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

TSKP CK Generaliniam Sekretoriui 
Michailui Gorbačiovui 

Nuorašai: Lietuvos Vyskupams ir vyskupijų 
Valdytojams 

Kauno Tarpdiecezinės Kunigų Seminarijos 
Rektoriui V. Butkui. 

LTSR VSK Pirmininkui 
TSRS Religijų reikalų Tarybos Įgaliotiniui prie 

LTSR Ministrų Tarybos Petrui Anilioniui 

Pareiškimas 
Mes. 1987 m. baigę Semina

riją kunigai, matydami dabar
tinę sunkią Lietuvos Bažnyčios 
padėtį, su nerimu žvelgiame į 
Bažnyčios ir ypatingai į 
vienintelis Lietuvoje Kunigų 
Seminarijos ateitį . Nors 
Konstitucija garantuoja sąžinės 
laisvę, Bažnyčia atskirta nuo 
valstybės, tačiau tikrumoje to 
nėra. Lietuvoje ir toliau dis
kriminuojami tikintieji, pažei
dinėjamos jų teisės, o valstybė 
kišasi į grynai bažnytinius 
reikalus. Tai ypač akivaizdu, 
pris iminus mūsų kelią į 
kunigystę, ir žinant, kad tokia 
padėtis lieka nepasikeitus. 

Jaunuolis, pasiryžęs siekti ku
nigystės, jau nuo mokyklos 
suolo pradedamas persekioti, at
kalbinėti, šantažuoti, pajuokti. 
Persekiojimai nesiliauja net tar
nybos Tarybinėje Armijoje 
metu. Ypatingai grubiai šis per

sekiojimas pasireiškia, padavus 
pareiškimą į Kauno Tarpdiece-
zinę Kunigų seminari ją. 
Prasideda nuolatiniai šaukimai 
į Karinį Komisariatą, kuriame 
laukia saugumo darbuotojai, 
skambučiai ar V.S.K. darbuo
tojų apsilankymai į stojančiojo 
ir jo tėvų darbovietes, butus. At-
kalbinėjama, grasinama, šanta
žuojama, reikalaujama pasira
šyti dirbti saugumo organams, 
re ikalaujama a tvyk t i į 
susitikimus. Priešingu atveju 
nesuteikiama jokios vilties 
įstoti į Seminariją. Tačiau 
dauguma jaunuolių lieka išti
kimi pasirinktiems idealams. 
Nesurinkus reikiamo skaičiaus 
ištikimų kandidatų, vasltybi-
niai organai priversti praleisti 
ir dalį nepalūžusių jaunuolių. 
Pastarųjų persekiojimas nesi
liauja ir studijų Seminarijoje 
metu. (Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
„Mano sąžinė nėra tarytum kolūkiečio 

paršiukas" 
Minėdami Kybartų klebono ir 

Tikinčiųjų Teisėm ginti kata
likų komiteto nario kunigo 
Sigito Tamkevičiaus gėdingo 
nuteisimo ketvirtąsias metines, 
galime perduoti dar vieną šio 

visame pasaulyje plačiai žinomo 
sąžinės belaisvio laišką. Laiškas 
yra rašytas lapkričio 9 dieną 
garsiajame Mordovijos griežto 
režimo lageryje. 
Kaip jau žinoma, kun. Tamke-

vičius per pastaruosius metus 
buvo net du kartus pargabentas 
į Vilniaus kalėjimą, kur jam 
buvo primygtinai siūloma pasi
rašyti malonės prašymą ir 
priimti tam tikras sąlygas, kad 
galėtų grįžti į laisvę. Sąlygos 
buvo nepriimtinos. Dėl to kun. 
Sigitas, likdamas ištikimas savo 
sąžinei, jas atmetė. 

Kaip tikras sąžinės kalinys. 

jis greitai vėl buvo grąžintas į 
Mordovijos lagerį. Prieš kiek 
laiko laisvąjį pasaulį pasiekė 
žinia, kad kunigui Tamkevičiui 
sovietinio teismo paskirta de
šimties metų laisvės atėmimo 
bausmė esanti sumažinta trimis 
metais. 1988 metais iš lagerio 
jis turėtų būti perkeltas į 
tremtį. Tremtis turėtų baigtis 
1990 m. gegužės 6 d. 

Tai gyvas pavyzdys, kaip 
žmogus vien dėl ištikimybės 
tikėjimui ir savo sąžinei ilgus 
metus yra kankinamas lage
riuose ir tremtyje. Ar tai nėra 
mūsų amžiaus gėda? 

Štai ką prieš vieną mėnesį iš 
Mordovijos lagerio rašo šios 
gėdos auka, ideologinės prie
spaudos kankinys kun. Sigitas 
Tamkevičius. 

Kun. Sigito Tamkevičiaus laiškas iš 
Mordovijos lagerio 

Garbė Jėzui Kristui! 
...Dabar jau tikra žiema, bal

ta, ir ne šilta. Sunku net pa
tikėti, kad ši žiema jau penktoji 
už spygliuotų vielų. Atrodo visai 
neseniai buvo bėgiota po Kybar
tus. Mortos pavyzdžiu daug kuo 
rūpintasi, o dabar bėgioju tik 
sapnuose, tikrovėje kaip Evan
gelijos Marija sėdžiu prie 
Mokytojo kojų ir klausausi ką 
jis kalba. 

Rašė, kad aš savo laišku su-
žlugdžiau visas viltis. Aš dideliu 
vilčių neturėjau ir neturiu. 
Mano sąžinė nėra tarsi kolū
kiečio paršiukas, dėl kurio 
galima derėtis ir kurį galima 
nupirkti. Derybų objektu sąžinė 
negali būti, o tai reiškia, kad 
reikia apsišarvuoti kantrybe ir 
ištverme, ir laukti nenatūralios 
nelaisvės pabaigos. Bet juk tai 
tas geriausias atvejis. Jei mes 
su Kristumi ką nors kenčiame, 
mes laimime. Ir kuo daugiau. 

tuo geriau. Laikas dirba mūsų 
naudai. Taip, kad apie tėviškę 
aš dar nesvajoju, o už pusmečio 
stengiuosi važiuoti į Sibirą. 
Man atrodo, kad Kris taus 
Bažnyčioj dėl to nuostolio nebus. 
Jai nuostolis būna tik tada, kai 
kunigai sotūs, visko pertekę ir 
gano tik save. Ir jei mano 
buvimas čia nors vienoj širdy 
pažadins idealizmą, aš ramiai 
galiu čia ir mirti. 

Mano gyvenime kažko naujo 
nebėra. Visi labai atidžiai 
sekame „perestroiką"; skaitom, 
klausom, stebim ir kai kuo 
džiaugiamės, dėl kai ko liūdime 
Nuvilia, kai centrinėj spaudoj 
pasirodo praneš imų, kad 
Lietuvoje dar daug perestroikos 
stabdžių, kad i visas puses 
dairomasi, o mažai kas daroma. 
Skaičiau spaudoj apie kun. Grą
žui}, kun. Puzoną, Sadūnaitę, 
Grigą, ir t.t. Nežinau ar gavote 
rugsėjo 10 d. laišką? Nesinori 

12 metų Angolos 
civiliniam karui 

Unitą kovos prieš komunistus 

Unitas partizanai Angoloje, kovojantieji už viiiška Angolos nepriklausomybę, apžiūri viena paimtą 
Sovietų tanką praėjusios savaitės mūšyje, netoli Munhongo miesto, kurį turi užėmę partizanai 
— unitas centrinėje Angoloje. 

— 

Kai afganai perims krašto kontrolę 
Washingtonas. — Valstybės 

sekretorius George Shultzas 
pasakė, jog į susitarimą 
Afganistano reikalu turi įeiti ne 
tik Sovietų kariuomenės išve
žimas ir Amerikos paramos 
sulaikymas afganų laisvės kovo
tojams, bet ir Sovietų pagalbos 
siuntimas į Afganistaną. 

Amerikiečiai reikalauja, kad 
Maskva nustotų aprūpinusi 
ginklais afganų komunistus po 
to, kai jie bus išėję iš krašto ir 
tai atrodo yra vienintelė kliūtis, 
kuri dar turi būti išpręsta, 
nežiūrint Shevardnadzės šią 
savaitę padarytų pareiškimų. 

Dar daug abejonių 

Spaudos konferencijoje 
Shultzas pareiškė, jog Amerika 
nustos remti sukilėlius tik tada, 
kai patys afganai bus> laisvi 
perimti krašto kontrolę ir savo 
valstybės likimą. Gi humanita
rinė pagalba bus siunčiama visą 
laiką, nes Pakistane yra beveik 
trys milijonai afganų pabėgėlių. 
Kai žurnalistai Shultzo klausė 

• 
apie Shevardnadzės pareiški
mus, jis atsakė, kad „reikia 
tikėti tuo, kaijis sakė, bet su 
nemaža dožą. skepticizmo". 
Shevardnadz^ pareiškimai 
Afganistano reikalu buvo patys 
stipriausi po to, kai Gorbačiovas 
yra pasakęs jog Afganistanas 
yar „kraujuojanti žaizda'". 

Shultzas pasisakė, jog jis kas 
mėnesį susitiks su Shevardna-
dze, pradedant vasario mėnesiu, 
kad pasiruoštų pavasario 
viršūnių konferencijai Mask-

i voje. Tada ir Afganistano 
reikalus su juo aptars. Be to, 
kaip šiandien reikalai vystosi 
Nikaragvoje, Shultzas pasakė, 

jog neatrodo, kad sandinistų vy
riausybė yra pasiryžusi vykdyti 
jų pačių pasirašytą taikos planą 
Centro Amerikoje ir Reagano 
administracija turės prašyti 
karinės paramos Contras 
kovotojams iš Kongreso. 

Gandi filmas Lietuvoje 
Vilnius. — Vilniaus kino 

teatruose yra rodomas filmas 
„Gandi". Jis vaizduoja didžiojo 
Indijos laisvės kovotojo indų, 
tautos auklėtojo ir tautinio 
sąjūdžio vado Gandi gyvenimą 
ir jo kovas už tautinį 
išsivadavimą ir už Indijos 
ekonominę bei politinę nepri
klausomybę. Del savo žmoniš
kumo ir dvasinių — dorovinių 
vertybių iškėlimo, Gandi buvo 
vadinamas Mahatma — Didžia
dvasiu. Šį filmą mačiusieji 
pataria visiem jį pamatyti. 
Filmas visiem lietuviam te
įkvepia Gandi dvasią, — 
pažymėjo vienas šį filmą matęs 
asmuo, — tepamoko visus kovoti 
už tiesą, už Dievo ir žmogaus 
teises... 

Valstybės sekr G Shultzas: afganai 
pirma turi būti laisvi, kad nuspręstų 
savo likiron 

tikėti, kad šiame perestroikos 
laikotarpyje laiškai taip pat 
išgaruoti; kaip tame laikotar
pyje, kurį Gorbačiovas charak 
terizavo žodžiais „zastoj" (sus
tingimas). Pasveikinkite mano 
pažjstamus. Maldos vienybė 
tegui lieka tampriausiu mūsų 
visų ryšiu. 

Su Dievu, Jūsų 
kun. Sigitas 

— Izraelyje rengiamas di
džiulis festivalis paminėti 40 m. 
nepriklausomybės sukakčiai. 
Tas festivalis bus gegužės 15-29 
dienomis. Jo netu bus pastatyta 
Verdi „Nabucco" opera lauke, 
šalia Jeruzalės miesto. Visas 
operos pastatymas kainuos 11.5 
mil. dol. Dirigentu bus Michael 
Plasson, o režisieriumi Vittorio 
Rossi. Pagrindiniai solistai bus 
Grace Bumbrv, Renato Bruson 
Martti Talvela ir Piero Cappu 
cilli. Chorą sudarys 250 daini
ninkų su 850 statistų. Organi
zuojamos ekskursijos iš viso 
pasaulio. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— W a s h i n g t o n e didėja 
susirūpinimas NASA adminis

tracijos t inkamumu vesti 
erdvių programos darbus, nes 
vėl rasta naujų klaidų, kurios 
nebuvo pastebėtos praėjusią 
savaitę, kai buvo surastos pir
mosios raketos klaidos. 

— Washingtone atidžiai Iždo 
depar tamentas s tebi , kad 
pasaulio didžiųjų valstybių sos
tinėse dolerio vertė šią savaitę 
vis didėja. Užsienio bankai da
bar labai noriai superka 
dolerius. 

— Dusseldorfe prasidėjo 
teroristo Abbas Ali Hamadei 
teismas, kuris ka l t inamas 
pagrobimais ir ki tomis 
kaltėmis. Jo brolis Mohammed 
yra Amerikos kaltinamas už pa
grobimą TWA lėktuvo iš Atėnų 
į Romą 1985 m. Grobikai tada 
išlaikė 39 amerikiečius 
septyniolika dienų ir vieną 
užmušė. Abu broliai gyvena 
Vak. Vokietijoje. 

— Maniloje vietiniuose Fili
pinų rinkimuose komunistiniai 
sukilėliai nužudė dar tris kan
didatus, o į kito kandidato 
namus įmetė granatą, užmuš
dami jo šeimos narius. Vietinių 
savivaldybių rinkimuose jau 
buvo nužudyta 62 asmenys. 

— Baltieji rūmai praneša, jog 
prezidentas nominuos gen. Wil-
liam Burns užimti Amerikos 
nusiginklavimo agentūros virši
ninko postą. 
— Prancūzijoje lankosi su 

oficialiu vizitu Rytų Vokietijos 
komunistinės vyriausybės galva 
Erich Honecker. Tai pirmas 
Rytu Vokietijos vadovo vizitas 
po karo. 

— Izraelio kareiviai nušovė 
dar vieną palestinietį. Neramu
mai užimtose Izraelio žemėse 
nesibaigia. Tai vėl sudarė progą 
Chicagoje esantiems palestinie
čiams demonstruoti miesto 
centre. 

— Bonoje Amerikos vyriau
sias prokuroras Edwin Meese 
tarėsi su Vakarų Vokietijos 
Vidaus reikalų ministeriu kaip 
sukordinuoti antiteroristinę 
veiklą tarp Europos valstybių ir 
Amerikos. 

— Bulgarija ir Lenkija, ko
munistinio bloko valstybės, 
pranešė, kad šiais metais 
dalyvaus Seoule olimpiniuose 
žaidimuose. 

Luanda. — Angolos valstybė
je vyksta civilinis karas jau 12 
metų. Ir dar nematyti jo galo. 
Karas tęsiasi maždaug tiek pat 
laiko, kiek jiems reikėjo metų 
iškovoti nepriklausomybę iš 
Portugalijos. Angolos keliai ir 
laukai yra užminuoti arba 
užimti partizanų, kurie reika
lauja visiškos Angolos nepri
klausomybės. Šie kovotojai yra 
pasivadinę Unitą pavadinimu. 
Jie priešinasi vyriausybei, kurią 
remia Sovietų Sąjunga ir Kuba, 
o jie patys yra remiami Ameri
kos ir Pietų Afrikos. Iš Portu
galijos jie paveldėjo apie 4,400 
mylių kelių, iš kurių tik 400 
mylių tėra saugūs keliauti be 
ginkluotų kareivių. 

Stiprėja part izanų veikla 

Praėjusį rudenį Unitas parti
zanai buvo tik 25 mylios nuo 
sostinės Luandos. Sovietų ir 
Brazilijos inžinieriai ten stato 
Kapanda užtvanką, kuri yra 
saugoma 3,000 angoliečių ka
rių. Įvairūs medžiagų siuntiniai 
iš Sovietų atsiranda partizanų 
rankose. Nėra susisiekimo tarp 
šešių provincijų. Telefono tar
nyba gal ima t ik satel i to 
pagalba. Par t izanai yra 
užblokavę privažiavimą prie 
daugelio miestų. Susisiekimas 
su jų salynu yra beveik neį
manomas. 

Raudonojo Kryžiaus lėk
tuvas , vežęs aprūpinimą 
buvo numuštas. Maisto trūksta 
lOO.OOOžmonių. Angolos parti-

Prahos antrojo 
pavasario belaukiant 

Praha . — Čekoslovakijos ko
munistų partijos generaliniam 
sekretoriui atsistatydinus iš pa
reigų, jo vieton yra paskirtas 
politbiuro narys ekonomistas 
Miloš Jakes. Jis buvo vienas tų 
Čekoslovakijos komunistų par
tijos veikėjų, kuris prieš 
aštuoniolika metų, sovietų 
raudonajai armijai nuslopinus 
vadinamą „Prahos pavasario" 
sąjūdį, drauge su Husaku re
presavo sąjūdžio siektų huma
niškų reformų šalininkus, tiek 
pačioje partijoje, su tuometiniu 
generaliniu sekretorium Dubče-
ku, tiek visuomenėje, ypač 
intelektualų tarpe. Sakoma, 
kad tuo metu Čekoslovakijoje 
buvo represuoti iš viso apie pusę 
milijono asmenų. Su Husako ir 
jo bendradarbių pagalba sovie
tai k raš te a tkūrė griežtą 
d ik ta tūrą . Manoma, kad 
naujajam partijos generaliniam 
sekretoriui Čekoslovakijoje bus 
pavesta sovietų pavyzdžiu pra
vesti krašte persitvarkymą, 
ypač ekonominėje plotmėje. 
Čekoslovakija, kaip ir kiti 
komunistų valdomi Centro bei 
Rytų Europos kraštai, dabar 
patiria sunkią ekonomine krizę. 

— Šiaulių kamerinis choras 
„Polifonija" gastroliavo Minske, 
kur iame atl iko senosios 
muzikos ir lietuvių kompo
zitorių kūrinius. 

— Nairobi mieste pranešama, 
jog Kenijos ir Ugandos kariai 
pažeidė tų kraštų teritornas. 
panaudodami karių kovoms 
tankus ir susišaudymus. Būta 
užmuštų ir sužeistų. Kenija 
apkaltino Ugandą padedant 
Libijai ir trukdant suvaka-
rietinti jos programą. 

zanai turi Amerikos nešiojamas 
raketas Stinger, kaip ir 
Afganistane. Ir čia laisvės 
kovotojai pradėjo geriau vartoti 
tas raketas, o sovietai turi daug 
nuostolio. Angolos miestuose 
gyvena apie pusė jos gyventoju 
iš 8.8 milijono žmonių. 

Karių sauvaliavimai 

Krašto vyriausybė turi daug 
sunkumų su jaunais vyrais, 
kurie slapstosi, kad nebūtų 
paimti į kariuomenę. Pasku
tiniu metu buvo pradėtos mobi
lizuoti ir merginos. Iš ka
riuomenės prasidėjo pabėgimai 
pas partizanus. Vienas euro
pietis diplomatas turi gyventi 
spygliuotomis vielomis aptver
tose namuose, nes nuolat vyksta 
apiplėšimai. Gatvėse yra labai 
nesaugu. Vyriausybė nebepajė
gia sutvarkyti savo kareivių. 
Prezidentas Jose Eduardo dos 
Santos kreipėsi į žmones, pra
šydamas susilaikyti nuo api
plėšimų sostinėje. Net jo sekre
torius buvo pagrobtas karių, bet 
kai sužinojo, kad jis dirba pre
zidentui, paleido. 

Angola kadaise buvo maisto 
eksportuotoja, o dabar pati 
perkasi iš Europos. Apie 45% 
Angolos vaikų kenčia nuo 
nepakankamo maitinimo. Euro
pos diplomatas sako. kad vy
riausybė bandė užmegzti kon
taktus su Unitą partizanais, bet 
ignoruodama jų vadą Jonas Sa-
vimbi. kurio vyriausybė negali 
pakęsti. Prieš dvejus metus 
Jonas Savimbi lankėsi Ameri
koje ir buvo priimtas prezidento 
Reagano. Jam buvo pažadėta 
parama, nes jis kovoja prieš 
komunistams palankią vyriau
sybę. 

Pietų Afrika remia 
par t izanus 

Amerika pataria Angolai 
ieškoti politinės išeities iš 
civilinio karo. Pati pagrindinė 
Unitas rėmėja yra Pietų Afrika, 
kuri taip pat yra nusistačiusi 
prieš komunistus. Partizanai 
kontroliuoja Benguelą trauki
nių mazgą ir neleidžia judėjimo, 
o tai padeda Pietų Afrikos trau
kinių monopoliui, kuris turi 
jungtį ir su Namibija. Sovietų 
Sąjunga ir Kuba turi ten daug 
savo militarinės jėgos, kuri 
sudaro rūpestį ir Pietų Afrikos 
vedamai aparteido politikai. 
Vakarų diplomatai atsisako ką 
nors aiškaus pasakyti apie An
golos ateitį, rašo New York 
Times. Unitas partizanų kovos 
dar nėra tokios intensyvios kaip 
Afganistane. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 9 d.: Julijonas, 
Marcijona, Gabija. Algis. Vaid-
vilas. 

Gruodžio 10 d.: Kris taus 
krikštas, Vilhelmas. Gražulis, 
Ragailė, Agatonas. 

Gruodžio 11 d.: Honorata, 
Audris, Ginta. Stefanija, Domi
cėlė. 

Gruodžio 12 d .: Arkadijus. 
Modestas. Tatjana. Linas. Švie-
sūnė. Sirtautas. 

ORAS 

Saulė teka 7:18. leidžiasi 4:37 
Temperatūra šeštadieni 10 1., 

sekmadienį 12 L, pirmadienį 20 
1.. antradienį 22 1. 
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REDAGUOJA Jonas 2adeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

NAUJUOSIUS METUS 
PASITINKANT 

Ši kalba perduota Vatikano 
radijui iš moksleivių ateiti
ninkų žiemos kursų Dainavoje 
transliavimui į Lietuvą Naujų 
Metų dieną. 

Mielos seserys ir broliai 
lietuviai, 

Tik prieš 110 dienų su skaus
mu širdyje palikau tėvynę 
Lietuvą. Susidarė tokios ap
linkybės, jog turėjau iš jos 
išvykti. Tie keli mėnesiai šiais 
metais praleisti Lietuvoje, buvo 
tarsi t rumpas t raukinio 
keleivio, važiuojančio iš Rytų 
pilkumos į Vakarų nežinią 
stabtelėjimas reikšmingoje 
stotyje. O toji nežinia, kaip 
dabar įsitikinau, tai taip pat 
Lietuvos dalis, kurią vadinu 
išeivijos Lietuva. 

Per trumpą laiką Amerikoje ir 
Kanadoje turėjau labai daug 
nepamirštamų susitikimų su 
labai gerais, nuoširdžiais ir 
karštai mylinčiais savo Tėvynę 
kelių kartų lietuviais. O tokių 
čia labai daug! Man kartais 
atrodo jog visas Šiaurinės 
Amerikos kontinentas apgy
ventas vien tiktai veikliais 
lietuviais. Anksčiau aš labai 
klydau manydamas, jog išeivijos 
Lietuva tiktai vegetuoja, o ne 
egzistuoja. 

Kalbu dabar iš Dainavos, 
esančios arti Detroito. Čia ir 
gamta ir gražus lietuviškas 
jaunimas — gimnazistai ir 
studentai ateitininkai, kurių 
svečiu esu, leidžia man stipriai 
išgyventi iliuziją, tarytum vėl aš 
būčiau sugrįžęs į Lietuvą. Šitų 
jaunų žmonių maldos už 
pavergtą Tėvynę, užvakar naktį 
gausiai sningant miške laikytos 
šv. Mišios už visus lietuvius 
mirusius kalėjimuose, lage
riuose ir Sibiro tremtyje, ir 
dabar nešančius kalinio ir trem
tinio jungą, mane sujaudino iki 
ašarų. 

Man teko dalyvauti labai 
iškilmingose jubiliejinėse 
pamaldose, skirtose Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakčiai 
paminėti, kurios įvyko Phi-
ladelphijos, New Yorko. Chi-
cagos ir Toronto katedrose. Jas 
aš nejučiomis lyginau su iškil-
mingomis'pamaldomis Vilniaus 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 
kuriose taip pat teko daly
vauti. Atrodo, tada pačiais gar
bingiausiais svečiais buvo tie, 
kurie daro viską, kad Lietuvo
je iš žmonių širdžių būtų 
išrautas tikėjimas, o bažnyčios 
liktų tuščios. 

Čia Amerikoj ir Kandoje ma
ne nustebino išeivjos lietuvių 
leidžiama gausi. įvairi ir turin
inga spauda. Čia išleista labai 
daug gerų ir labai gerų 
lietuviškų knygų, kurių leidimo 
nevaržo jokia cenzūra. 

Visiems lietuviams, kurie už 
savo pažiūras ir įsitikinimus, už 
karštą meilę savo Tėvynei ir 
ištikimybę Kristaus bažnyčiai 
neša sunkų kalinio ir tremtinio 
kryžių, noriu pasakyti jog visi 
čia, lietuvių išeivijoje, esate 
kasdieną prisimenami, čia labai 
daug daroma, kad Jūs visi 
galėtumėte kuo greičiau 
sugrįžti į Tėvynę. Dar šių metų 
pradžioje buvęs Jūsų tarpe, iš 
visos širdies linkiu Jums ir 
toliau pasilikti dvasios mil
žinais. Jūsų auka — stiprus 
pagrindas kovojantiems ne tik 
dėl Jūsų asmeninės laisvės, bet 

ir už laisvę Tėvynėje toms 
įdėjome už kurias Jūs buvote 
įkalinti. 

Aš įsitikinau, jog išeivijos 
lietuvių įvairi ir nuoširdi veikla 
yra didelė parama persekio
jamai ir varžomai Lietuvos 
Katalikų Bažnyčiai, vergijos 
naštą nešančiam mūsų Tautos 
kamienui Tėvynėje. 

Būdamas čia aš įsitikinau, jog 
dabartinėse sąlygose tiktai 
Kristuje mūsų tauta yra tikrai 
vieninga ir nedaloma. 

Brangūs lietuviai, lai Nau
jaisiais 1988-siais metais toji 
vienybė dar labiau suartina ir 
sutvirtina ryšius tarp visų 
lietuvių, gyvenančių pavergto
je tėvynėje ir išblaškytų po visą 
pasaulį. 

Pas i t inkant Naujuosius 
1988-sius metus aš su dideliu 
dėkingumu ir pagarba prisi
menu visus, kurie stiprino 
mano dvasią maldomis, laiškais 
ir kitokiais veiksmais man 
būnant sovietiniuose kalė
jimuose ir lageryje. 

Visiems lietuviams, gyvenan
tiems pavergtoje Tėvynėje ir 
kitose Sovietų Sąjungos 
respublikose, l inkiu Dievo 
palaimos Jūsų darbuose ir 
žygiuose kovojant už tiesą, 
teisingumą ir laisvę. 

Vytautas Skuodis 

KODĖL MAN SMAGU 
BŪTI LIETUVAITE? 

Nors esu gimusi Amerikoje, aš 
esu lietuvaitė, nes mano sene
liai, tėveliai ir visa giminė yra 
lietuviai. 

Nuo mažens dalyvauju 
lietuviškose organizacijose. Pri
klausiau „Tėvynės žiburėlio" 
darželiui, kuriame išmokau 
daug lietuviškų dainų ir 
žaidimų. Ten susitikau daug 
gerų draugų. Dabar priklausau. 
Clevelando moksleivių ateiti
ninkų kuopai ir tautinių šokių 
šokėjų grupei — „Grandinėlei". 

Ateitininkų susirinkimuose 
darome labai smagių ir įdomių 
dalykų. Daug sužinome apie 
mūsų tikėjimą ir bendrą 
gyvenimą. Vasarą važiuoju į 
ateitininkų stovyklą Dainavoje. 
Ten susitinku savo lietuvius 
draugus ir susipažįstu su nau
jais, kurie atvažiuoja iš kitų 
miestų. 

„Grandinėlėje" išmokstame 
senus lietuviškus šokius, kurie 
buvo jaunimo šokami Lietuvo
je. Man labai smagu šokti, ypač 
tautinių šokių šventėse, kurios 
vyksta kas ketverius metus. 
Ypač smagu susitikti lietuvius 
iš Pietų Amerikos, Kanados, 
Europos ir tolimosios Australi
jos. 

Taip pat mokausi Švento 
Kazimiero l i tuanist inėje 
mokykloje. Noriu gerai išmokti 
lietuvių kalbą ir pažinti tėvų 
kraštą, garbingą Lietuvos isto
riją ir lietuvių literatūrą. 
Man labai smagu būti lietu

vaite. Lietuvybė atidaro duris į 
visokias kultūrines ir smagias 
organizacijas. Teikia man 
didesnį akiratį. Taip pat ir 
pasaulis yra daug platesnis, nes 
aš moku dvi kalbas ir pažįstu 
dviejų kraštų kultūrą. Todėl 
man smagu būti lietuvaite ir 
niekam neat iduočiau savo 

Korp! Giedra na re s organizuotai da lyvavo i šk i lmingose šv Miš iose Švč. M. Marijos G imimo 
bažnyčioje, minint Lietuvos Krikšč ionybės s u k a k t i . , . . . 

Nuot r . J . T a m u l a i c i o 

l i e t u v y b ė s . 
R i m a Ž i e d o n y t ė 

GAUTĄ PREMIJĄ 
IŠDALINA 
KITIEMS! 

Praėjusių metų kovo 4 d. 
Lietuvių Rašytojų draugijos 
grožinės literatūros komisija 
paskyrė 1985 metų literatūros 
premiją dviem autoriams — 
Česlovui Grincevičiui ir Pauliui 
Jurkui. 

Rašytojui Česlovui Grince
vičiui grožinės l i teratūros 
premija buvo skirta už pasakų 
ir pasakojimų rinkinį „Vidu
dienio varpai". 

Rašytojas, būdamas jautrus 
l ietuviškai, ypač jaunimo 
spaudai ir lietuvių visuomenės 
reikalams, sugrąžino savo gautą 
premiją lietuvių visuomenei. 
Prisiųsdamas 100.00 dol. auką 
„Ateities" žurnalui paremti 
rašo: „Man skirta premija buvo 
sudėta iš visuomenės pinigų, tai 
ją ir noriu visuomenės instituci
joms ir lietuviškiems reiikalams 
išdalinti". 

Už rašytojo jautrumą bei 
paskirtą „Ateities" žurnalui 
100.00 dol. auką „Ateities" ad
ministracija reiškia gilią 
padėką. 

PANAUDOKIME 
DARBOVIEČIŲ 

PARAMA 

Kai kurios Amerikos 
darbovietės turi vadinamas 
„Matching Funds" programas 
ne pelno siekiančių organizacijų 
paramai. Tokią programą turin
čios įmonės tarnautojas , 
paskyręs auką organizacijai, 
praneša įmonės administracijai, 
ir gavęs atitinkamą anketą, 
pasiunčia ją auką gavusiai 
organizacijai aukos patvir
tinimui. Tada įmonės, pagal jų 
taisykles, paskir ia savo 
atitinkamą auką Tos aukos 
dydis priklauso nuo įmonės 
nustatytos tvarkos. Auka gali 
atitikti aukotojo sumai, ar, 
dažniausiai, būna dviguba, net 
triguba. 

Pasinaudodami šitokia pro
grama. Algis ir Milda Tallat-
Kelpšos paskyrė 150 dol. auką 
Ateitininkų namams. Jų darbo
vietė pridės tą pačią sumą. Ačiū 
Algiui ir Mildai už paramą. Ir 
kiti Ateitininkų namų rėmėjai 
prašomi pasitikrinti įmonėse 
tokias programas ir jomis 
pasinaudoti. 

Atsilygindama už kalėdines 
korteles 40 dol. auką atsiuntė 
dr. N. Bražėnas, Sparkill, N.Y. 
Dr. Adolfas ir Jadvyga Damu-
šiai. Lockport, IL, prie 
ankstyvesnės aukos dar pridėjo 
40 dol. ir užsakė 4 dėžutes 
kalėdinių kortelių. Jonas ir Ona 
Motiejūnas. Los Angeles. Ca., 
darbų vajui atsiuntė 190 dol., ir 
200 dol. Ateitininkų namų dali
ninko įnašą. V. ir P. Janušonis, 
Dousman, Wi., atsiuntė 100 dol. 
paramos, o kun. V. Pikturna, 
Rivera Beach. Fla., 50 dol. darbų 
vajui. 

Už paramą visiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkojam. 

Ateitininkų namų taryba 

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
DĖMESIUI 

Ar jūs šią žiemą praleisite 
sėdėdami namie ir žiopsodami į 
kr in tant į sniegą?! Ar J ū s 
pasiilgote savo draugų, kurių 
jau amžių amžiais nesa te 
matę? O svarbiausia, ar jums 
yra svarbu mūsų organizacijos 
veikla ir ateitis?! 

JAUNUČIU VEIKLA 
HAMILTONE 

Hamiltono A. Stu lg inskio 
kuopa naujus veiklos metus 
pradėjo rugsėjo mėnesį iškyla į 
Webster's Falls, Dundas. Visi 
jaunučiai dalyvavo — Paulius 
Repšys, Jonas Repšys, Lukas 
Gudinskas, Austė Vaičiūnaitė, 
Vanessa Trumpickaitė, An
tanas Repšys ir Domas Gudins
kas. Vadovavo globėjos — Žibutė 
Vaičiūnienė, Dalia Trumpic-
kienė ir Felicija Gudinskienė. 
Visi smagiai pažaidė ir pa
draugavo. 

Po iškylos prasidėjo rimtas 
darbas. J aunuč ia i lanko 
susirinkimus kas antrą savaitę. 
Šių metų tema, ,Aš esu 
ypatingas žmogus". Jie mokosi, 
kad jie yra svarbūs kitiems 
žmonėms, kaip jie gali jiems 
padėti ir su kitais bendrauti. 

Pr ieš Kalėdas j aunuč ia i 
ruošėsi aplankyti senelius gyve
nančius prieglaudoje ir juos pra
linksminti su Kalėdų papuoša
lais ir dainelėmis. f„ 

PASLAUGŪS 
GERADARIAI 

Bet koks visuomeninis darbas 
būtų neįmanomas be geradarių 
pagalbos, kurie aukomis ar dar
bo talka remia darbus, kurių 
niekad netrūksta. 

Paskutiniu laiku Algis ir 
Milda Tallat—Kelpšos savo 
paslaugomis ir , ž inoma, 
sąskaitos apmokėjimu parėmė 
Ateitininkų namus, sutaisy
dami namų sunkvežimo duslin
tuvą. Mečys ir Irena Silkaičiai 
namams padovanojo dujinę 
viryklą ir prieangio langui nau
jas užuolaidas, padėjo išrinkti ir 
nupirkti medžiagą salono langų 
užuolaidoms. 

Naujas dabartinės tarybos 
vicepirmininkas ūkiškiems rei
kalams pašvenčia labai daug 
laiko svarinime ir tvarkyme. Jo 
triūsu buvo apgenėti medžiai, 
sukrautos šakos, iškirsta dalis 
krūmų. Daug padėjo žvyro 
atvežime tvarkant mašinų pa
statymo aikštelės pakraščius. 
Be jo pagalbos neapsieina ir vi
daus tvarkymo darbai. 

Per Aldoną Prapuolenytę au
komis namus parėmė: Danutė 
Augienė, — 100 dol., prel. V. 
Balčiūnas, — 25 dol. ir T. Ber-
žinienė, 30 dol. 

Atsilygindami už kalėdines 
korteles po 5.0 dol. aukų 
atsiuntė: Marija Kuprienė, prel. 
V. Balčiūnas, kun. J. Pakalniš
kis ir dr. A. ir A. Šležas. Visiems 
geradariams už aukas ir pa
slaugas nuoširdžiai dėkojame. 

Ateitininkų namų taryba 

Jeigu į šiuos tris klausimus 
atsakėte „Taip", atvykite į SAS 
101, sausio 29-31 d., Dainavoje. 
Yra pramatytas linksmas ir 
prasmingas savaitgalis. Turė
sime progos pasikalbėti su 
Viktoru Naku, dirbančiu Reli
ginės šalpos informacijos 
skyriuje, VVashington. D.C, ir 
Bill Huff, politiniu aktyvistu, 
susidomėjusiu Lietuvos padė
timi. Padiskutuosime Australi
joje vykusį Jaunimo kongresą ir 
jo reikšmę lietuvių jaunimui. 
Bus laiko tarpusavyje paben
drauti bei pasportuoti. 

Savaitgalio kaina — tik 31.99 
dol. Registracijos formas galite 
rasti neseniai išleistame Centro 
valdybos aplinkraštyje, arba 
skambinkite Dariui Polikaičiui 
(312-434-2243), ar Gyčiui Barz-
dukui (313-996-5980), 

Pasimatysime sausio gale! 
Pas t aba : Sekite spaudą ir 

žinias apie SAS CV „Hotline"! 

DR. JAMES V. HUOSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ G Y D Y T O J A I 
2 7 5 0 W . 7 1 st St . 

4 3 4 - 0 2 0 1 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

6 1 3 2 S. Kedzie A ve., C hirago 
VVA 5-2t>70 arba 480 -4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ C HIRLRCIIA 
\ aiandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9 5 2 5 So. 79th Avenue. HiCKory Hills 

(Ant 95th St i blokas | rytus nuo Robets Rd ) 
Tel. 598-8101 Vai. pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

9356 S. Roberts Road 
H ickory H i l ls 
Tel. 598-2131 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
Šetmos daKtaras ir ctn'urgas 

Family M*dlc* l Cllnlc 
217 C. 127 St. — Lement, IL 60439 
Priklauso Palos Community Hospital ir 

Siiver Ooss Hospitai 
Valandos pagal susitarimą 

T»t 257 2285 

Dr. Romualdas Povilaitis 
D A N T Ų G Y D Y T O J A S 

T e l . 767 -7575 
5780 Archer Ave. 

(6 Mokai j vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Priima trečiadieniais 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lltnuanlan Piaz» Court 
Tai. 925-8288 

Ofs. tai . 586-3166; namų 361-3772 
DR. PETRAS ŽLIOBA 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
6 7 4 5 W s s t 6 3 r d S t r e e t 

V a i . : p i r m . , a n t r . , k e t v . I r p e n k t . 3 - 6 ; 
š e š t a d i e n i a i s p a g a l s u s i t a r i m ą 

THE LITHUANIAN VVOKLD W1DE DAILY (USPS-161000) 

Pubhshed daily except šundays and Mondays. Legal Holidays, the 
Tuesdays follovving Monday observance of Lega! Holidays as wetl as Dec 
26th and Jan. 2nd by the Lithuaman Catholic Press Soeiety. 4545 VV 63rd 
Street, Chicago. IL"60629 5589. 

Second class postage paid at Chicago, IL 
Subscription Rates: $60.00. Foreign countries $60 00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd St., 

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

nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

metams Hs metu 3 mėn. 
U .S A $60.00 $35.00 $20.00 
Kanadoje (U.S.A.i dol. . . $60.00 $35.00 $20.00 
Užsienyje $60.00 $35.00 $20.00 
Savaitinis iŠešt. pried> . $35.00 $20.00 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotų straips-
nuo 8:30 iki 12:00. nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus. Redakcija už 
8:304:00; šeštadieniais nedirba skelbimų turinį neatsako. Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

D r . Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 st Street 
Tel . — 476-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv 1-7; 
antr . ir penkt 10-4; šešt. 10-2 vai 

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
D A N T Ų G Y D Y T O I A S 

2555 VV. Lincoln Hvvy. (Hvvy. 3 0 ) 
O lympia Fields. UI. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJA Y BAJftf , M .D . , S .C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, CMcago 
Tol. 434-5649 (veikia 24 vai.) 

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

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

DR. E. DECKYS 
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G Ė 
SPECIALYBĖ - N E R V Ų IR 

EMOCINĖS L I G O S 
CRAVVFORD M E D I C A L B U I L D I N G 

6444 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs . to l . 4 7 1 - 3 3 0 0 ; roz . 4 4 2 - 8 2 9 7 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

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

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

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

2655 W. 69 St. 
Tol. 776-9691 

pirm. 12-2 v. p.p.; treč. 12 • 2 v. p.p. 
penkt.: 1 • 3 v. p.p. 

3900 W. 95 St. 
Tol. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. - 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
SpecialyDė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgir.is išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tol. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą: 
Penkt. antr. ketv m penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

Tel. RE-llanco 5-1811 ' 
DR. VVALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 Wost 59th Street 

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

Treč ir sešt uždaryta 

T e l . ofiso ir buto: O L v m p i c 2 -415° 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

išskvrus treč Sešt 12 iki4 vai popiet 

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 

V a r n u 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
O R T O P E D I N Ė S L IGOS 

C H I R U R G U A 
6132 S. Kedzie . Chicago. I I I . 

T e l . 925 -2670 
1185 Dundee A v e , Elgin, I I I . e<0120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTH0DONTICS — karūnėlės. 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika 

2659 W. 59 St. Chicago 
Tol. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETRDKIS 
D A N T Ų G Y D Y T O I A 
8104 S. Roberts Road 

I rnvli.i i vakarus nuo Harlem A v e 
T e l . 563-0700 

\ aiandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai! 

OPTOMETRISTAS 
Tikr ina akis Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

D r T u m a s o m o ofisą perėmė 

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

T e l . 434-1818 — Rez. 852-0889 
V a i pirm . antr , ketv ir penkt 

3 iki 7 v v T i k susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė - Vidaus ir plaučiu ligos 

2634 VV 71 «t St., CMcego, III. 
Tel.: 436-0100 

11600 Southwt l t Hlghwiy 
Pato* Hetgrttt, m. 6*463 

312) 3 6 1 4 2 2 0 312) 36< -0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
I N K S T Ų PŪSLĖS IR 

P R O S T A T O C H I R U R G I J A 
2656 W . 63rd Street 

Va i : antr. 1-4 p.p. ir ketv 2-5 p p 
Sešt pagal susitarimą 

O f i s o tel . 776 -2880 , rez. 448-5S4S 

DR. IRENA KURAS 
K Ū D I K I Ų IR V A I K U L I G O S 

SPECIALISTĖ 
M F D I C A L B U I L D I N G 
3200 VV. 81st Street 

Ofiso tel . RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

D r . Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LA L 
SPECIALYBĖ - V I D A U S L I G O S 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

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

N A N C Y S T R E I T M A T T E R , M . D . 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
M L 434-67T7 

Valandos pagal susitarimą 

O f s . tel. Lli 5-0348: Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2BKA 
G Y D Y T O I A S IR C H I R U R G A S 

4255 VV. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: p i rm ir ketv 12-4 

6 -9 , antr 12-0. penkt 10-12; 1-6 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gvdvtoas 

Kalbame lietuviukai 
6165 S. Archer Ave. 'prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 5 8 6 - 7 7 5 5 

JOHN P. WAITKUS, M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Tol. 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai. pagal susitarimą pirm., antr. 
Kotv. Ir penkt. nuo 3-7 v.tr. 



Svetimi žodžiai 

SAVOSE LŪPOSE 
Propagandos mitas mums yra 

pažįstamas nuo senų laikų. Juo 
labiau, kai mes patyrėme tiesio
gini melą, klastą, apgaulę ir 
prievartinį tikėjimą melu. Juk 
pirmosios Sovietų Rusijos 
okupacijos metu Lietuva buvo 
melo plotas rusams ir jų patai
kūnams, o ne pataikūnams pri
verstiems tarnauti komunisti
nei propagandai. Vyresnieji tai 
atsimena iš savo patirties, 
jaunesnieji žino iš tėvų 
pasakojimų ir dabartinio 
mėginimo apgaudinėti savuo
sius ir svetimuosius, verčiant 
tikėti melu kaip tiesa. Net sve
timuose kraštuose išaugę ir 
gyveną, bet su savo artimaisiais 
vergijoje ryšius palaiką turi pa
justi jų laikraščius, jų meno 
panaudojimą propagandai, kad 
svetimuosius įtikintų, jog tikrai 
ten taip yra gerai, kad jau ge
riau niekas net netrokšta. 

Propagandos priemones pa : 
naudoja ir kitos valstybės ir" 
tautos, kurio? laisvai gali 
skleisti savo kultūrinius lai
mėjimus, valstybės pasiekimus, 
girtis žmonių laisve ir jų 
atžvilgiu teisingumu. Prakti
koje tai ne visuomet ir ne visur 
vykdoma. Tiesos dalis nuslepia
ma, o gražioji pusė parodoma. 
Taip ir išeina pasigyrimas, iš 
tuščių žodžių melas. Kartais net 
laisvuose kraštuose panaudo
jama dvasinė prievarta, kad 
bent svetimieji tikėtų nebūtais 
ir dar nepasiektais laimėjimais. 
Propaganda ir čia stipriai veikia 
per spaudą, televiziją ir radiją, 
per organizacijas ir partijas, 
kartais net per valdžios įstaigas. 

Nors tos propagandos priemo
nės ne visur vienodai panaudo
jamos, bet vis dėlto tai yra pro
paganda. Kitaip tariant, noras 
svetimuosius, kartais ir savuo
sius apgauti dideliais laimė
jimais, kurie dar tėra tik 
planuose ar žmonių mintyse. 
Tuo tarpu Sovietų Rusijoje, 
kurią valdo melo slibinas, pro
paganda yra priemonė ne tik 
apgaudi, eti savuosius ir sve
timuosius, net tik vienus ir 
kitus patraukti į savo pusę, bet 
ir apgaulingai rodyti kilnumo 
šydą. uždengineti tikrąjį veidą. 

KALĖDOS VOKIETIJOJE Rimties valandėlei 

Kodėl kalbėti apie propagan
da komunistinėje Rusijoje, jos 
užgrobtuose kraštuose ir lais
vajame pasaulyje? Ar tik dėl to. 
kad propagandos tur ime 
saugotis ir nuo jos gelbėtis, ar 
jos bijoti ir vengti? Ne dėl to. nes 
jos žalą visi žinome. Bet dėl to, 
kad net išeivijoje ji panau
dojama, nekalbant jau apie sve
timuosius. Kai kurie savieji pro
pagandą panaudoja savo priešui 
atkeršyti, jam suniekinti, jį 
visuomenės akyse pažeminti, 
kad jis turėtų mažiau įtakos. 
Visi žino komunistinių laikraš
čių, tiek siunčiamų iš okupuotų 
kraštų, tiek laisvuose pasaulio 
kraštuose leidžiamų tikslus. 
Bet daugelis ir čia pasinaudoja 
tų laikraščių propagandiniais 
šūkiais, propagandiniais išeivių 
ar svetimųjų aprašymais. Ir čia 
jų pataikūnai , daugiausiai 
naivūs žmonės, kurie nesugeba 
atskirti tiesos nuo propagan
dinio melo, panaudoja jų žodžius 
savomis lūpomis, savomis 
plunksnomis, savu popierium ar 
savam laikrašty. 

Nereikia minėti pavardžių, 
nereikia minėti raštų ar net 
knygų. Tomis priemonėmis 
naudojasi išeivijoje sukurstyti 

vienus prieš kitus. Plačiau pa
žvelgęs randi, kad tą „išmintį" 
jie semiasi tik iš komunistinės 
propagandos knygelių, kurios 
čia gaunamos. 

Kodėl jie tai daro, sunku net 
įspėti. Bet nesunku rast i šal
tinius, padedančius purviną 
vandenį pilti ant veikėjų, ant 
kul tūr ininkų, m e n i n i n k ų , 
tautos veiklos išeivijose vadovų 
galvų. Minėjome krikščionybės 
sukaktį. Dalis buvo nepaten
kintų tais minėjimais, nes jie 
pavergtai Lietuvai davė pini
gais neįvertinamos viešosios 
naudos. Jie niekino tuos įvykius 
kartu su komunistų propagan
dininkais ir tokiais, kurie net 
knygomis ir raštais niekino pa
čią krikščionybę ir kėlė jos 
„žalą" Lietuvai. 

Gaila, kad tokių svetimus žo
džius įsidedančių į savo lūpas 
yra mūsų tarpe. Tai turime 
žinoti, nes tai komunistinės pro
pagandos pastangos, bet žala 
mūsų tautai. 

Taikos judėjimas, kaip burti
ninko lazdele pamotas, tikrai 
pradeda ,judėti" visur vienu 
laiku. O ta tikroji taika tėra tik 
Maskvoje ir tik komunistinėje 
propagandoje. Iš tikrųjų taika 
tik skelbiama, bet taikos nenori 
jokia komunis tų va ldoma 
valstybė, t a ikos nenor i 
komunistų pa r t i j a . J i t ik 
mėgina taikos vardu vaidinti 
taikos balandį tokiuose kraš
tuose, kuriuose yra turtingųjų 
ir nuskriaustųjų. Komunistai 
visuomet stoja nuskriaustųjų 
pusėje, bet patys skriaudžia 
visus, kurie jiems nepataikauja 
ir kurie jų melo neklauso, jei tik 
pavyksta užgrobt i valdžią 
skriaudžiamųjų pagalbą. To ne
mato Vakara i , to nema to 
laisvieji, to kartais nemato ir 
tie, kurie turėtų pažinti komu
nistinę propagandos mašiną ir 
iš juodo darymą baltu. 

Išeivija, okupanto žodžiais 
tariant, ta nudžiūvusi šaka, 
okupantui yra dūris į pašonę, jų 
propagandos mašinos netikęs 
ratelis, gadinąs mašinos suki
mąsi. Išeivija ir pavergtų tautų 
atstovai laisvuose kraštuose 
tur i būti nuskr iaustųjų ir 
nuolat okupanto skriaudžia
mųjų balsas, kurį išgirstų visas 
laisvasis pasaulis. 

Kai išeivijos paskiri žmonės 
parsiduoda už duonos kąsnį, už 
lęšiuku lėkštę ar iš keršto 
okupantui ir tautos skriaudėjui 
taikos ir patriotizmo vardu, tai 
jau sveikoji išeivijos dalis jos tu
ri saugotis ir juos iš sveikosios 
visuomenės dalies kaip votį 
šalinti. O tokių turi ne tik lie
tuvių, bet h kitų tautų išeivija. 
Jie tarnauja ne savo tautai, nors 
kartais vaidina patriotus, bet 
svetimiesiems, panaudodami 
komunizmo propagandą savie
siems žeminti. 

Propagandos melą, optimizmu 
nuskaidrintą netiesą, užslėptą 
apgaulę ir klastą tur i pažinti 
išeivija, ypač tie, kurie vado
vauja bet kuriai visuomenės 
daliai, kurie yra bet kurioje 
tautinėje organizacijoje kad ir 
eiliniai nariai. Komunistinė 
propaganda nuodija svetimus 
kūnus dėl jų atsparos stokos. Ji 
nuodija išeiviją dėl jos susis
kaldymo, nevaldomo keršto, 
nesąžiningo pr ieš in imos i . 
Propagandos žalą reikia jausti 
visiems, nes ji daro didelius 
nuostolius tautai ir išeivijai. 

Pr. Gr. 

Visiškai be sniego vakarinė 
Europa sutiko Kalėdų šventes. 
Mažai džiaugsmo vaikams, ne
galint lipdyti „senį besmegenį" 
ar t raukti į kalną rogutes. Dar 
liūdnesnis vaizdas buvo Bavari
joje, Austrijoje ir Šveicarijoje — 
žiemos sporto kraštuose. Tik 2 
tūkst. m aukštyje slidžių mėgė
jai galėjo džiaugtis sniego 
sluoksniu, nes kiek žemiau vis
kas žaliavo, o temperatūra sie
kė + 7°C. Tuo tarpu miestuose 
sidabras pasiekdavo ->-140C. 

Bankrotas, šaukė turistinėse 
vietovėse viešbučių ir pensionų 
savininkai, matydami į namus 
grįžtančius žiemos sporto mėgė
jus. Spauda rašo, kad bavarai, 
šveicarai, austrai ir šiaurės 
Italijos prekybininkai tik kelių 
savaičių laikotarpyje prarado 
beveik du trečdalius savo meti
nių pajamų. Tikiu, nes dar gy
venant Kanadoje, Kalėdų metu 
teko du kartus lankytis Austri
jos Tirolyje. Ten kiekvienas 
viešbučio, ūkininko namo ar 
pensiono kambarys buvo išnuo
motas ne vien vokiečiams, bet 
taip pat atvykusiems amerikie
čiams kariams ir jų šeimoms, 
olandams, belgams, prancū
zams, sustiprinant tų kraštų 
ekonominį gyvenimą Olandijos 
guldenais, frankais ar brangiais 
doleriais. 

Ak, tie doleriai! Gruodžio 28 
d. jie pasiekė Vokietijos istori
joje žemiausią lygį, mokant už 
vieną JAV dol. tik 1.59 m. Fede
ralinis Vokietijos bankas gelbs
ti padėtį, supirkdamas milijo
nais „žaliukus". Tačiau esamos 
padėties vieni vokiečiai išgelbė
ti negali, prarasdami akcijose 
šimtus tūkstančius markių. 

Nuostolių akcijose neišvengė 
ir b ū s i m a s D. Bri tanijos 
karalius Charlis. Bulvarinis 
dienraštis „Bild" rašo, kad jis 

K. BARONAS 

Mūsų korespondentas 
Europoje 

prarado 21 mil. markių (jo tur
tas siekia apie 360 mil. markių). 
Taupydamas pinigus, Charlis 
rūmų patarnautojams — 
virėjams, daržininkams, 
sekretorėms ir t.t., iš viso 700 
asmenų nesurengė tradicinių 
prieškalėdinių vaišių, išlei
džiant joms ga! 6 tūkst. dol. Ta
čiau žmonos, savo ir vaikų dova
noms jis nepagailėjo beveik 170 
tūkst. dol. Užpyko rūmų tarny
ba, pavadindama Charlį iš C. 
Dickenso pasakos šykštuolio 
„Scrooge" vardu. 

Trumpai apie Vakarų Vokie
tijos prieškalėdinį laikotarpį ir 
vokišką pirkimo karštligę, kuri 
savo aukščiausią laipsnį 
pasiekė keletą savaičių prieš 
Kristaus gimimo šventę. Krau
tuvės šeštadieniais buvo 
atidarytos iki pusės septynių 
(normaliai uždaromos 1:30 vai.) 
ir visą dieną perpildytos pirkė
jais. Nenuostabu, kad šiandieną 
Vakarų Vokietija gyvena auk
sinį laikotarpį, nes kas antras 
vokietis turi nuosavą automobi
lį. Šiandiena žiemos metu vokie
tis skrenda į šiltuosius kraštus. 
Taip pat, turėdamas savo ranko
se stiprią markę, jis ruošiasi ke
lionei į JAV. Jis ten investuoja 
pinigus daugiausia į nekilnoja
mą turtą. Ką reiškia šiandieną 
doleris — esu jau anksčiau ra
šęs, imdamas pavyzdžiu 
sunkoką amerikiečių karių bei 
jų šeimų gyvenimą. Prieš Kalė
das vokiečių televizija parodė 
amerikiečius jų krautuvėse ir 
skundą dėl kritusio dolerio. Juk 
prieš kelerius metus karys už 
1.000 dol gaudavo 3,200 
markių. Šiendieną... 1.590! 

Keturios lietuvaitės Richmondo, Va., Tarptautiniam festivalyje. Iš kaires: 
Laima Ghatak, Živilė Rudienė, Audra Rudyte ir Vyta Puleo. 

Nuotr. S. Radzišausko 

Didelis, didelis skirtumas. Net 
ir vokietis elgeta, gavęs Heidel
berge .merikietišką „žaliuką", 
klausia savo profesijos draugo — 
ar verta šią valiutą imti? 

Vakarų Vokietijos gyventojas, 
stipriai stovėdamas ant kojų, 
Kalėdų proga kreipė dėmesį ne 
tik į maistą, bet taip pat puoš
damas savo butą ar virtuvę nau
jais baldais, „mikro" krosnele 
(jos kaina 550 m.), žmonai nu
pirkdamas brangius kailius, 
žiedus. Tiesa, tarnautojas ar 
darbininkas negalėjo pirkime 
susilyginti su kokiu nors pramo
nininku ar aukštu valdžios tar
nautoju. Tačiau ir ši vidurinė 
Vokietijos klasė pasižymėjo 
brangiais pirkiniais, mokėdama 
už dovanas tik gryna valiuta. 
Mat Vokietijoje mažai kas 
praktikuoja „charge" sistemą, 
beveik nepažįstant duodamų 
krautuvėse kredito kortelių. Pa
našus vaizdas buvo N. Metų su
tikime. Įvairiaspalvėms rake
toms išleista 100 mil. m. (dėme
sio kanadiečiai — 1 canad. dol. 
= 1.20 m.), restoranai, viešbu
čių salės, nežiūrint gražių 
kainų, visur buvo perpildytos. 

Kita medalio pusė —jų broliai 
ir sesės Rytų Vokietijoje. Štai 
perėjimo punktas šiaurinėje Ba
varijoje. Šimtai pensininkų 
kiekvieną dieną autobusais ar 
traukiniu atvyksta į vakarinę 
dalį ir tuoj pat skuba į sociali
nės globos įstaigą. Čia kiekvie
nas Rytų Vokietijos gyventojas 
gauna 100 markių — pasveiki
nimo dovana. Vieni, gavę tvir
tą vakarų valiutą, tuoj pat vyks
ta į namus, kiti su krepšiais 
eina į krautuves. Skaudu buvo 
televizijoje žiūrėti į senukus, 
stebint jiems papuoštus langus, 
užpildytas maistu ir šiltų kraštų 
vaisiais lentynas. Daugumas jų 
pirko kavą, šokoladą, bananus 

• ir apelsinus, nes pvz. kava 
rytinėje pusėje kainuoja 35 m., 
o vakarinėje tik 5.95 m. Bana
nams ar apelsinams rytinėje 
pusėje reikia pastovėti keletą 
valandų eilutėje, o pasiekus 
pardavėją — išgirsti „ausver-
kauft" žodį. 

Pereitais metais pvz. Coburgo 
socialinė globa 100 markių 
valiuta pasveikino per 8 tūkst. 
pensininkų. Šiemet jų skaičius 
peršoks 12,500. 

Nesitikėjo vokiečiai prieš Ka
lėdas susilaukti rekordinio re
patriantų skaičiaus, ypač iš Sov. 
Sąjungos ir Lenkijos. Stovyklos 
buvo perpildytos, salėse dvigu
bos lovos, repatriantų išskirsty
mas po Vokietijos kraštus, ypač 
Bavariją, Hesseną, Pfalcą ar 
Holšteiną labai lėtas. Atvyks-

LAIŠKAS RAUGIŲ SĖJIKUI 
Buvęs „L'Osservatore Roma

no" redaktorius Valerio Vol-
pini, rašytojas, polemistas, poe
tas, komentuodamas Kristaus 
palyginimą apie kviečių dirvą ir 
priešo joje pasėtas rauges, vieno
je savo knygoje laiško forma 
kreipiasi į raugių sėjiką tokiais 
žodžiais: „Gerbiamasis raugių 
sėjike, buvo man nelengva 
pasirinkti kreipinį, kuriuo tave 
pavadinti viešai, kai noriu tau 
parašyti šį laišką. Žinau, kaip 
yra jautrūs žmonės mūsų lai
kais dėl titulų, pavadinimų. Tad 
ir tavo atžvilgiu turiu būti at
sargus. Žinau, kad tu esi labai 
jautrus dėl turimos išminties, 
kurią naudoji blogam. Tarp kitų 
titulų tave pavadinau „gerbia
masis", tarsi kreipčiausi į kokį 
nors senatorių arba direktorių, 
kurių dabar yra tiek daug, nors 
tu esi direktorius visai kitos 
rūšies. Pavadinęs tave „ger
biamuoju" žinau, kad tu neuž-
sigausi, nes nuolat maišaisi tarp 
žmonių ir žinai ką toks 
pavadinimas reiškia mūsų 
žmogiškoje kalboje, žmonių 
santykiuose. 

Jeigu aš užtrukau aiškin
damas savo laiško pradžią, patį 
kreipinį, suprasi dėl ko. Aš 
pripažįstu tavo gudrybę 
palyginime, kurį papasakojo 
tavo Nukryžiuotasis Priešas, 
palyginime, kur atpasakojama 
žmogiškojo gyvenimo drama. Tu 
gerai atsimeni, kaip buvo pa
aiškintas tas palyginimas: 
„Raugės yra piktojo vaikai, jas 
pasėjęs priešas — velnias". 

įsivaizduoju, kad bus nustebu-

tančius tenka talpinti viešbu
čiuose. Gruodžio mėn. 27 d. tele
vizija parodė iš Lietuvos repat
rijavusią Krygerių šeimą, prie 
„Litauen" pridedant dar Soviet 
Union vardą. 

Dar skaudžiau buvo paliesta 
mūsų tėvynė, rodant gruodžio 
mėn. 28 d. ..Heute journal" 
programoje šiandieninį Kara
liaučių. Rytprūsiai buvo aiškiai 
atžymėti 1937 m. sienose. Taip 
pat ir Lenkija prieškarinėse že
mėse. Tačiau prie Rytprūsių jau 
Lietuvos ir prieš antrą pasauli
nį karą kaip ir nebuvo! Tokios 
didelės klaidos geras ZDF ko
mentatorius ir JAV korespon
dentas D. Kroncuker negalėjo 
padaryti! 

Vėlokai „Draugo" skaitytojai 
gaus šį mano pranešimą. Deja, 
dvi paskutines 1987 m. savaites 
Vokietijos paštas nedirbo aštuo
nias dienas. 

sių, kad aš,žinodamas, kas tu 
esi, jausdamas tau antipatiją, 
bandau viešai rašyti tau laišką. 
Gali pasielgti su mano laišku, 
kaip elgiasi kai kurie žurna
listai: jie, kai gauna nepa
tinkamą laišką, atitaisymą pa
darytų klaidų, patikslinimą pa
duotų žinių, visa tai meta į 
atmatų dėžę. Man neįdomu, 
kaip tu pasielgsi. Rašydamas 
tau viešai norėjau pasakyti ir 
tai, kad esu vienas iš tų. kurie 
dar tiki į tavo realų buvimą. Aš 
žinau, kad tu jau porą šimtų 
metų darai viską, kad žmonės 
tave pamirštų ir net nori 
įtikinti, kad tavęs iš viso nėra. 
Ir turiu pasakyti, kad tau šis 
manevras pavyko. 

Taigi tu, gerbiamasis blogio 
sėjike, esi istorijos eigoje labai 
žymi asmenybė. Slėpdamas 
drąsiai žengi į pasaulio įvykių 
sceną ir gali joje veikti pasinau
dodamas vienu menku supra
timu, kas tu iš tikrųjų eisi,o 
kitų tikėjimu, kad iš viso tavęs 
nėra. Iš dalies tu slepiesi, bet iš 
antros pusės savo veiksmais 
išsiduoti labai ryškiai. Esi kar
tais tikras ekshibicionistas, ta
čiau po kauke, po priedanga, 
užkulisiuose. O tačiau, nepai
sant tavo inteligencijos, ne 
visada tau pavyksta realizuoti 
savo planus. Koks nors aparatas 
nefunkcionuoja. O gal dėl to, 
kad žmonių maldų maži akme-
kai sukliudo tavo veiklos me
chanizmą. 

Nekreipk per daug dėmesio į 
mano nevykusius palyginimus. 
Aš nesu panašus į tuos viduram
žių kolegas, kurie matė tave 
ten, kur iš tikrųjų tavęs nebuvo. 
Nebandyk manęs klausinėti, 
kodėl aš jaučiu tau neapykantą. 
Dar mažas būdamas savo šei
moje esu girdėjęs apie tavo tam
sius darbelius. Nemanyk, kad 
mano vaikiški supratimai apie 
tave buvo tik pasakos, kurias il
gais žiemos vakarais pasako
davo mano namiškiai. Aš nuo 
pasakų seniai atsiribojau. 
Laikui bėgant susidariau apie 
tave kitokią nuomonę ir paste
bėjau tavo darbus net ten, kur 
pirmiau nesu galvojęs. Išmokau 
vieno esminio dalyko: nepaisant 
tavo pergalių, nepaisant to tik
rumo, su kuriuo maišaisi tarp 
žmonių šioje ašarų pakalnėje, tu 
esi amžinai pralaimėjęs. 

J / 

Jei neišmoksi juoktis iš bėc 
neturėsi iš ko juoktis, kai 
pasensi. 

— Ed Howe 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

Puse savo gyvenimo pralei
džiame ieškodami, ką veikti su 
laiku, gautu pralekiant pro 
gyvenimą, laiką taupant. 

- Will Rogers 

Didžiausios istorijos tragedijos 
įvyksta ne kai teisybė kovoja 
su neteisybe, bet kai viena teisy
bė stoja kovon prieš kitą. 

- Henry Kissinger 
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— Yra labai skirtinga vadovaujant savai kontorai, 

kitiems duodant parėdymus ir dirbant didelei bendro
vei, atliekant greitus, specifinius uždav.nius. 

— Suprantu. Reikės prisitaikyti. Kontoroj kartais 
yra daug darbo, dabar jų visai nėra. Už darbą kartais 
nėra kuo apmokėti bendradarbius ir nėra pensijų. 
Mano amžiuje, žinau, čia teks pasitenkinti ir mažesne 
alga, bet gal būsiu saugesnis. 

Prūsas tikėjosi, kad to nereikės šnekėti. Pasibai
sėjo Devinskio norųjį atkalbėti, vis naujais argumen
tais jam statant kliūtis. Bet darbo jam reikėjo, bet 
kokio, ir jis šiam žmogui, kaip tyčia, negeidė pasiduoti. 

— Ar suprantate, ko norime? 
— Suprantu. 
— Tai ar imsite šį darbą, apie kurio plačius išsiša

kojimus čia prikalbėjom? — spaudė Devmskis. 
— Taip. Imsiu. 
— Jums nebus lengva. Tai kaip? 
Glowertis Prūso neperspėjo, kad tair bus. Devin-

skiui reikėjo net kelis kartus pasisakyti ir vėl... Šiuo 
pasisakymu tarsi „pasirašyti": noriu, imu ir būsiu atsa
kingas už visas klaidas. Tai spaudimai Retai taip 
daroma... Bet tokiais sunkiais laikais to g ilima tikėtis. 
Žodis suriš, kelio atgal po to į struktūrų apskaičiavimų 
darbą nebus. 

Tarsi pro miglą Prūsas vėl pralemeno: 

— Imu. 
— Ar nesigailėsit? Gal nepatiks? 
— Jei nėra kito darbo, tai nesigailėsiu. 
— Algą čia išvesime pagal etatą. Lauksiu jūsų už 

dviejų savaičių Grand pastate, šeštame aukšte. Gal 
žinot? 

— Žinau. 
— Iki to laiko ten bus šis tas išbraižyta. Ten pa-

būsit laikinai. Gerai? 
Devinskis ant Prūso pareiškimo dar nepasirašė. 

Užrašė tik etatą ir atsisveikino su Prūsu. 
Prūsui išėjus atsilošė ir pyko, kad nepasisekė 

žmogaus nuo atsakingo darbo atkalbėti. Jo patirtis dar
bo tabelėse labai menka. 

— Kaip tie užsieniečiai veržiasi ir lenda į darbus, 
kuriuose neturi pakankamai supratimo! 

Bedarbį, kitur neradusį darbo, Glowertis pasodino 
ant jo sprando, bet kaip su tokiu dirbti? Teoretinių 
žinių tam neužteks. Kiekviename žingsnyje reikės 
rodyti ir „išminčių" mokyti: „Ne taip, o šitaip". Reikės 
padėti prie kompiuterių, prie komplikuotų kontraktų 
ir prie didžiulės rangovo statybos. Reikės beveik 
pačiam viską atlikti. 

— Na ir velnias t a s Glowertis ir t a jo 
rekomendacija! 

Devinskis norėjo ant pareiškimo užrašyti „netinka
mas" ir grąžinti Meškinui. Bet tai dar nebuvo jo galioje. 
Prūsas priimtas į centrą, o prie dangoraižio laikinai 
paskolintas. White su Glowerčio rekomendacija iš dar
bo pareiškimų Prūsą parinko ir Devinskis su jais 
laikinai turėjo sutikti. 

Tokį sprendimą vėliau bus galima apversti aukš
tyn kojom, jei nemokės tabelių. Pradžioj reikės švel
niai įtikinti Prūsą, kad pats iš darbo pasitrauktų ir ne
trukdytų skubaus darbo, kurį Devinskis dar prieš Kalė

das, vėliausiai prieš kitų metų Velykas planavo užbaig
ti. Tokio rekordinio tempo ir vikrumo bendrovė nebuvo 
mačiusi. White nustebs. 

Kas bus po to — labai aišku: Devinskis kils aukš
tyn, o Glowertis kris žemyn. 

Kitaip ir negalėjo būti. 

Prūsas leidosi liftu žemyn ir gatvėje buvo ramesnis. 
Jo putliame veide pasikalbėjimo įtempimas su Devin-
skiu atslūgo. Už dviejų savaičių pradės dirbti... Struk
tūrų inspekcija... ir darbo tabelės... Cha! Tokio darbo, 
aišku, jis nesitikėjo. Bet ar svarbu? Kad tik darbo 
būtų... 

Per tas dvi savaites gal rūsy užbaigs tuos trupinius, 
atlikusius iš kontoros, pailsės, su Elenute nuvažiuos 
prie ežero pameškerioti, į Rotary klubą golfo patuksen-
ti, lietuvių parapijoj ką nors paorganizuoti... 

Kam gi skubėti į darbą, galvojo. Banke dar guli 
kontoros pelnas. Nemaža suma. Išjos truputį galėtų 
pasisemti ir nuvažiuoti prie jūros, prie bangomis šėls-
tančios'ir gurgiančios Atlanto pakrantės. Vien darbu 
nebūsi laimingas... Reikia šį bei tą paskaityti ir sustab
dyti kontoros rūpesčių srovę. 

Reikia nutildyti netvarkingą minčių rimą galvo
je, mąstė vairuodamas savo automobilį. 

Grįšiu prie indų filosofų skaitymo, kurį apleidau 
išsigandęs bankrutavimo. Kontorai ..braškant" ir jos 
uždarymo metu buvo daugybė rūpesčių, nemažai 
baimės ir stiprus atsakingumo jausmas. Atleidus 
bendradarbius, išvilkus į rūsį visas bylas, uždarius 
kontorą ir raktus atidavus prievaizdai net rankos 
drebėjo. 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
PRIEŠKALĖDIS JAV 

SOSTINĖJE 

Nors kalėdinę nuotaiką pa
jutom jau lapkričio 11 dieną, 
kada sostinę ir jos apylinkes pa
skandino 12 colių sniego danga, 
tačiau tikrasis prieškalėdinis 
laikotarpis prasidėjo gruodžio 7 
d. vakare, prezidentui Reaganui 
ir jo žmonai Nancy elipsyje prie 
Baltųjų rūmų įžiebus ten pasta
tytą didžiulę eglutę. Ji stovėjo 
per visą švenčių sezoną. Kalėdų 
eglutės uždegimo vakarą kaip 
tik VVashingtone jau buvo ateis
tinės Sovietų Sąjungos vadovas 
M. Gorbačiovas su žmona. Ar jis 
per televiziją su šimtais tūks
tančių amerikiečių matė, kaip 
prezidentas Reaganas oficialiai 
įžiebė kalėdinę eglutę, nežinau. 
Bet ..Horizontuose" rašiau (ir 
sostinės spauda bei radijas tai 
pabrėžė), kad atvykęs į Andrews 
karo aviacijos bazę prie Wa-
shingtono savo kalboje Gorba
čiovas prašė Dievo, kad šis 
globotų aukščiausio lygio vado
vų konferenciją. Taigi M. Gor
bačiovas su gausia pareigūnų, 
žurnalistų bei seklių palyda 
lankėsi čia kaip tik tuo metu, 
kai sostinės gyventojai bei viso
je šalyje gyvenantys krikščionys 
pradėjo ruoštis Kristaus gimimo 
šventei. 

Washingtono ir apylinkių 
gausūs lietuviai Kalėdų šventes 
pradėjo sekmadienį, gruodžio 13 
d. popietę, atlaikytomis Mišio-
mis ir po jų Lietuvių Misijos 
nuomojamoje salėje įvykusia 
Washingtono K. Donelaičio 
l i tuanistinės mokyklėlės 
Kalėdų eglute. Į lietuviškas 
Mišias ir po jų vykusią eglutę 
susirinko nuostabiai daug ypač 
vidurinės kartos lietuvių, kurių 
prieš dešimtmeti toli gražu tiek 
čia nebuvo. Mišias atlaikė ir pa
mokslą pasakė Washingtono 
lietuvių kapelionas ir geras 
pamokslininkas kun. dr. T. 
Žiūraitis. Tačiau šiose Mišiose, 
kaip ir pastaruoju metu kitose 
•ietuviškose pasigedom vargonų 
luzikos ir bendro giedojimo, 

nes sostinės antrasis kapelionas 
(jį taip vadinam gerąja to žodžio 
prasme; ir giesmių pravedėjas 
Jonas Vaitkus yra sunkiau 
susirgęs. Buvo galima pakviesti 
ką nors vargonais pagroti, o 
kalėdinių giesmių pagiedoti 
kurią nors solistę. Tikiu, kad 
neatsisakytų. 

Bet vėl kyla klausimas: o 
kieno kompetencijoje yra apsi
rūpinimas giedojimu per specia
lias Mišias — Lietuvių misijos 
vadovybės ar lituanistinės mo
kyklėlės tėvų komiteto? Tik 
išsprendus šį klausimą, gal ir 
būtų galima kai ką dėl nebu
vimo reprezentacinio giedojimo 
pakaltinti. Tačiau džiaugsmą 
kėlė tai, kad per lietuviškas 
Mišias skaitymus atliko patys 
lit. mokyklos mokiniai. 

KARO LAIVYNO 
PULKININKO 

DEKORACIJOS 

Po Mišių Lietuvių misijos salė 
po bažnyčia prisigrūdo pilna 
žmonių. Kalėdinę programą 
pradėjo jaunosios kartos 
atstovas, buv. Vasario 16 gim
nazijos V. Vokietijoje mokinys 
Darius Sužiedėlis. J i s pir
miausiai ir pakvietė žodį tarti 
St. Lozoraitį, visai nepaminė
damas jo užimamos vietos ir pa
reigų. 0 juk buvo puiki proga 
supažindinti ne tik mokyklėlės 
mokinius, bet ir jų tėvus su St. 
Lozoraičiu, naujuoju Lietuvos 
atstovu Washingtone. neseniai 
perėmusiu pareigas iš daugeliui 
gerai pažįstamo Lietuvos ats
tovo Washingtone dr. St. 
Bačkio. D. Sužiedėlis neiš
naudojo progos ir St. Lozoraičio 
deramai nepristatė. O St. Lozo
raičio trumpas žodis vaikams 

buvo tikslus ir vaizdingas, nes 
jis parodė ir tą elementoriaus 
pavyzdį, iš kurio jų seneliai ir 
proseneliai lietuvių kalbos 
mokėsi tada, kai Rusijos carai 
buvo uždraudę lietuvišką raštą. 

Astai Almėnaitei gražiai 
paskaičius A. Matučio eilėrašt} 
„Žvėrelių norai", inscenizuotas 
R. Skučaitės vaidinimėlis 
„Žaislų paradas". O tame 
vaidinimėlyje pasirodė kuone 
visi 20 mokinių turinčios mo
kyklėlės jaunieji artistai. Sura
šau ir jų pavardes, nes iš jų 
matyti, kad nemažą mokinių 
procentą sudaro mišrių šeimų 
atstovai. 

Štai Washingtono lit. mokyk
lėlės artistai: Auksė Griga-
liūnaitė, Andrius Čižiūnas. 
Maya Kramer, Laura McCand-
less. Lina Bačanskaitė, Vyga 
Kaufmanaitė, Žibutė Radžiutė, 
Lina Dailidytė, Alina McCand-
less, Vincas Čižiūnas, Onutė 
Žilytė, Kristina Vaškytė, Laura 
Bailey, Indrė Vengrytė, Jonas 
Grigal iūnas , An tanukas 
DeBold, Linas Radžius, Tadas 
Sajauskas ir Andriukas Vaškys. 

Šie artistai ne tik vaidino, bet 
mokytojai Joanai Vaičiulai-
tytei-Slavikienei vadovaujant 
bei pianinu pritariant, su visais 
susirinkusiais kartu pagiedojo 
kelias kalėdines giesmes. Už tai 
vėliau atvykęs Kalėdų senis 
(Paulius Mickus) ypač mažie
siems nepagailėjo jų tėvelių 
suneštų dovanėlių. O iš Kalėdų 
eglutės proga suruoštų laimė
jimų mokyklėlei liko šiek tiek 
pelno, kuris taip reikalingas 
tolimesnei jos egzistencijai. 

Pastebėtina, kad puikias, 
gerai pritaikytas dekoracijas 
„Žaislų paradui" sumaniai 
paruošė Pentagone dirbantis 
JAV karo laivyno pulk. Įeit. 
Aras Dailydė. Jis kilęs iš 
Chicagos ir vedęs ten gimusią 
Ramunę Stravinskytę. Primi
nus nepriklausomos Lietuvos 
laikus ir aukštai priveligijuotą 
karininkiją, kažin, ar iš jų 
luomo anais laikais tokios 
talkos būtų buvę galima susi
laukti. O Washingtono LB ir 
pasižymi tuo. kad joje yra 
aukšto rango JAV kariuomenės 
karininkų ir įvairių ministerijų 
bei žinybų pareigūnų, ypač iš 
jaunosios kartos atstovų. Dėl to 
Lietuvių Bendruomenės Wa-
shingtono apylinkė yra savo
tiškai unikali. 

LINKĖJIMAI IR TIKROVĖ 

Lietuvių fondo vadovybė savo 
kalėdiniame sveikinime šalia 
kitko rašo: „Sutartinai dirb
dami padėsime Lietuvių Fondui 
išlaikyti lietuvybę išeivijoje...'* 

Tą pačią dieną, kai gavom šį 
Lietuvių fondo sveikinimą, atėjo 
ir „Draugo" 1987.XII.15 d. nu
meris. Vedamajame straipsny
je pastabusis ir gerai infor
muotas žurnalistas b.kv. taip 
rašo apie lietuviškos spaudos 
dabartinę būklę: 

„...Ji stokoja ir bendradarbių, 
nes vyresnioji žurnalistų bei 
politikų karta jau baigia trauk
tis iš visuomeninio gyvenimo, o 
viduriniosios kartos veikėjai 
turi eibes kitų pareigų. Jaunoji 
karta, nors ir išmokslinta, pa
siekusi aukštas kvalifikacijas, 
yra, deja, lietuviškai spaudai 
,mažaraštė\ o dažnai ir visiškai 
.beraštė'..." 

Tai tik vienas pavyzdys, kaip 
sekasi „išlaikyti lietuvybę 
išeivijoje..." Tai nėra kaltinimas 
labai reikalingam Lietuvių fon
dui, bet tik faktų iškėlimas vie
nos dienos gautą paštą paskai
čius. 

Jurų budžiai Gedas Kaunas ir Vytautas Zelenis šių metų vasaros stovyklos 
Californijoje dalyvius Big Bear ežere supažindino su buriavimo sportu. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS KALĖDŲ 
EGLUTĖ 

Gruodžio 19 d. Los Angeles 
Šv. Kazimiero lituanistinė šeš
tadieninė mokykla parapijos sa
lėje surengė Kalėdų eglutės 
programą, kurią pradėjo mo
kyklos direktorė Marytė New-
som. pasveikindama susirinku
sius; pažymėjo, kad švenčių 
sezono metu ne tik tikimės iš ki
tų ką nors gauti, bet ir patys 
turime kitiems duoti. Prie 
scenos stovėjo gražiai papuošta 
eglutė. Pirmiausia į sceną išėjo 
jauniausiųjų, vadinamų kišku
čių darželis (ved. mokyt. I. Nel-
saitėr, jie visi 9 vienu balsu tarė 
trumpą pasveikinimo žodį. Vai
kų darželis, 16 mokiniukų,(mo-* 
kyt. D. Trotmanaitė ir D. Čer
nienė) gražiai padeklamavo 
Vytės Nemunėlio eilėraštį „De
kite žvakutės". Lietuviškai ne
kalbančių klasė (6 mokiniai, 
mokyt. A. Kudirkienė) atliko 
kalėdinę dainą. IV skyrius 
(paruoštas mokyt. G. Radveny-
tės) parodė pritaikintą vaidini
mą. 

Toliau buvo paskiri mokinių 
pasirodymai: A. Mulokaitė, A. 
Kudirkaitė ir V. Gulbinaitė 
skambino pianinu, A. Kuolas, 
M. Aneliauskas ir P. Karuža 
deklamavo, R. Kudirka pagro
jo fleita. 

Po to buvo suvaidintas V. Kal-
vaitienės parašytas „Mažasis 
angeliukas". Pranešėjas buvo P. 
Mošinskis, Šv. Petras — P. Ku

dirka, mažasis angeliukas — A. 
Kuolas, Gabrielius — V. Skrip-
kus; angelai — V. Kiškytė. A. 
Karaliūtė, V. Tompauskaitė, A. 
Pupius; angeliukai — M. Ane
liauskas, A. Matis, P. Karuža, 
A. Kuolas, vėjas — D. Žemaitai-
tytė: snaigės bei žvaigšdės — J. 
Valentinaitė, V. Sekaitė, V. 
Gulbinaitė, A. Mulokaitė. A. 
Kudirkaitė. V. Anaya, K. Kaz
lauskaitė. L. Juozapavičiūtė, K. 
Jocaitė. E. Dūdaitė, L. Žemaitai-
tytė, Marija — Z. Markevičiūtė, 
Juozapas — P. Mošinskis. Buvo 
giedama „Tyliąją naktį", „Didis 
džiaugsmas", „Sveikas, Jėzau, 
gimusis". 

Bene įdomiausias, labiausiai 
jaudinantis įvykis^buvo Kalėdų 
senelio (juo buvo L. A. Dramos 
sambūrio aktorius A. Kiškis) at
vykimas su dovanomis, visiems 
dainuojant „Kalėdos, Kalėdos" 
(muzika komp. G. Gudauskie
nės, žodž. D. Cingaitės). Senelio 
dovanas gavo ne tik visi vaiku
čiai, bet buvo apdovanoti ir jų 
mokytojai. Tai buvo tikra vaikų 
šventė, suteikusi jiems tiek 
daug džiaugsmo ir pasitenkini
mo. Buvo laimingi ir gerai nusi
teikę jų tėveliai, seneliai ir visi 
svečiai. Šią gražią programą 
padėjo paruošti: A. Žemaitaitis. 
D. Varnienė, muz. A. Jurgutis, 
D. Kuolienė ir pianistė O. Ba
rauskienė. Programai pasibai
gus, visi buvo pakviesti vai
šėms, kurias parūpino mokyk
los tėvų komitetas. 

Ig. M. 

Laiškas 

AR BUVO KALBĖTA 
NETIESA? 

„Gimtajam kraš tu i" pasi
kalbėjimą davęs Zenonas Reka
šius labai pasipiktino to pasi
kalbėjimo komentaru, tilpusiu 
„Drauge". Laišku „Draugui" 
(gruod. 24) jis pila kažkokiam 
„slapyvardininkui" iš peties 
beveik stachanovietiškai. 

Rekašius ginasi nekalbėjęs 
apie mokslą, o tik apie kompiu
terizaciją. Bet jo pasikalbėjimas 
„G. kr." pavadintas „Kalbėjau 
šiuolaikine mokslo kalba" . 
Tekste skaitome: „Arba moksli
ninkas kalba šiandienos mokslo 
kalba, arba vakarykšte — tik 
toks matas taikytinas kalbant 
apie mokslo žmones". Tad ne tik 
apie kompiuterininkus. 

..Drauge" Rekašius sako, 
kad pasikalbėjime nepasisakęs 
ekologiniais klausimais, „nes 
apie ta i manęs neklausė". 
„G.kr." skaitome: „Be specifi
nių, tik mūsų ratui suprantamų 
problemų, kalbėjomės ir ekolo
gijos temomis. Kolegos pasiūlė, 
o aš noriai sutikau aplankyti 
Iemalinos atomine elektrinę". 
Jis sako, kad kažkur rašęs, kad 
Ignalinos jėgainė leidžianti 
dūmus su radioaktyviomis prie
maišomis, bet pasikalbėjime 
Ignalinai skiria tik teigiamus 
žodžius. 

„Draugo" komentare niekur 
nepasaky ta , kad Rekašius 
kalbėjęs apie Mažeikius. Kodėl 
reikėjo jam tai paneigti? Aiškiai 
pasakyta, kad apie Mažeikius 
kalbėjo „Literatūra ir menas" 
žurnale Giedraitis. Rekašius 
kalbėjo tik apie Ignaliną. Abie
jų prognozės ateičiai geros. 
Todėl akivaizdoje Maldonio 
dramatiško pareiškimo, kad 
tokia padėtis lietuvių tautai 
žada „optimistišką šypseną iš po 
respiratoriaus", visai natūralu 
buvo Rekašių ir Giedraitį susta
tyti vieną šalia kito, net jei jie 
būtų asmeniškai ir nepažįstami. 

Apie Čepaitį Rekašius papa
sakoja tą pačią istoriją, kaip ir 
Balčiūnas. Čepaičio asmeniui ir 
veiklai palikau neutralus. Re
kašius jį vertina teigiamai ir 
užsigauna, kad jį pavadinau 
komunistu. Lietuvoje, sakoma, 
yra daug gerų komunistų. O jei 
žmogus dirbo „Komjaunimo tie
sos" redakcijoje, jeigu rašytojas 
Baltušis jį laiko aktyviu vi
suomenin inku , — ta i j i s 
greičiausiai nepriklauso eucha-
r is t ininkų judėjimui. Mūsų 
mokslininkas jam prielankumą 
rodo k a i p skr iaudž iamam 
žmogui. Gražu. Bet Lietuvoje ir 
Sibire yra labiau skriaudžiamų 
lietuvių, kurių negina nei Bal
tušis, nei „Gimtasis kraštas". 

nei Rašytojų sąjungos partinė 
organizacija. O kad ta ip 
Rekašius apie tai būtų prabilęs, 
kai buvo paklaustas apie „nei
giamas emocijas". Bet ir gavęs 
tokį pasiūlymą, Rekašius tęsia 
teigiamų „emocijų" litaniją apie 
Vilnių, apie „kultūrų koegzis
tenciją", tik pakritikuoja tele
vizijos programą. Išvadoje, vis
kas gerai — „Namo važiuoju ge
ros nuotaikos". 

Duotame pasikalbėjime Reka
šius reiškiasi ne tik kaip 
kompiuterių specialistas, bet ir 
kaip teatrologas, literatūrologas 
ir išeivijos ryšių su Lietuva poli
tikos ekspertas. Nesąmonių 
viršūne tame pasikalbėjime 
turbūt reiktų laikyti jo tokį pa
reiškimą: „Gimtajo kraš to 
apskritojo stalo diskusija ,Sės-
kim ir pakalbėkim' kai kuriuos 
išeivijos sluoksnius smarkiai iš
gąsdino (ypač galimas apsikei
timas straipsniais spaudoje/'. 
Jei profesorius naudotų ne savo 
ideologinio „neklaidingumo" 
suprogramuotą kompiuterį, 
sužinotų, kad atskiri straipsniai 
išeivijos negali išgąsdinti, kada 
ji iš okupuotos Lietuvos gauna 
neišcenzūruotą sovietinę spau
dą. Negauna tos, kurios jie 
patys neišleidžia iš Lietuvos. 
Visa problema, kad išeivijos 
straipsniai, išskyrus iš „Aki
račių", negali pasirodyti par
tijos cenzorių stropiai prižiū
rimoje spaudoje. 

Pagal savo kompiuterį, Reka
šius gerai informuotas: jis žino. 

Svarbiausi autoriaus uždavi
niai yra du: naujus dalykus 
padaryti žinomais ir žinomus — 
naujais. 

Johnson 

v INTERNATIONAL 
G.T. INTERNATIONAL, INC. 
RŪTA PAUPERIENE, ĮSTAIGOS VEDĖJA 

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 
Nr. 8800/SA 
Nr. 8801 
Nr. 8802/F 

Nr. 8803/M 

Nr 8806/F 

Nr. 8807/M 
Nr. 8808/F 

Nr. 8809/M 
Nr 8810/F 

Nr. 8811/M 

Pietų Amerika: 5 d. Rio. 1 Igūassu Falls, 4 Buenos Aires balandžio 7-18. 
Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės 16-birželio 3. 
Lietuva 10 d.. Maskva 1 d., Leningradas 1 d. Amsterdamas 3 diena. 
birželio 13-29. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. 

liepos 19-31. 
, Leningradas 1 d. 

Lietuva 10 d.. Maskva 1 d., Leningradas 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 16-28. 
Lietuva 10 d.. Maskva 1 d.. Leningradas 1 
(Oktoberfest) 5 d., rugsėjo 19-spalio 7. 
Lietuva 9 d.. Maskva 2. rugsėjo 20-spalio 2. 

G.T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 SOUTH ROBERTS ROAO 
PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 

TEL: (312)430-7272 

Amsterdamas 3 diena. 

Amsterdamas 3 diena 

d., Vakarų Vokietijoje 

kad Čepaitis nepriklauso par
tijai, kad Balčiūnas slapyvardi-
ninkas, kuris į Lietuvą važinėja 
su komunistų ekskursijomis. 
Jam tai „kompiuterizacija", o 
Balčiūnui — vargingas profeso
riaus stenėjimas. 

Z. F. Balčiūnas 

POLITINIAI 
SUSIRINKIMAI 
DRAUDŽIAMI 
PARAPIJOJE 

Dubuąue arkivyskupija Iowa 
valstijoje uždraudė vartoti 
parapines sales rinkiminių kan
didatų bei partijų susi
rinkimams. Kun. R. Fehring 
paaiškino, jog tai padaryta tam, 
kad išvengti politinio šališkurr. 
kaltinimo. Nors tai nelabai 
sunkina respublikonų par os 
veiklą, kuri savo susibūrimams 
naudoja didesnes, labiau cen
tralizuotas vietas, tai udaro 
didelių sunkumų dem,Kratų 
partijai, kuri savo veiklą 
skleidžia mažiau apgyv tose 
apylinkėse, kurių centrai Kaip 
tik ir yra bažnyčios. Dabar iki 
vasario 8 d. jie turės rasti 
didesnes nebažnytines sales, 
kas daugeliu atvejų vers parti
jos narius keliauti 15 ar 20 
mylių net į svetimus precinktus 
susirinkimams. Šis Dubuąue 
arkivyskupijos potvarkis atspin
di platesnį JAV Bažnyčios 
hierarchijos t raukimąsi iš 
tiesioginės politinės veiklos 
arenos. 

RAŠINIŲ KONKURSAS 
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia RAŠINIŲ 

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. — $250.00 
II. — $150.00 
III. — $100.00 

Premijų paskirstymui, jury komisija bus sudaryta ir paskelbta 
vėliau. 

Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su tema, 
prisiųsti ušklijuotąvokąsu vardu, adresu, ir amžiumi. Konkur
so rašiniai turi būti prisiųsti iki sausio mėn. 15 d., 1988 m., 
sekančiu adresu; Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, 
c/o Vida Jonušienė, 12500 Pawnee Rd., Palos Park, 
III. 60464. 

<j> INTERNATIONAL 
* I I N D U S T R I E S 
Algis Grigas, pirmininkas 

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 Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074 

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI 

LIETUVOS GINKLUOTOS PAJĖGOS 1918-1940. 
Vytenis Statkus. 1040 psl $2/ .00 

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

KRIKŠČIONIS IR ŠIANDIENA, mūsų idėjos dabar
ties šviesoje. Antanas Paškus. 173 psl. . . . $5.00 

SVARSTYBOS, visuomeniniais ir teisiniais 
klausimais. Dr. K. Šidlauskas. 216 psl $6.00 

TARP ILGESIO IR TĖVIŠKĖS, kelionės į Lietuvą 
įspūdžiai. Alė Rūta. 359 psl. $10.50 

J 
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Redaguoja dr. K. A. Dagys 

SAPNŲ ENCIKLOPEDIJA 

Arba išguldymas senų ir 
moderniškų sapnų pagal „Lie
tuvos" 1895 m., Boczkuisko, 
Jakavičiaus, Saliamono galvos, 
egiptietiškus ir dar nebaigtus 
rašyti chiromanto Nikodemo 
Stiklapūdžio kalendorius. Jei 
kas nenori, gali netikėti. 

Adatą sapnuoti — ergelis ir 
kaimynų už tvoros muštynės dėl 
gaidžio skiauterės; ką nors ba
dyti adata — būsi apskųstas 
sūdžiai ir turėsi daug nes-
pakajaus. 

Ant ik r i s t ą sapnuoti ir dar jį 
už rankelės imti — saugokis to, 
kuris su tavim kalba kaip ange
lėlis, o už akių norėtų acto bliu-
de nuskandinti. 

Apsiversti ir pajusti dieglį 
šone — saugokis apgavikų ir ne-
sirašyk į jokią draugyste ar su-
sajedę, pakol apie ją neišklau-
sinėjai gudresnių už save ypatų. 

Arba t inę regėti ir skystį 
srubčioti — reiškia, kad esi atsi
likęs ir nežinai, kad tokių užei
gų seniai nėra. 

Armotą sapnuoti vyrui — 
reiškia, kad susirinkime būsi 
apšauktas melagiu ir niekas ta
vęs negins; merginai — kad vy
rai dėl tavęs tavernoj susimuš, 
o jei turėtų armotą, tai ir šau
dytų kaip pašėlę. 

Arti su atžagaria žagre — sau
gokis perkūnijos, nestovėk , " 
savo ąžuolu. 

Aviną nešioti ant pečių — ma
tyt, kad per dienas nieko nevei
ki, tai tokie ir tavo sapnai. Už
siimk kuo naudingesnių arba 
paskaityk „Kelią į sveikatą." 

Dešra gera vieta, kur galima 
paslėpti seną mėsą. 

Faktas 

Barabaną (t ~gną) mušti sap
ne — ženklina, jog tavo puikybė 
baigsis labai ne kaip. Geriau to
kio sapno nesapnuoti. 

Bendruomenę — žiūrint ko
kią: jeigu tą, kuri balsuoja, tai 
tikėkis išgirsti, jog esi tiltinin-
kas ar patiltininkas ar dar ka
žin koks nusikaltėlis; jei tą, kuri 
bijo demokratinių rinkimų — 
esi kandidatas perimti jų am
žino pirmininko postą. 

Beždžionę regėti ir dar su ja 
šokti kadrilių — sergėkis pažįs
tamos aptiekorkos, ba ji į mie
go ar aspirino miltelius gali pri
maišyti „liubčikų", ir pats pasi
darysi kaip ta beždžionė. 

Bezmėną regėti — gausi lup
ti ne tik nuo žmonos (arba mote
riai — nuo vyro), bet ir nuo 
uošvienės. 

Buldogą sutikti ir dar su pa
kelta užpakaline koja — pavar
tyk atviro žodžio eti
kos, estetikos, poetikosdorovės 
ir visokeriopo džentelmenišku
mo mėnraštį. Jeigu ir save rasi 
prie hidranto, gali džiaugtis: į 
muselę niekas nepaleidžia iš 
surūdijusių armotų. 

Cukraus galvą regėti — tavo 
slapta meilė bus atidengta, kaip 
ant delno išklota neprieteliams. 

Ciaudyti ir dar bažnyčioj — 
ženklina galą visų tavo raškažių 
ir nedorų zabovų. 

Česnaką patirti visu jo sko
niu — lygiai taip tau atsitiks ir 
artimiausioj kompanijoj prie 
bendro stalo. Jei to neperneši, 
geriau neik į svečius. 

Dolerį į Maskvos rublį mai
nyti — visiškai nieko neišmanai 
apie prekybą ir geriau pradėk 
užsiiminėti naudingesnių 
amatu. 

Dūšią kieno matyti — ženk
lina, kad neilgai po turgų 
vaikščiosi ir pradėk taisyti sa
vo pomirtinius aprėdalus. 

Dvarą savo ar ne savo sap
nuoti — nustok galvoti apie an
trą rezidenciją prie jūros ar kur 
Brazilijoj ir pakratyk sąžinę: už 
kieno pinigus pasistatei 
pirmąją. 

Eretiką matyti arba pačiam 
tokiu būti — pats laikas apmjs-
lyti savo necnatlyvą jaunystę ir 
laikas susigadyti su visais 
neprieteliais. 

(Bus daugiau) 

Bedugnės niekur nerasi. 
Kiekviena bedugnė turi dugną. 

M. Capkauskas 

AR MATĖT KUR 
KVAILESNI 

VALDININKĄ? 

„Klasiškas pavyzdys — Šilu
va. Kasmet (taip pat ir šįmet) 
pavaduotojas Z. Butkus nurodo, 
koks kunigas galės žmonėms 
sakyti pamokslus , laikyti 
pamaldas. Pernai paskutinį sek
madienį procesijoje galėjo eiti 
tik keturi rajono patvirtinti ku
nigai, o kiti privalėjo žiūrėti pro 
zakristijos langą". 

(Iš LKB Kronikos) 

IŠ SOVIETINIO ROJAUS 

Prezidentas Reaganas sykį 
papasakojo tokį anekdotą: rusas 
atėjo į atitinkamą įstaigą, užsi
sakė automobilį, įmokėjo rank
pinigius. Jam buvo pasakyta, 
kad naujas, gražus automobilis 
bus pristatytas lygiai po dešimt 
metų. 

— Iš ryto ar vakare? — pa
klausė pirkėjas. 

— Ar tai bus rytas, ar vakaras 
— koks skirtumas? — nustebo 
valdininkas. 

— Man yra skirtumas: tada iš 
ryto ateis vandentiekio mecha
nikas vamzdį sutaisyti. 

PORA BATŲ IR 
DAUG METŲ 

Richard W. Miller, buvęs FBI 
agentas, pasidarė bolševikų 
šnipu ir slaptas informacijas 
perdavinėjo Ogorodnikovai, o ji 
buvo iš tikrųjų ne KGB, bet irgi 
FBI agentė. Už savo „patar
navimą" Milleriui buvo 
pažadėta du milijonai dolerių ir 
dar kiek aukso. Pinigų ir aukso 
jis vis dar laukė, sulaukė tik 
itališkų batų porą, o teismas 
pridėjo dvigubą iki gyvos galvos 
kalėjimo terminą. 

BE J Ų BŪTŲ NUOBODU 

Skelbimas prie mokyklos 
durų: „Numatytas mokytojų 
tarybos posėdis šiandien 
neįvyks, nes ponas Kropyla 
serga, o ponas Dūdyla išvykęs 
palikimo reikalais. Nebus kam 
ilgai ginčytis ir posėdis būtų 
labai trumpas ir neįdomus. 

Spaudoj pasiknisus 

„BAISIAI KEISTA 
KNYGA ..." 

Taip rašo Akiračiuose Vincas 
Trumpa. Iš tikrųjų gal tai bai
siai keista recenzija. Trumpa 
mini Juozą Keliuotį, kurį bol
ševikiniai rašytojai išdavė, o 
„kolega" irgi rašytojas Guzevi-
čius, tada ėjęs NKVD viršinin
ko pareigas, jo galvą daužė į sie
ną; kelionėje į Sibirą buvo suriš
tas ir kaip malka įmestas į 
vagoną, prie grindų prišalo ir 
t ik per stebuklą išliko gyvas. 
Taigi, kodėl Keliuotispo viso to 
pragaro bolšvikinį velnią ir va
dina tikruoju vardu? Recenzen
tas aimanuoja, kad autorius ne 
taip viską surašė, kaip to norėtų 

i patogus, aptingęs skaitytojas, 
kad jam, Trumpai, anie kanki
nio rašyti žodžiai nei pasiten
kinimo, nei garbės nepadarė, 
priešingai — valandėlei su
trukdė Pacifiko šiltam smėly 
eiti sunkias pensininko parei
gas, kuris, anot poeto — 
Prieš saulutę išsižiojąs 
Sau patogiai šildo kojas. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. sausio men. 9 d. 

PRISIPAŽINO: LIETUVA 
NĖRA LAISVA! 

Chicagoje leidžiamas „liau
dies laikraštis" Vilnis 1987 lap
kričio 26 d. numery aiškiai ir 
nedviprasmiškai rašo: „Grįž
kime prie archyvų. Jų vadovas 
Grincevičius išreiškęs didelį ir 
visai suprantamą susirūpinimą 
jų likimu, pasakė frazę, į kurią 
neįmanoma neatkreipti dėme
sio: 

'Savo (t.y. archyvo — aut.) vi
daus statute esame pažymėję, 
kad jis gali būti perkeltas tiktai 
į laisvą nepriklausomą 
Lietuvą'. 

Manau, visi suprantame, apie 
KOKIĄ Lietuvą čia kalba Grin
cevičius. Čia ne vieta ir ne lai
kas diskutuoti dėl terminų, ta
čiau juk didžiausiam naivuoliui 

; aišku, kad TOKIOS Lietuvos, 
I kokią ją kai kas įsivaizduoja 
i Čikagoje, niekad nebus". 

Bravo! Pagaliau maskvinis 
laikraštis prisipažino, pasakė 
tikrą tiesą, kad šiandien Lie
tuva nėra nei laisva, nei nepri
klausoma ir tokia nebus, kol 
maskolis valdys. Įdomu, kaip to-

• kį patarnavimą Maskvai įver
tins pati Maskva ir kokį ordiną 
suteiks Vilnies redaktoriams už 
valstybinės paslapties išplepėji-
mą ir šlovingosios- Sovietių 
Sąjungos šmeižimą. 

IŠGĖRINGŲ PIJOKL 
LINKĖJIMAI 

Pijokų klubas linki visiems bi
čiuliams linksmų, prasmingų ir 
išgėringų metų. Klubas pataria 
Naujų Metų proga smarkiai pa
varyti, o vairavimą pavesti 
nenariams. 

Draugas, gruodžio 31. 

ABU PASVEIKO 
Gydytoj as pagydė ūkinin

ką. Po kurio laiko jiedu susiti
ko, ir gydytojas jam primena: 

— Tamsta man už pagydy
mą pažadėjai vidutinio svorio 
paršelį, jei pagysi. 

— A t s i m e n u , a t s a k ė 
ūkininkas, — bet paršelis irgi 
pasveiko. 

Balys Pavabalys 
A PIECE OF PEACE 

Kas iš to, kad nauji metai, 
Jei atgal važiuoja ratai, 

Jei senuosius palydėjom 
Su iliuzinėm idėjom!.. 

Susitiko dvi galybės, 
Ir neliko realybės. 
Tuoj pusiausvyros nustojom 
Ir apvirtom aukštyn kojom. 

Į detante vėlei sukam, 
Teikiam garbę politrukam. 
O taikos entuziastai 
Telkia talką senai klastai. 

Iš o landų spaudos 

APIE MEDALIUS 

Medaliais suinteresuoti pap
rastai patys organizuoja jų ga
vimą, manydami, kad tos pas
tangos liks niekieno nepas
tebėtos, bet visuomenė tokiais 
atvejais jaučia, kada medalis ar 
ordinas yra savo pastangomis 
sumedžiotas ir kada jis yra 
užtarnautai gaunamas. 

Tėviškės žiburiai 

KUR PENSININKAI 
ATOSTOGAUJA 

Daug pensininkų, kurių ne
mažai išvyksta į šiltus kraštus 
arba apleidžia šią planetą. 

Iš dr. J. Šontos pranešimo apie 
Ohio gydytojų veiklą.Medicina 

gruodžio mėn. 

Medford, Ore., Mail Tribūne 
laikrašty įdėtas toks patai
symas: 

„Pirmą premiją laimėjęs 
šokių konkurse bus nuskrai
dintas į Reno kaip reguliarus 
keleivis, bet ne oru vežamas 
siuntinys, kaip buvo paskelbta 
praėjusią savaitę". 

„Glasnost tango" ... orkestrui 
diriguoja maestro Gorbačiovas, 
smuikais griežia partijos centro 
komitetas, pučiamaisiais — 
raudonarmiečiai, o mušamai
siais.tai yra duoda šokio taktą 
KGBistai. 

Juozas Žygas, Dirva 

'ai geriausias suvenyras, 
Kai negirtas grįžta vyras. 

L. Vainikoms 

KAIP SAUGIAI PEREITI 
P E R GATVĘ 

Vienoj spaudos konferencijoj 
žinoma italų filmų aktorė Sofi 
ja Loren buvo paklausta, kaip 
saugiausiai pereiti didelio ju-

i dėjimo gatvę. Ji atsakė: 
— Italijoj pereisi saugiai ves-

. dama vaiką už rankutės, Pran
cūzijoj nesunku pereiti žaviai 
moteriai arba ir vyrui su tokia 
pat mergina, Anglijoj reikia 
vestis šunį, Vokietijoj saugu 
pereiti tik uniformuotam vyriš
kiui, o Rusijoj nešant aiš
kiai matomą šautuvą ar dar ką 
baisesnio. 

* 
Televizijos taisytojas buvo 

pakviestas p a s gydytoją 
pataisyti sugedusio aparato. 
Aparatas buvo labai senas, 
nevertas taisymo ir mechani
kas tik papurtė galvą. 

— Kokia diagnozė ir kokį 
receptą išrašysi? — pagal savo 
profesiją paklausė gydytojas. 

— Nieko daugiau kaip mir
ties liudijimą, — atsakė 
mechanika* 

— Vesti ar likti viengungiu'.' 
— kažkas paklausė Sokratą. 

Filosofas atsakė filosofiškai: 
— Kaip bepasielgtum, vistiek 

gailėsies. 

J I E GYVENA J Ū R O J E ? 
Geografijos studentas rašo

majam darbe pažymėjo,, kad 
apie 70 procentu visų Amerikoj 
esančiu azijiečių gyvena tarp 
Kalifornijos ir Havajų. I tai pro
fesorius padarė pastabą ir 
prirašė: „Tai nuostabu. Jie 
turėtų būti jūrų gyventojai ar
ba bent labai geri plaukikai". 

10 vai. vakaro. Krautuvės 
vedėjas per garsiakalbių siste
mą pranešė, kad pirkėjai ateitų 
prie kasos, sumokėtų ir išeitų. 
10:20 dar kelios pirkėjos krapš
tosi apie lentynas. Vedėjas vėl 
įspėjo: „Krautuvę uždarome. 
Jeigu kas nori pasilikti visai 
nakčiai, tai tenai, anapus užpa
kalinės sienos gali susirasti 
būtinas miegojimui priemo
nes". 

Nei minutė nepraėjo, kai prie 
kasos atskubėjo pirkėjos. 

Reader's Digest 
* 

Prancūzas prekybininkas 
Jean Aubrit pralobo savotišku 
būdu: pradėjo pardavinėti jūros 
vandenį. Per pirmąsias kelias 
dienas pardavė 7000 butelių. 
Pasirodo, jūros vanduo labai 
tinka žuvims virti. 

- Draugas Gorbačiovas net nenujaučia, kokią barikadą jo traukiniui 
mes pastatėm. 

Iš jugoslavų spaudos 

GRAŽU MŪSŲ LIETUVOJ 

1'š graikų spaudos 

— Pavarčiau Lietuvių en
ciklopedijos 37-ąjį tomą, tarp 
įžymių žmonių savo pavardės 
neradau, tai nutariau ką nors 
netaip padaryti, kad savo vardą 
rasčiau 38-am tome, pastebėjo 
Petras Putramentas, gimęs iš 
teisėtos moterystės ir pavyz
dingas Marąuette Parko dar 
nesenas pilietis. 

Gaisrininkų komandos 
skelbimas: 

„Nerūkykite lovoje. Pelenai, 
kuriuos po to teks surinkti, 
gali būti jūsų pačių pelenais". 

KODĖL ATLEIDO? 

(Žiūr. gruodžio 5 Spyg.) 

Atleido todėl, kad sargas sap
navo; sapnavo todėl, kad naktį 
miegojo, o jo tarnyba neleidžia 
miegoti. 

IŠ PASALŲ 
Kam gi savo vardą skelbti? 
Jį rašyti kurių galų? 
Nes juk kito kailį skalbti 
Patogiau iš pasalų. 

Minim etiką ir grožį, 
Be deguto ir smalų, 
Paskui plytgaliu užvoži 
Jam tvirtai iš pasalų. 

Komplimentus tiems sakyki, 
Prie arbatų ar alų, 
O paskui spaudoj skelk plikę, 
Tam pačiam iš pasalų. 

Daug recenzijų parašė m, 
Daug išliejom rašalų, 
Daug draugų gražiai sutašėm, 
Garbingai iš pasalų. 

Už kertės nebijom nieko, 
Nei silpnųjų, nei šulų, 
Purvą liek'm , kuolu pliekim 
Garbingai iš pasalų. 

Dr. S. Aliūnas 

V I E T O J G U M O S -
K R A M T Y K I T 

T R I N T U K Ą 

T«ko girdėti nesąmonę. kad kažkokioje 
gyventojais pertekusioje lalyje issisterlli-
zavusl į e ina , savo džiaugsmui. I i valsty
bes nemokamai gauna. . . veikiantį tranzis
torių. 

Alytuf gyrentojg perteklius negresia. 
Grei l lau — atvirkščiai. 
Atvirkštinės ir materialinio skatinimo 

priemonės. Z *-*. oevyzdziui, kiauiiniai 
parduodami tiktai daugiavaikėms ieimoms, 
kuriose yra._ keturi vaikai. Trys — nesis
kaito. Bobulei, kurios veikai mokslus se-

Per galvą 
aulinio neisgausl. 

t f 

KOTAS SAU, 
KASTUVAS SAU 

Skaitau „Tiesoje", kituose 
laikraščiuose apie blogas 
liaudies vartojamas prekes, apie 
brokdarius ir galvoju: ar ne 
gėda darbininkams, kolektyvų 
vadovams, kad peikiamas jų 
gaminys?... 

Imkime paprasčiausius 
kastuvus. Vos nusipirkęs turi 
nešti sugebančiam žmogui, kad m i *i . u i m, ' r to ribu- ~ if»l 

. . , vertkis — supuvusio kiaujin 

įtaisytų naują kotą. Mat par- Netgi \i > n 
duotuvėje pirkti yra išpjauti iš *''k, w* D,*mon« P**** gausinti aiy-

J * , , , - , , ? k 'M 'ėimas, nei 'nau. bet kaip •,* kelks-
Š l a p i O m e d z i O , t a d k o t a s O U n a ne * orekvb* k prekybininkus (keista — n e 

sau, o kastuvas sau. Tas pats ir **"sl, ~, ,n* l^**"0 k,mpo • » * ' * ' • * -
, . , . tlmu ! n i r *<« ' alyTtke pirštu odo j Do-

SU k i r v i a i s — J U O S ' g a l i l e n g v a i mantonhi oeuksttmnkvstės tarybinį ūki 

numauti nuo koto. Argi gamv- ^ ^ ^ i ^ l * " " u* *,yt,ul- f, 
e> » J alytiškiai prekybininką*; įuos tempia i i 

bininkai nesupranta, kad slapia Vievio, netgi ii latvijo*. 
mediena kotui netinka? - M*r to »***" ¥*d0;*j """V*0 

kiekvienam »'yti<kiu oo S kg daržovių 
Tiesa konservu — Vilnių,. pasakė, og užteks 

. . . ir J kg se truputėliu. 
M Ū S U k a r v ė i š p u t o n u o d o b i - Alytiškiai užsinorėjo S0004 sutartiniu In. 

lų, bet veterinaras nieko 0*,h» •••»•••* •*>• P° M mdeHo M -
. . . , j vienam gyventoju*, o Vilmuie. pasirodo. 

negalėjo padaryti ir padvėsė. g#ri^, „„tyti _ „neks. p.sekė. M kartų 
(Iš pasakojimo) m « * ' » u . Majonezo !o"dus sumažino pe»-

• pus, kramtomosios gumos irgi. Girdi, 
Pasiekėme aukStą darbo kr.mtyktt trintuke, - iigaia*i.m kr«n-

, - j . - tymui tknfca. Šviet i* ŽUVĮ alytiškis |P»*to 
d r a u s m ė s p a ž e i d ė j ų S ą m o n ė - p,rfcti Kaune. Druskininkuose, ka.p ir fa-
j i m O l a i p s n į . suotus aukščiausios ruiies mirtas arba me-

. . . sos gaminius— , 
(18 draugovininkų raporto) Šluota 

• * 1 
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GAMTOS MYLĖTOJAS 
HENRIKAS BAJALIS 

Apie Arizoną skaitome labai 
daug anglų kalba. Natūralią 
gamtą su paukščiais ir gyvu
liukais matome mėnesiniame 
žurnale ..Arizona Highvvays". 

Šį kartą mes su žmona 
nutarėme aplankyti Arizoną ir 
pažvelgti savo akimis, kaip 
atrodo gyvenimas, tiek daug 
aprašytoje, gražiausiomis 
spalvomis išpaišytoje Arizonoje. 

Arizonos istorija prasideda 
prieš milijonus metų, kai visas 
jos žemės paviršius buvo jūra. 
Pamažu vanduo ėmė nykti, 
žemės pluta pradėjo sausėti, 
susiformavo paviršius, iš 
vulkanų liejosi karšta lava, 
kalnų virtinė buvo stumiama 
aukštai į orą, liekanos vandens 
tapo upėmis ir tekėjimo srovės 
sudarė didelias lygumas. Kai 
kurios vietos pasidarė taip 
sausos, kad susidarė dykumos. 
Kada Kolumbas atrado Ame
riką. Arizonoje gyveno protėviai 
šių dienų indėnų. 

Užrašytoji Arizonos istorija 
prasideda nuo tų laikų, kai 
ispanai siuntė tyrinėtojus iš 
Meksikos į Arizoną. Pirmasis 
atvyko pranciškonų kunigas 
Marcos de Niza 1539 m. Mi
sionieriai ėmė steigti misijas ir 
įvesti krikščionybe indėnams. 
1848 m. ispanai kariavo su 
Amerika ir 1853 m. Arizona 
pradėjo savą istoriją. Pradėjo at
vykti ūkininkai, biznieriai 
statytojai, o juos saugojo nuo 
indėnų Amerikos kareiviai. 
Pionieriai matė ateitį Arizonos 
žemėje. Pradėjo ras t i 
mineralinių turtų: vario, aukso, 
uraniįo rūdos, sidabro, cinko. 
švino ir kt. Ūkininkai pradėjo 
sėti javus pagal upes, laikyti 
avių bandas, karves. Prasidėjo 
valstijos ateitis. 

1912 m. Arizona įėjo į JAV 
kaip 48 valstija su sostine 
Phoenix ir prasidėjo moderniška 
pažanga. 

Šiandieną Arizonos grožis 
traukia kiekvieno praeivio akį 
savo dykumomis, miškais, 
upėmis, ežerais, kalnais, 
lygumomis ir parkais . 
Dykumose yra gėlės — 
kaktusai! Saguaro cactus, 
saguaro organ pipe, ,,teddy 
bear", cholla. prickly pear, the 
yucca. Be to yra ocotillo krūmai, 
mesquite ir palo verde medžiai. 
Jie žydi pavasarį ir atrodo 
pasakiškai gražiai. Iš roplių ir 
gyvulių dykumoje yra gyvatė 
barškuolė, gila pabaisa, stepių 
šunys, kajotės, javelina, 
raguotos rupūžės, jaguarai, 
dideliais ragais avys, kiliklis 
triušis, kelio bėgikai (roadrun-
ners). 

Kalnuose auga didžiuliai pušų 
medžiai, epušės, riešutmedžiai, 
klevai, kadugiai , ąžuolai, 
specialios rūšys pušų. Galima 
matyti laukinių kalakutų, 
kalnų liūtų, elnių, lokių. 

Netoli Tucson yra Saguaro 
dykumos, tai stebuklinga vie
tovė, kur su saulės apšivietimu 
ir pavėsiais keičiasi įvairiai 
vietovės formavimasis. Tai yra 
pirmoji dykuma kur saguaro 
cactus yra valstijos gėlė. Ši 
dykuma yra gyva, gaji, augalai 
ir gyvuliai per šimtmečius labai 
gerai auga. 

Arizona turi 3,135,000 gyven
tojų pagal 1984 m. surašymą. 
Pats pavadinimas yra kilęs iš 
dviejų indėnų kalbos žodžių 
,,Alehzon" r e i k i a mažas 
pavasaris ir tik apie 1736 m. 
ispanai pradėjo vadinti Arizona. 
Ši valstija yra tarp Californijos. 
Nevados, Utah, New Mexico ir 
Meksikos. Š.v. dalimi teka 
Kolorado upė su garsiuoju 
Grand Canyon, kur auga 
pušynai. Š.r. dalį sudaro plokš-
takalnis 2000 m. aukščio, p.v. 
dalyje vyrauja kaktusai ir 
spygliuoti krūmai. P.r. dalyje 

auga medvilnė, pietų kraštų 
vaismedžiai. 

Didžiausi gamtos parkai yra: 
Grand Canyon National Park, 
Canyon De Chelly, Saguaro, 
Wupatki, Organ Pipe Cactus. 

1871 m. Tucsone įkurtas 
valdinis universitetas, o Flag-
staffe yra LaWell'io vardo obser
vatorija. 

Arizonos valstija (Statehood) 
turi savo vėliavą, gėlę, paukštį, 
antspaudą, medį, himną. 

Valstijos vėliava pavaizduoja 
Arizonos kilimą iš mėlynų 
laukų į saulėlydį. Mėlyna ir 
tamsiai geltona spalva, tai 
valstijos spalvos. Mėlyna spalva 
yra tokio pat atspalvio kaip 
Amerikos vėliava. Apatinė 
vėliavos pusė yra mėlynas lau
kas, o viršutinė pusė yra 
padalyta į 6 šviesiai geltonus ir 
7 raudonus spindulius, kurie 
prasideda iš vidurio ir eina į 
vėliavos kampus. Penkiakampė 
vario žvaigždė vėliavos viduryje 
simbolizuoja vario industriją. 

Valstijos gėlė yra žiedas di
džiausio kaktuso rasto Ameri
koje, vadinamas Saguaro. Jis 
auga nuo 40 iki 50 pėdų 
aukščio, gyvena 150-200 metų ir 
žydi gegužės, birželio mėn. 

Valstijos paukštis yra 
kaktusų nykštukas (The Cactus 
Wren), tai dykumos mylėtojas, 
kuris suka lizdelį kaktusuose 
nuo kovo mėn. iki birželio mėn. 
Yra 7 colių ilgumo. 

Valstijos ženklas yra apva
lus kaspinas, kuris supa visą 
antspaudą su užrašu: Great 
Seal of the State of Arizona 
1912. Užpakalinėje dalyje — 
fone yra virtinė kalnų su saulės 
patekėjimu už kalnų viršūnių. 
Dešinėje kalnų pusėje yra rezer
vuarai ir užtvankos (Dam), 
žemyn yra ūkiai ir vaisių sodai. 
Kairėje pusėje, maždaug vidury
je yra kvarco fabrikas, kur 
priekyje stovi kalnakasys su 
kirtikliu ir bertuve. Viršuje fono 
yra devizas (motto): Dievas pra
turtina — Ditat Deus — God 
Enriches. 

Valstijos medis yra The Palo 
Verde iš ispanų kalbos reiškia 
žalia lazda, tai be galo gražus 
dykumos medis, kuris žydi 
geltonai gegužės, balandžio 
mėn. 

Šiais metais Arizona švenčia 
savo valstijos (Statehood) 75 m. 
sukaktį ir 30 m. valstijos parkų 
sukaktį. 

Arizonos valstija keliaujan
tiems, patogumo dėliai, yra pa
dalinta į 5 vietoves (counteis): 
1. Northland Canyon vietovė, 
tai žinomas pasaulyje siaurais 
tarpekliais atvaizdas. Arizonos 
aukščiausios kalnų viršūnės 
virš didžiausių miškų. Pasauly
je natūraliausi vaizdai. Saulė 
pateka ir čia gimsta naujas 
pasaulis. 2. Indėnų vietovė. 
Masyvūs akmeniniai pamink
lai. Indėnų namai. Visur matyti 
avių bandos ir arklių jojikai. 
Akmeninėse sienose iškalti ur
vai rodo, kaip anksčiau gyveno 
indėnai, tik nuostabu, kaip jie 
pasiekdavo savo namus. 3. 
Kalnų vietovė. Čia galite sekti 
pėdsakus ispanų pergalės, 
ieškojimo aukso, medžiotojus 
miškuose, turtingas pievas, 
žuvautojus. 4. Desert Sun — 
Border vietovė. Arizonos dy
kuma tai didžiulė Amerikos 
dykuma. Senovinės indėnų 
vietovės. Ispanų kultūra ir 
prarastos aukso kasyklos 
jungiasi su modernia kultūra: 
tenisas, golfas, jojimas, 
plaukimas, kas sudaro žmo
nėms malonumą. 5. Colorado 
River — Gun Country. Nuo 
Hoover Dam į pietus iki Mek
sikos. Colorado upė formuoja 
ilgą Arizonos vakarų siena. 
Dominuoja vandens sportas ir 
žuvavimas. Yra galingos už-

CLASSIFIED GUIDE 

Vyčių šokėjai, vadovaujami F. Zapolio, su Kalėdų seniu Mokslo ir Pramonės muziejuje gruodžio 
13 d. Nuotr. J. Tamulaičio 

tvankos su elektros jėgainėmis. 
Brangakmeniai blizga arti senų 
kasyklų. Graži vieta keliauti. 

Ne taip seniai Arizona buvo 
indėnų ir kaubojų kraštas. Nors 
šiandieninis kraštas yra ramus, 
bet nepamiršta buvusių links
mybių ir tradicijų. Pavyzdžiui, 
jeigu yra valgymo laikas, tai 
gali gauti „cowboy steak" tokį 
didelį, kad netelpa lėkštėje, tik 
skirtumas yra tas, kad yra 
žalias ir turi pats išsikepti. 

Geriausias kelias, norint 
pamatyti Arizonos grožybes, 

prasideda sostinėje Phoenix. 
Reikia kreiptis į Phoenix Valley 
of the Sun Convention & Visi-
tors Bureau 505 N. Second St., 
Suite 300 , Phoenix, Arizona. 
Tel. 254-6500, kur gausite vel
tui visą literatūrą ir infor
macijas. 

Arizonos sostinė Phoenix yra 
9-tas didžiausias Amerikos 
miestas su 1.8 milijonais 
gyventojų. 18 miestų su Phoe-
nix ir Scottsdale sudaro The 
Valley of the Sun. Klimatas yra 
šiltas, sausas, malonus. Keliau
tojai norintieji gauti informacijų 
turi skambinti 257-8426, nes 
Pheonix turi Transit System ir 
autobusais galima daug ką 
pamatyti. Didingas yra sostinės 
pastatas statytas 1900 m., kur 
yra didelis rinkinys senų laik
raščių istorinių knygų doku
mentų. Phoenix yra garsus 
muziejais, ispanų stiliaus gražia 
bažnyčia, aštuntąja dideliu 
judėjimu pasižymėjusia lėktuvų 
pakilimo ir nusileidimo stotimi. 
Sostinėje yra lietuvis kunigas 
Revulis. Labai gražu yra Jucca 
Valley, kur pavasar į , kai 
sužysta dykumos gėlės, visa 
vietovė pasidaro spalvotas sodas 
su įvairių rūšių kaktusais. 60 
mylių nuo sostinės yra buvusi 
Arizonos sostinė Prescott su 
dideliu valstybiniu, mišku. 

Labai įspūdingai yra švenčiama 
July 4th. Kaimynystėje yra Tuc
son su garsia dykuma ir muzie
jumi. Čia gyvena lietuvis kun. 
dail. Juozas Domeika, kasmet 
apdovanojąs Los Angeles 
dukterų draugiją su meno 
paveikslais. Kun. Klumbys dir
ba su indėnais Wenden. 

Sun City praleidome visą 
dieną su kun. Antanu Valiuška. 
Tai energingas, judrus, niekada 
nepavargęs ir pasiruošęs 
visiems patarnauti kunigas. Jis 
18 m. buvo kunigu Phoenix ir 
dar nėra metų, kaip įsikūrė Sun 
City, Irrenwood Drive, labai 
gražiame name, prie pat golfo 
laukų. Jis atlaiko šv. Mišias 
savo patalpose sekmadieniais. 
Toje pat vietoje rengiamos 
kasmet Kūčios. Žiemos metu, 
kai lietuvių susirenka daugiau 
kaip 40, tai šv. Mišios yra 
laikomos ki tur . Leidžia 
laikraštėlį „Arizonos lietuvis". 
Veikia lietuvių bendruomenė, 
dukterys ir klubas. 

Sun Caty turi-45,000 gyven
tojų. 10* žmonių yra daugiau 
kaip 90 m. Reiškiasi aktyvus 

gyvenimas vyresnio amžiaus 
žmonių. 1960 m. Del E. Webb 
atidarė šį puikų kampelį. 
Įkūrėjo statula su Laisvės var
pu yra Bell Recreation centre, 
į kurį veda gražusis kaktusų 
kelias. Iš viso yra 7 poilsio 
(recreation) centrai, 12 golfo 
kursų su maudymosi baseinais, 
karštomis voniomis, šokių 
salėmis, meno išdirbiniais, 
amatais, sporto paviljonais, 
bibliotekomis, susirinkimų salė
mis gimnastikos klasėmis. Gra
žūs parkai, krautuvės, muziejai. 
Daugybė gražių namų. Miestas 
paskendęs žalumyne ir gėlėse, 
begalinis švarumas. Ant gatvės 
nematysi šiukšlių bačkų. 
Bačkos yra patalpinamos į žemę 
ir uždengtos. Surenkant 

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE! 

1987 m. mūsų kelionių agentūra pirmoji vežė Amerikos lietuvius į 
Lietuvą 15 dienų. Keliavę su ta ekskursija, kaip ir visi tie. kurie per beveik 
30 metų naudojosi AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU patarnavimu 
važiuojant į Lietuvą, gali paliudyti, kaip gerai ir organizuotai tvarkomos 
mūsų kelionės, šįmet mūsų kelionių agentūrai vėl leista organizuoti 15 
dienų keliones Į Lietuvą. Tokių grupių 1988 m. turėsime net keturias. Vyks
tantys jų sudėtyje turės galimybę lankyti gimtas vietas, praleisti ne vieną 
dieną pas gimines ir artimuosius. Kaip visada — garantuojame įdomią 
programą ir gerą aptarnavimą. 

1988 metų 15 dienų kelionės [ Lietuvą: 
1. Gegužės 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 9 d. 4. Rugsėjo 6 d. 

1988 metų 10 dienų kelionės į Lietuvą: 
1. Birželio 14 d. 2. Liepos 5 d. 3. Liepos 12 d. 4. Rugpjūčio 

16 d. 5. Rugpjūčio 29 d. 6. Rugsėjo 27 d. 7. Spalio 4 d. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupės naudosis Pan 
American. Finnair. Swissair oro linijomis, bus apsistojamą patogiuose 
viešbučiuose Vilniuie. Maskvoje ir kituose Europos miestuose. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir 
draugų iškvietimo iš Lietuvos dokumentus, daro vykstančių į Lietuvą pasų 
ir vizų nuotraukas Perkame giminėms Lietuvoje automobilius, tvarkome 
palikimus. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU primena, kad vietų skaičius 
grupėse ribotas Prašome paskubėti užsisakyti keliones 

Del registracijos ir informacijų skambinkite 1-312-9787 arba 
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. 
Western A ve.. Chicago, III. 60643. 

šiukšles tos bačkos yra iš žemės 
išimamos, išpilamos šiukšlės ir 
vėl vieton padedamos ir už
dengiamos. Miestas turi 20 
milijonų vertės pramogų vieto
vių ir 40,000 tomų knygų 
biblioteką, labai geras 
ligonines. Čia dirba vienas 
lietuvis, kaulų specialistas dr. 
Martinas Kubilius. Labai daug 
yra dviratininkų, kurie turi net 
savo uniformas. Žmonių veido 
išraiškoje spindi šypsena, visų 
gera nuotaika. Jie laimingi ir 
užsiėmė. Tai pasaulinis vyres
nių žmonių gyvenimas. 4 mylios 
nuo Sun City prieš 9 m. įsikūrė 
Sun City West miestelis kur yra 
moderniška civilizacija. Abi 
vietoves supa medvilnių laukai. 

(Bus daugiau) 

Niekuomet nesivaržyk išties
ti savo ranką; niekuomet nedve
jok priimti ištiestą ranką. 

— Pop. -Jonas Paulius II 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

V I D E O R E K O R D E R I U S 
(312) 839-5829 

MASTER PLUMBING 
COfe.'ANY 

Licensed. Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, porr, 
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 
BEN SERAPINAS 636-2960 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

VENCKAUSKAS. Inc. 
Builders & Remodeling 

• Porches & Decks • F'oor & Wail Tiie 
• Aluminum S'dmg & Trim • Kitcnen S Baths 
• Masonry ' " ec Rooms 
• Additions 'Insurance Repairs 

J o e ( 3 1 2 ) 5 8 2 - 7 6 0 6 
Peter ( 3 1 2 ) 3 7 1 - 7 4 9 9 

V A L O M E 
KILIMUS. B A L D U S 

ir 
GRINDIS 

J . B U B N Y S 
7 3 7 - 5 1 6 8 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

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

FOR R E N T 

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

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

Vį¥> - 20% — 30°'o pigiau mokėsit ^ 
apč'3i;c :. 'JO ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRA3K ZAPGUS 
320372 VVes 95th Street 

Tel . — GA 4-8354 

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

436-6937 
Elekt ros ir namų apš i l dymo 

sistemų pa ta i syma i . 
V y t a u t a s T a r a s 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

f unu Chicagos miesto leidimą. Dir
bi i ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Sophie s Beauty Shop 
9325 S. Pulaski 

tel.: 422-6882 
Let's get acqua.nted' 

Featunng 30% dis on ali services 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermis Deckys 

T » I 5*5-8624 Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS ANC 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų oatikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

PHONE — 581-4111 

REAL ESTATE 

Išnuomojamas 5 kamb. su šiluma 
butas 69th St. ir Rockwell Ave 
Tel . 254-6027. 

Išnuomojami 2 kamb. su atskiru 
įėjimu prie 71 & Rockvvell. 

Skambintti: 925-7612. 

H E L P W A N T E D 

~EL 'HONE ORDER TAKERS 
Ma ar company has immediate 
full & part time positions for 
telephone order takers. South loop 
location. Good s'arting salary with 
2 increases m ~.e ist 4 months. 
Light typing required. If you have 
a clear phone voice. we have the 
opportunity for you. Please cali per-
sonnel at: 

431-6051 
Please call in English. 

GENERAL CLERICAL 
Leading Chicago firm located near ioop 
has full t ime general clencai positions. 
Good startmg pay regular increases & 
good oenefits mciuding a choice of 
HMO's. If mterested please call our per-
sonnei dept. 

431-6139 
Please cal! m English 

DATA ENTRY TYPIST 
We are a leading merchandising firm 
located in the near south loop who 
neeos da ^ entry typists. You may 
qualify for these full time or part time 
positions if you can type 45 WPM We 
will train you to operate data entry/CRT 
equipment Regular increases ex-
celtent benefits including choice of 
HMO's If you aualify call our personnel 
dept at: 

431-6033 
Please call in English 

Young mother looking for mother's 
helper to do housevvork. Mušt speak 
English and have own transportation. 

Call: 424-2674 

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

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

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 ^ _ _ ^ _ _ 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

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

767-0600 

GntLHfc- KMIECIK REALTORS 
A 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitei Mayer del sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo. 

No. 107 — 79 ir Homan. Labai cražus 3 
mieg Kmb. mumis namas su didels 
virtuve-dinette: mode'ni prausykla. ;št.sas 
rūsys: 2% aute mūrinis garažas: aium'mo 
apkalimai: daug patogumų; gerame stovy
je. Skambinkite dabar 

No. 975 — 55 ir Pulaski: gražus 4 mieg. 
6 kamb. mūrinis namas; 1-3/4 prausykla; 
įrengtas rūsys: 2V? auto garažas; gerame 
stovyje; St. Trib's. Skambinkite daba-

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą gaJite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo įvertinimui skambmk'te skubiai — 
dabar 

O'BRIEN F A M I L Y REALTY 
T e l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

Custom built. 3 bedrm. . 1 * oath. Ige 
fam. r m . vvith f i replace: formai d in 
area: on 1 aere. Baltic Circle-Si lvar 
VVoods. off Lemont: S168.900. Call foi 
appt I rena Staniul is. Century 21 Tri-
Star 4 6 0 - 1 0 9 9 . 

R E / M A X GREIT 
REALTORS PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba/>orrte būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

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 
Algis Lieoonis 

G. Petras Liepoms 
Bronius Nainys 

Rūta Susinskiene 
Neapmokamai [kainuojam ramus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-0880 

Asmuo ieško nuosavybes investj 
vimui Sumokės grynais. Nori tartis ti 
su savininkais, be agentų tarp 
ninkavimo. Skambinti 434-7477. Ji 
neatsiliepia, palikite pavardę i 
telefoną. 

i 
J 

Firkt 
RcpuhJic 
ReĄlt\. Inc. 

Pardavime ar pirkim* nuosavybes, rezi
dencines ar komerciies paskirties dėl 
greito ir sąžiningo patarnavimo 
skambinkite 

VALDAI PAŠKUS 
499-2912 arrja 857-7187 



Beverly Shores klubo nariai. Iš kairės: M. Rulienė, A. Dagienė, L. Nekus, L. Žitkienė ir V. 
Jurkūnienė. 

SUTARTIES ATGARSIAI IR 
PRIEŠŠVENTINĖS 

NUOTAIKOS LENKIJOJE 
K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 
Lenkijos komunistų partijos 

oficiozas „Trybuna Ludu" ir su 
šūkiu viršuje „visų šalių prole
tara i vienykitės" (Vakarų 
Vokietijoje kaina 1.20 m., 
Lenkijoje 10 zl.) 1987 m. gruo
džio 9 d. pirmą ir penktą psl. 
paskyrė R. Reagano ir M. 
Gorbačiovo susitarimui, įdėda
ma taip pat ir dvi nuotraukas. 
Atskiru laišku ši pasaulinį 
jvykį sveikino gen. V. Jaruzels-
kis pažymėdamas, kad tai, kas 
vakar atrodė negalimybė, šian
dieną tapo tikrove. Kelyje pa
statytas pirmas žingsnis, kuris 
veda į laisvą nuo nuklearinių 
ginklų pasaulį. Reikšmingas 
įvykis visai Europai ir Lenkijai, 
kuri daug nukentėjo karuose ir 
gerai žino taikos reikšmę. 

Vedamajame straipsnyje V. 
Lozinski daugiausiai dėmesio 
skiria M. Gorbačiovui pažy
mėdamas, kad nauja sutartis 
yra triumfas Sov. Sąjungos ir 

naujo galvojimo kelio (glasnost), 
atmetant M. Gorbačiovui senas 
vakarų pasaulio ginklų lenkty
nių doktrinas ir pakeičiant jas 
humanitariniais bendradarbia
vimo bei pasitikėjimo veiks
mais. 

Pereitais metais M. Gorbačio
vas pristatydamas visuotino nu
siginklavimo planą pažymėjo, 
kad 2000 m., siekiant šio tikslo, 
yra labai galimi ir realūs. 
Daugeliui atrodė, kad šis laiko
tarpis yra nerealus. Kas galėjo 
tikėti, kad jau po dvejų metų 
galėsime su pasitikėjimu žiūrėti 
į ateitį? 

Septyniolika eilučių 
„Trybuna Ludu" penktame psl. 
paskyrė Raišai Gorbačiovienei, 
pavadindama šią žinutę gan 
stambiom raidėm „Z pobytu 
Raišy Gorbaczow — iš Raišos 
Gorbačiovienės buvimo". 
Dienraštis rašo, kad ji, 
lydėdama savo vyrą susitiko 

SPORTINĖ SENSACIJA 
PHILADELPHIJOJE 

Baltųjų rūmų žaliame salone su 
Nancy Reagan. Po to ponia 
(dėmesio — ponia, o ne draugė 
— towažyszka!) R. Gorbačiovie-
nė apžiūrėjo Washingtoną, sus
todama prie Washingtono ir 
Lincolno paminklų, kongreso 
bibliotekoje, Aukščiausio teismo 
rūmuose ir Kenedžio centre. 

Ateinančiais metais Lenkijoje 
bus pravestas visuotinis 
gyventojų surašymas. Vyriausia 
statistikos įstaiga, norėdama 
tinkamai pasiruošti, gruodžio 
8-14 d. kai kuriose Lenkijos vie
tovėse pravedė bandomąjį 
gyventojų surašymą. Dienraštis 
pažymi, kad gautos iš gyvento
jų informacijos bus laikomos 
griežtoje paslaptyje. 

Kristaus Pris ikėl imo ir 
Gimimo šventes lenkai 
visuomet ruošiasi sutikti labai 
iškilmingai ne tik bažnyčiose, 
bet taip pat šeimos ir giminių 
tarpe. Papročiai yra panašūs į 
mūsų išsilaikę iki šių dienų gal 
tik su tuo skir tumu, kad 
šiandieninėje Lenkijoje jos yra 
oficialiai švenčiamos (kalbama, 
kad gen. Jaruzelkio žmona 
lanko bažnyčią), tuo tarpu 
Lietuvoje — eilinės darbo 
dienos. 

„Trybuna Ludu" pirmame 
psl. talpina labai įdomų prieška
lėdinį pirkimo vaizdą. Keli 
dienraščio bendradarbia i 

Kas nežino ledo ri tulio 
žaidynių. Tai yra Kanados 
tautinis žaidimas. Žaidžiama 
ant ledo, tai nenuostabu, kad 
kanadiečiams yra ne tik spor
tas, bet ir ilgų žiemų laiko 
praleidimas. Esant šaltam 
klimatui, ledų netrūksta. Kada 
kūdros, tvenkiniai ir ežerai ap
sidengia ledu, a ts i randa 
galimybės švaistytis lenktomis 
lazdomis, varinėjant kietos 
gumos 7 centimetrų ritulį 
norint jį įvaryti į priešo vartus, 
kurie yra vartininko saugomi. 
Vartai yra vieno metro ir 80 cm 
platumo ir 1.20 m aukščio. 
Komanda iš šešių žaidėjų ant 
pačiūžų pasklinda po ledo 
areną, kuri yra 30 x 70 metrų 
didumo. Atstumas nuo vienų 
vartų iki kitų yra 60 metrų. 

Pats žaidimas yra labai 
greitas ir žiaurus. Norint atim
ti iš priešininko ritulį, neretai 
prieinama prie muštynių. 
Neretai ledas nuo kraujo 
nusidažo raudonai. Stebint 
žaidėjų veidus, beveik kiekvie
nam trūksta priešakinių dantų 
arba veidas yra sužalotas ran
dais. Rituliui skriejant 150 km 
greičiu, neįmanoma jo išvengti. 
Specialūs šalmai yra žaidėju ap
saugai, bet ne visi jais apsišar
vuoja. 

Philadelphijos Flyers žaidėjas 
buvo pritrenktas be sąmonės. 
Išnešti žaidėją ant neštuvų — 
dažnas įvykis. Jauni vyrai 
žaidžia ne tik dėl pamėgimo, bet 
ir dėl pinigų. Jų pastangos yra 
gerai atlyginamos. Profesiona
lų komandos varžosi dėl Stanley 

taurės. Besivaržančių tarpe yra 
ir Chicagos Black Hawks. 

Ledo ritulys buvo žaidžiamas 
ir nepriklausomoj Lietuvoj. 
Vaikai varinėjo medinę „ripką" 
su nupjauta lenkta šaka. Tuo 
tarpu sportininkai turėjo lenk
tai išpjautas iš faneros lazdas. 
Jie varinėjo ir guminį ritulį. 
Palyginus šių dienų tempą su 
anais laikais, nenoriu įsivaiz
duoti, kas liktų iš tos lazdos, 
norint sulaikyti 150 km greičiu 
lekiantį „puck" (taip čia yra 
vadinamas ritulys). 

Jau 1860 metais britų kariai 
Kanadoje žaidė ant ledo lauko 
ritulį . Pirmosios žaidimo 
taisyklės buvo sudarytos 1879 
metais. 1920 metais žaidimas 
buvo pripažintas oficialiu 
olimpinių žaidimų sportu. 
Tūkstančiams kanadiečių tai 
žiemos sportas. Nuo jų neat
silieka japonai su sovietais. 
Sovietų komandos, sudarytos iš 
vadinamų mėgėjų, yra pro
fesionalams sunkiai įkandamos. 

1893 metais lordas Stanley, 
Kanados gubernatorius, pasky
rė nugalėtojui pereinamą taurę. 
Iki šiol kanadiečiai tarp 1928 ir 
1985 metų tą taurę laimėjo 33 
kartus. Kanadiečiai yra laikę 
taurę pas save 8 metus iš eilės. 
Savo rūšies rekordas. Bet kitas 
rekordas buvo pasiektas Phila-
delphijoj. Rekordas, kurio 
negalima palyginti, įvertinti ar 
duplikuoti. 

Žaidynėse su Bostono Bruins 
Philadelphijos Flyers vedė 
persvarą savo naudai. Nieko 
ypatingo. Beliko žaisti pusan-

straipsnyje „Co pod choinkę? 
Niespodzianek mė sa wiele — 
Kas po eglute? Staigmenų 
nedaug" ražo, kad pasipuošę 
k r a u t u v i ų langai rodo 
besiart inančias šventes, ta
čiau kar tu paslaptingai klau
sia — ką gali įsigyti pirkėjas 
šiandieninėje krautuvėje ir 
kokią dovaną jis gali padėti po 
eglute. 

Vienas laikraščio bendradar
bis aps i lankė Lodzėje, kur 
didelėje sporto halėje gruodžio 
12-22 d. bus įrengta „Lodzės 
ž v a i g ž d u t ė " — mugė. 
Daugumas prekių tai lengvos 
pramonės gaminiai: marškiniai, 
megztukai, žieminiai rūbai, 
kiek kosmetikos, puošmenų ir 
vaikams žaislų. Prekės atvežtos 
iš Rytų Vokietijos, Bulgarijos, 
Kinijos. Numatoma apie 250 
mil. zlotų apyvarta. Krokuvoje 
nuo gruodžio 17-23 d. „Craco-
via" halėje bus parduodami taip 
pat daugiausia socialistinių 
valstybių — Čekoslovakijos, 
Vengrijos, Rytų Vokietijos 
g a m i n i a i . Tačiau n iekur 
neminimi televizijos, radijo ar 
vaizdajuosčių aparatai. Tikro
vėje uždirbančiam 20-22 tūkst. 
zlotų į mėnesį tai neįkandamos 

; prekės. 
Liūdnas vaizdas Žešove: apy-

; t u š t ė s len tynos , nedidelis 
i pasirinkimas. Pirkėjai laimės 

ieško vietos krautuvėse, dra
bužių , ,Concres" ir batų 
„Respan" įmonėse. Pirmoje — 
jau dvi valandos prieš jos 

atidarymą susidaro didžiausia 
eilė, antroje —jau net iš vakaro! 

E. Wedel saldumynų 
krautuvėje (jos skyrius lenkų 
okupacijos metu buvo Gedimino 
g-vėje) išdėstyti paprasčiausi 
sa lda in ia i . Kai kurie jų 
pagražinti šokoladine mase. 
Tokie saldainiai gaunami tik su 
kortelėm! Pirkėjai prašo 
cukrinių papuošalų eglutei. 
Pa tarnautojų a t sakymai 
visiems vienodi — gal gausime, 
prašau užeiti rytoj. 

Sunkią Lenkijos ekonominę 
būklę atvaizduoja prieš Kalėdas 

i Vokietijoje gautas laiškas. Jame 
rašoma (sutrumpintai) „pagal 
pateiktą sąrašą gavome viską, 
išskyrus šokoladą ir šaliką. 
Mūsų dukrai didžiulė šventė. 
Tiek neregėtų saldumynų. Pas 
mus šokoladiniai gaminiai gau
nami tik su kortelėm. 

Neįprasti metai šiemet buvo. 
Sunkiai viskas augo. Prieš 
žydėjimą visiškai nudžiūvo 
bulvės, pomidorai, agurkai. 

j Tokio reiškinio dar nematėme. 
' Iš grybų gausiau kelmučiai 
pasirodė ir tie patys staigiai 
sukirmijo. Mano mama gyvena 
prie pačios girios. Prašiau ją, kai 
tik pasirodys baravykai, būtinai 
parinkti ir pridžiovinti. Deja, 
baravykai buvo labai retas 
svečias girioje. Žmonės pašnibž
domis kalba, kad tai Čemobilio 
pasekmės. 

Žmonės perka, kas t ik 
įmanoma, daromos atsargos. 
Dingsta iš parduotuvių cukrus, 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. sausio mėn. 9 d. 

miltai, druska ir daugelis kitų 
prekių. Pranešama, kad 1988 
m. viskas pabrangs". (Maisto 
produktų kainos numatomos pa
kelti 40%). 

Mano supratimu, jei nori 
vaivorykštės, turi priimti ir 
hetų. _ DoUy parton 

A.tA. 
ANDRIUI IGNAIČIUMGNATAVIČIUI 

mirus , jo žmonai, mūsų kolegei dantų gyd. FILO
MENAI, sūnui RIMUI, broliui VINCUI ir visiems 
giminėms mūsų nuoširdžiausia užuojauta. 

Čikagos Lietuvių dantų gydytojų sąjunga 

tros minutės. Susidaręs susigrū
dimas prie Flyers vartų var
tininko buvo išnaudotas. Savo 
stipriu ir taikliu smūgiu var
tininkas Ron Hextall nuskrai
dino ritulį per žaidėjų galvas 
tiesiai į priešo vartus. Nepa
žįstančiam žaidimo, jvykęs 
faktas mažai pasako. Žinovui 
tai tikras stebuklas. 100 metų 
žaidimo istorijoj tokio atsitikimo 
nėra buvę. Įvykis buvo plačiai 
aprašytas sportinėj spaudoj. 
Komandos vadovybė vartininką 
apdovanojo nauju 1988 metų 
Mercury Cougar. R. Hextall 
įrašė savo vardą i sporto istoriją. 

Edmundas J a k a i t i s 

mirus, 
šeimai 

i 

' A.tA. 
ALGIUI ASTASAICIUI 

reiškiu užuojautą žmonai BENITAI ir visai 
• 

* 

Kęstutis Santa 

Mirus 

A.tA. 
ALEKSANDRUI-AL. GIMANTUI-

ASTAŠAIČIUI, 
žmoną BENITĄ, dukrą DAINĄ su vyru, sūnų ALGĮ 
užjaučia, ka r tu graudžiai liūdėdami, 

Nijolė, Almus ir sūnūs Šalčiai 

R^ midlcind Padarai 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUE7TE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 & HARLEM AVE 

598-9400 

Esne 
UENOER 

P A D Ė K A 
A.tA. 

MARIJONA LAUKAITIENĖ 
(KAZAKEVIČIŪTĖ) 

Mirė 1987 m. gruodžio 30 d. Ir buvo palaidota 1988 m. 
sausio 2 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Širdingai dėkoju karsto nešėjams, draugams ir pažįs
tamiems, dalyvavusiems laidotuvėse, ui šv. Mišių aukas 
ir užuojautas. 

Dėkoju gerb. msgr. D. A. Mozeriui už maldas koplyčioje. 
Dėkojvrkun. Fabian Kireiliui ui maldas koplyčioje, 

gedulingas pamaldas bažnyčioje ir už maldas Šv. 
Kazimiero kapinėse. 

Ypatingai dėkoju Stefai ir Ignui Miliauskams dainai 
lankiusiems mano mamyte ligoninėse. 

Be to, dėkoju laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid ui pa
vyzdingai pravestas laidotuves. 

Nuliūdęs sūnus Juozas Laukaitis. 

A.tA. 
STEFAI LUKAUSKIENEI 

mirus, dukrai JOVITAI ALEKSIŪNIENEI, anūkams 
RAIMUNDUI ir LINDAI, sūnums FELIKSUI ir 
STEPUI reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Anastazija, Algis, Valius, Renata 
Baziliauskai 
ir Silvija Aleksiūnienė 

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 i r 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

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

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

^ 



DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. sausio mėn. 9 d. 

x Š v . K r y ž i a u s l igoninė je 
bus sausio 13 d., trečiadienį, 2 
vai. p .p . kursas apie taksų įsta
tymą. Nor in t ie j i su t a k s ų 
išmokėjimu susipažinti tu r i iš 
a n k s t o p a s k a m b i n t i t e l . 
471-7323. 

x P a r a p i e t ė s Šv. A n t a n o 
parapijos salėje Cicero šį sekma
dienį, sausio 10 d., 10:30 ir 12 
vai. šv. Mišių rengia pietus vj 
šiems a t s i l a n k i u s i e m s į 
pmaldas. Kviečia dalyvius užei
ti į parapijos salę ir skaniai pasi
vaišinti. Pietūs rengiami pa
rapijos naudai. 

x K n y g a a p i e k o m p . Bro
nių B u d r i ū n ą baigiama spaus
dinti „Draugo" spaustuvėje. 
Knyga bus gausiai iliustruota iš 
kompozitoriaus ir chorų vedėjo 
gyvenimo ir muzikinės veiklos. 
Ja paruošė rašyt. Rūta Klevą 
Vidžiūnienė, gyvenanti , kaip ir 
B. Budriūnas, Los Angeles, Cal. 

x C e n t r o v a l d y b a Lietuvių 
Katalikų akademijos Romoje 
turėjo posėdį gruodžio 9 d. Posė
dyje buvo svarstyti einamieji 
reikalai ir akademijos suvažia
vimas. Posėdyje dalyvavo visi 
valdybos nariai, išskyrus ses. 
prof. Joyce Ridaikaitę, kuri 
buvo išvykusi į JAV, ir prel. 
Paulių Jatulį, kur i s skubiai 
buvo išvykęs į Vokietiją. 

x K u n . A n t a n a s M i s i ū n a s , 
MIC, Šv. Petro parapijos kle
bonas, Kenosha, Wjsc., buvęs 
Šv. Kazimiero par . Worcestery 
klebonu už kalėdines korteles ir 
kalendorių ats iuntė 100 dol. 
auką. Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x K r i š t a n a v i č i a u s F o n d a s 
padeda išlaikyti Lituanist ikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kul tūr ines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
mora l i nė s ir m a t e r i a l i n ė s 
paramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant mūsų atei t is 
gali bū t i šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos gali būti siųstos adre
su: 5620 Sou th C l a r e m o n t 
Ave., Ch icago , I L 60636 U S A . 
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 

(sk.) 

x N A M A M S P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais {mokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutua l Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 

x B a l t i c M o n u m e n t s , Inc . , 
2621 W. 71 Street, Chicago, III. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 
x A k i n i a i s i u n t i m u i į L i e 

tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę 
- Optical Studio, 2620 West 
71 Street, Chicago. III. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 

x P a s k o l o s R e i k i a ? Namų 
pirkimo paskolos nuo lO.O^c (2.1 
points). „Home E q u i t y " 
paskolos 10.5# <fixed). Automo
bilio pirkimo paskolos iki 5 
metų 9 . 5 # . KASA Li thuanian 
Federal Credit Union, 2615 W. 
7 1 * Str . , Chicago. 737-2110. 

x Dėmes io ! Jeigu ruošiatės 
pirkti a r parduoti namą Cicero, 
Benvyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į A lex 
Realty, 5727 W. C e r m a k Rd. , 
Cicero, I L Tel. 656-2233. įstai
gai vadovauja Aleksas Ša tas ir 
sūnus V i k t o r a s . V i k t o r a s Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. įvert ina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. J e i g u m e s 
negalim p a r d u o t i : m e s ga l im 
patys nup i rk t i ! 

(sk.) 

x A ldona Zai lskai tė , ..Drau-
go" redaktorė, yra pr i imta į Lie
tuvių Katal ikų mokslo aka
demiją nare . Tai p ranešė cent
ro valdyba iš Romos. 

x L i e t u v o s K a t a l i k ų moks
lo a k a d e m i j o s suvažiavimas 
rengiamas šiais me ta i s spalio 
3-5 dienomis Romoje. J a u dabar 
numaty t i paska i t in inka i , kurie 
bus pakviest i . Prašomi taip pat 
akademijos nar ia i paremt i su
važiavimo darbus ir išlaidas 
ats ikviečiant paskai t ininkus. 

x M a r i a n a p o l i o m a r i j o n ų 
v i e n u o l y n a s i š s i u n t i n ė j o 
novenos į palaimintąjį arkiv. 
J u r g į Matu la i t į lapel ius i r 
maldas , kurios novenoje bus 
kalbamos prieš jo šventę . Šven
t ė y ra sausio 27 d. Bus laikomos 
šv. Mišios. Novena rūpinasi visa 
Marijonų vienuolija, bet tiesio
giai vadovauja Marianapolis , 
Thompson, Conn. 

x Dr . J u l i u s Simai t i s , Forest 
Hil ls Garden. N.Y., pratęsda
m a s „Draugo" prenumeratą , 
pridėjo ir 25 dol. auką . Dr. J . 
S i m a i t į s k e l b i a m e g a r b ė s 
prenumera tor ium, o už mielą 
auką labai dėkojame. 

x M. Kle ina i t i s , St . Peters-
burg , Fla.. mūsų bendradarbis , 
rėmėjas, pratęsė p renumera tą 
su 20 dol. auka . M. Kleinaičiui, 
mūsų garbės prenumerator iu i , 
t a r i a m e nuoširdų ačiū. 

x A m e r i c a n T r a v e l Serv ice 
B u r e a u parūpina lėktuvų bilie
t u s a tvykusiems iš Lietuvos, 
k u r i e tur i skr is t i iš New Yorko 
ir VVashingtono j Chicagą, Los 

Angeles, Cleveland, a r ki tus 
mies tus . Taip pat t u r i žmogų 
N e w Yorke, k u r i s s u t i n k a 
atvykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į k i t u s mies
tus . Tą patį pa t a rnav imą atlie
k a ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kre ip t i s į A m e r i c a n T rave l 
S e r v i c e Bureau , 1 9727 S. Wes-
t e r n Ave. , C h i c a g o , m . 60643. 
T e l . 1-312-238-9787. 

(sk.) 
x Veltui k a m b a r y s pas pen

s in inkę . N e r ū k a n t i moteris; 
Marąuet te Parke . Skambint i : 
599-7128. ( s k ) 

x „ D r a u g o " a d m . 1988 ge
g u ž ė s mėn . v i d u r y organizuo
ja dviejų savaičių ekskursiją į Eu
ropą, aplankys Vieną Austrijoj. 
Budapeštą Vengrijoj, Zagrebą. 
Dubrovninką ir Medjugorie Ju
goslavijoje. Kelionės techniki
nius reikalus tvarko A m e r i c a n 
T r a v e l S e r v i c e B u r e a u , 9727 
S. Western Ave., Chicago. IL 
60643, tel. 312-238-9787. Išvy
k imo data ir k i ta platesnė 
i n fo rmac i j a b u s p a s k e l b t a 
v ė l i a u - (sk.) 

x S i u n t i n i a i į L i e t u v ą . 
Padedu sudaryti naudingų, ma
dingų ir reikalingų prekių siun
t in ius . Atvažiuoju, supakuoju, 
i š s i unč iu . K a r g o t a i p pat. 
Pa rūp inu v i d e o magnetofonus, 
radi jus naudojimui Lietuvoje. 
Te ik iu g iminėms atsikviest i 
informacija nemokamai . Skam
b ink i t e rytais 7-9 vai., vakarais 
4-6 vai . Tel.: 430-4145. 

(ak.) 
x I e š k a u l ie t . k a l b a n č i o s 

m o t e r s saugoti kūdikį 2-3 k. į 
s ava i t ę Hickory Hills-Willow 
Springs apylinkėje. Dėl laiko su
s i tars ime. Skambint i 839-2747. 

(sk.) 
x G r e i t p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
i r a p y l i n k ė s e . S k a m b i n k i t e 
R E M A X F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , te l . 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 

x A l g i s B a č a n s k a s , La 
fayette, Cal. , suprasdamas lie
tuviškos spaudos sunkumus, 
pratęsė „Draugo" prenumeratą 
ir pridėjo 25 dol. auką. A. 
Bačanską skelbiame garbės pre
numera tor ium, o už paramą la
bai dėkojame. 

x J o n a s Stas iu l i s iš Chi-
cagos Hts . , 111., dažnai mus pa
remia auka . Šį kartą taip pat 
pra tęsdamas prenumeratą, at
s iuntė ir 20 dol. dienraščio 
palaikymui. J. Stasiulį skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už auką labai dėkojame. 

x U r š u l ė Žiedonis iš Chi-
cagos, 111., mūsų nuoširdi ir 
dosn i r ė m ė j a , p r a t ę s d a m a 
„Draugo" prenumeratą, pridėjo 
visą šimtinę. U. Ziedonį įrašome 
į garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už g r a ž i ą auką l aba i 
dėkojame. 

x J . Va i če l i ūnas . Toronto, 
Kanada , mūsų artimas bendra
darbis, rėmėjas, su prenumera
tos pratęsimo mokesčiu atsiuntė 
visą š imtinę „Draugo" stipri
nimui . J . Vaičeliūnui, mūsų 
g a r b ė s p r e n u m e r a t o r i u i i r 
rėmėjui t a r i ame nuoširdų ir 
didelį ačiū. 

x A n t a n a s Ske iva las , Oak 
Lawn, 111., lankėsi „Drauge" 
p r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą 1988 
metams su 20 dol. auka. A. 
Skeivalą skelbiame garbės pre
numerator ium, o už mielą auką 
labai dėkojame. 

x U n i o n P ie r , Mich., Lie
t u v i ų d r a u g i j o s pirmininkas 
E. Vengianskas mums rašo: 
..Didžiai įvert inant Jūsų darbą, 
a t l iekamą pavergtos Tėvynės 
Lietuvos ir lietuviškosios išei
vijos labui bei gerovei, re
miantis Union Pier Lietuvių dr-
jos š.m. rugsėjo 25 d. visuotinio 
nar ių susir inkimo nutar imu, 
siunčiu J u m s skirtą kuklią, 
tačiau nuoširdžią 50 dol. auką 
Jūsų ateit ies užsimojimams pa
remti . Geriausios sėkmės atei
t ies darbuose". Nuoširdus ačiū 
už malonų laišką ir auką. 

x I e š k o m a mo te r i s prižiū
rėt i 2 va ikus 5 m. ir 4 mėn. 
amžiaus Downers Grove apylin
kėje. Jei pageidaujama, galima 
apsigyventi prie šeimos. Skam
b in t i : 852-9213 tarp 10 v. ryto 
ir 5 v.v. 

(sk.) 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa
sams ir k i t i ems dokumentams, 
kur ias ga l ima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu
reau. 9727 S. Western Ave., 
C h i c a g o , 111., 60634. Tel . 
238-9787. 

(sk.) 
x 1988 m. b a l a n d ž i o 26 d. 

L A I Š K A I L I E T U V I A M S ruo
šia 2 savaičių ekskursiją į Pie
tų Ameriką. Bus lankomasi Rio 
de Jane i ro , Sao Paulo, Iguassu 
Fal ls ir Buenos Aires. Kreiptis: 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. Western Ave., 
C h i c a g o , I L 60643 . Tel . 
312-238-9787. 

(sk.) 

x D ė m e s i o Video a p a r a t ų 
sav in inkas ! Galbūt esate paste
bėję, kad užsieninių vaizdajuos
čių negal ima naudoti amerikie
tiškos gamybos rekorderiuose ir 
atvirkščiai . Norint vaizdajuos
tes panaudot i , reikia jas „iš
vers t i" — pritaikyti . Už labai 
prieinamą ka iną I H F P r o d u c -
t i o n s p r i t a i k y s jūsų vaiz
dajuosčių k a s e t e s g re i t ir 
t iksliai , naudodami „state-of-
t h e - a r t d i g i t a l " a p a r a t u s . 
K a i n o r a š t į ga l i t e gau t i 
atsilankydami arba parašydami 
žemiau nurodytu adresu, arba 
s k a m b i n d a m i 312-436-0038. 
Taip pat čia galima pirkti arba 
i šnuomot i l ie tuviškų doku
mentinių filmų. I H F P r o d u c -
t ions patenkins visus jūsų video 
pare ika lavimus . Sav. Petras 
B e r n o t a s . I H F P R D U C -
T I O N S , 3015 W. 59th St., Chi
c a g o , IL 60629. 

(sk.) 

Po Lietuvos krikščionybės minėjimo pamaldų katedroje Chicagos Jaunimo centre užkandžiauja. 
Iš kairės: vysk. P. Baltakis, vysk. A. Deksnys. B. Kviklys, kun. I. Urbonas ir dr. J. Meškauskas. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

NAUJI METAI - NAUJI RŪPESČIAI 
Tik ką palydėjome senuosius 

metus, gausius lietuviškais įvy
kiais ir sėkmingais renginiais, 
kurių viršūnėje buvo Lietuvos 
atnaujinto krikšto 600 metų ju
biliejus ir arkivyskupo Jurgio 
M a t u l a i č i o p a l a i m i n t u o j u 
paskelbimas. 

Atėję nauji metai neša ir nau
jus rūpesčius bei veiklos barus. 
Šiais metais artėja trys dideli 
įvykiai, t rys stambūs lietuviški 
renginiai. Iki šiol stambesni 
įvykiai vykdavo JAV, dažniau
siai Chicagoje, didžiausioje lie
tuvių gyvenvietėje, o šių metų 
LB renginiai perkelti į kaimy
ninę Kanadą. Dar negirdėti 
komentarų, kas lėmė tautinių 
šokių šventei parinkimo vietą — 
Hamiltoną. Juk čia reikia ma
sės žmonių, kurie užpildytų žiū
rovų kėdes. Reikia pasitikėti 
rengėjų nuosprendžiu, nes jie 
apsvarstė visas galimybes ir 
sąlygas. Kita padėtis PLB seimo 
ir kultūros kongreso, nes čia 
dalyviai tesieks šimtinę su 
kaupu ir žiūrovų skaičius bus 
m a ž e s n i s . Posėdž ia i vyks 
mažesnėse patalpose, o pokyliai, 
koncer ta i ar k i t i platesnio 
masto renginiai lietuviškose ar 
viešbučių salėse. Reikia tikėtis 
visuose renginiuose gausaus lie
tuvių dalyvavimo ir rengėjų 
pastangų rėmimo. 

Visiems šiems renginiams 
reikalingos lėšos, nes išlaidos 
bus nemažos. Iš viso pasaulio 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Laurait į , A & L 
Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x Gif ts I n t e r n a t i o n a l — 
Vaznel iu p r e k y b a , 2501 W. 
71st St., Chicago, 111. bus 
atidaryta 10 v. ryto - 3 v. p.p. per 
visą sausio mėn. Trečiadieniais 
— uždaryta. 

(sk.) 
x A. a. dr . Kazio Mar t in -

k a u s mirties 4 metines minint 
šv. Mišios bus atnašaujamos 
tėvų jėzuitų koplyčioje trečia
dienį, sausio 13 d. 8:30 vai. ryto. 
Prašome dalyvauti Šv. Mišiose 
ir pasimelsti už jo sielą. 

(sk.) 

x Estel le R o g e r s i r Virgi
n i ja Bužėn ienė (tel. 925-3948 
ir 598-4720) priima rezervacijas 
į Lietuvos Vyčių choro metinį 
pokylį, kuris įvyks sausio 16 d., 
šeštadienį, 7:00 vai. v. Šaulių 
salėje 2417 W. 43rd Str. Dainų 
programą atliks pats choras, 
gros Gintaro orkestras. Puiki 
šalta-šilta vakarienė, laimėji
mai . Valdyba kviečia visus 
maloniai praleisti vakarą su 
Lietuvos Vyčių choru ir jį 
paremti . 

(sk.) 

reikės suvežti seimo atstovus, 
kultūros kongreso dalyvius ir 
lietuvių tautinių šokių šokėjus. 
Jei pirmuosiuose dviejuose ren
g in iuose laukiam š imt inės 
atstovų ir kelių dešimčių kul
tūrininkų, tai tautinių šokių 
šventėje dalyvaus daugiau dve
jeto tūkstančių šokėjų. Rengimo 
komitetai yra numatę prisidėti 
prie dalyvių išlaidų sumaži
nimo, apmokant kelionių išlai
das ir parūpinant nakvynes. 

Dalyvių paruošimu ir jų atga
benimu rūpinasi savo kraštų LB 
vadovybės, bet jiems vieniems 
palikti finansinę naštą nebūtų 
tikslu, nes ne visų kraštu lie
tuvių ekonominė padėtis yra 
vienoda. Žinoma, kad didžiau 
šios paramos reikalingi Pie
tų Amerikos lietuviai, nes jų 
ekonominis pajėgumas yra 
mažiausias. Europos ir toli
mosios Australijos lietuviai taip 
pat dairosi į amerikiečius-kana-
diečius. laukdami paramos. 
Ypač australiečiai, nori didesnio 
dėmesio, nes įvykęs VI-sis PL 
Jaunimo kongresas išpompavo 
jų kišenes, o artėjanti pasaulio 
l ie tuvių sporto šventė irgi 
pareikalaus nemažų išlaidų. 

Vienu žodžiu, kaip kalbėsime, 
kaip begalvosime, bet šiuos tris 
svarbius įvykius reikės stipriau 
paremti . Sudarytieji šių ren
g in ių komi t e t a i pradžioje 
numatė lėšas rinkti atskirai, bet 
pakviestieji finansams telkti 
komisijų pirmininkai, bent JA 
Valstybėse, pasisakė už vieną 
bendrą visiems t r ims ren
g i n i a m s f inansams t e lk t i 
komitetą. 

JAV lėšoms telkti komiteto 
branduolį sudaro: Stasys Joku-
bauskas seimui ruošti, dr. An
t anas Razma kultūros kong
resai, dr. Petras Kisielius VIII 
taut inių šokių šventei, Birutė 
Jasaitienė — koordinatorė, Nijo
lė Balzarienė — sekretorė. Kos
tas Dočkus — iždininkas. Anta
nas Juodvalkis — informacija. 

S U S I S I E K I M O V A D Y B O S 
A U T O M O B I L I A I 

Vadovau j an t i e j i C h i c a g o s 
susisiekimo asmenys yra gavę 
miestui p r ik lausanč ius auto
mobilius. Tokių y ra 170. Dabar 
išleistas n u o s t a t a s , kad j i e 
registruotų t a rnyb in ius važia
vimus. Tuo būdu norima kontro
liuoti, kad t ie automobil iai ne
būtų naudo jami p r i v a t i e m s 
reikalams. 

JAV n u s t a t y t a 100,000 dol. 
kvota, ku r i ą komi t e t a s y r a 
įsipareigojęs sur ink t i ir į teikt i 
vyriausiam finansų komite tu i . 
Supran tama , kad suma y r a 
nemaža, bet esamose sąlygose 
sumažinti nėra jokios galimy
bės, nes kelionių ir apgyvendi
nimo i š l a idos n e m a ž ė j a , o 
kiekvieną ka r ta didėja. Tuo tar- ; 
pu komi te tas ap t a r ė lėšoms j 
telkti būdus ir sudarė komisijas. ' 
Lėšos bus telkiamos aukų lapais 
per LB apyl inkes ir t a u t i n i ų 
š o k ų grupes . A u k ų lapų pa
ruošimu ir išs iunt inėj imu rūpi
nas i B . J a s a i t i e n ė . M. 
Marcinkienė ir A. Vadeiš ienė. 
Dovanų pask i r s tymo bi l ie tais 
rūpinasi St. J o k u b a u s k a s ir R. 
Vaitys su t a lk in inka is -ėmis . 
Pokylį s u r e n g t i s u t i k o dvi 
žinomos v i suomen in inkės — 
Prudencija Jokubausk ienė ir 
Aldona Vaitienė, pasikvietusios 
t a l k i n i n k e s . P o k y l i s į v y k s 
gegužės 15 d. J a u n i m o cent re 
Chicagoje. 

Finansų komi te t a s pasiskirs
tė darbais ir pradėjo telkti lėšas. 
Čekius rašyt i — L i t h u a n i a n 
World C o m m u n i t y F o u n d a 
tion ir s iųst i 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, IL. 60636. 

Komitetas prašo da lyvaut i 
numatomuose renginiuose ir 
dosnia auka paremti rengėjų pa
stangos. Visos aukos atleidžia
mos nuo federalinių mokesčių. 

A. J u o d v a l k i s 

IŠ ARTI IR TOLI 
J A VALSTYBĖSE 

— P r e l a t a s A u d r y s J . Bač -
k i s , V a t i k a n o Viešųjų 
Bažnyčios re ikalų tarybos pa-
sekretorius, švenčių proga buvo 
a t v y k ę s ke l ioms dienoms į 
Washingtoną savo tėvų aplan
ky t i . Sausio 5 d. j is išvyko 
Romon. 

— L o s A n g e l e s l i e tuv ia i iš
k i l m i n g a i p a m i n ė s genera
linio garbės konsulo Vytauto 
Čekanausko konsular inės tar
nybos deš imtmečio sukakt į . 
Banketas-akademija vyks šių 
me tų sausio 17 dieną, sekma
dienį, Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Pradžia 12:30 vai. p.p. 
P a g r i n d i n i s k a l b ė t o j a s — 
svečias iš New Yorko genera
linis konsulas Anicetas Simutis. 
Meninėje programoje pianistė 
R a i m o n d a A p e i k y t ė ir Los 
Angeles Vyrų kvar te tas . Įėji
m a s su va išėmis ir gėrimais 25 
dol. 

— V i c e p r e z i d e n t a s G e o r g e 
B u s h P a d ė k o s d i e n ą praleido 
Kennebunkpor t Maine reziden
cijoje. Čia būdamas , j is atsiuntė 
pranciškonų vienuolynui ver
t ingų dovanų ir parašė nuoširdų 
laišką. J i s dovanojo didelį ir 
labai vertingą kilimą ir du alie
j in ius paveikslus . Kilimas vaiz
duoja Č e n s t a k a v o s Juodąją 
Madoną, o paveiks las vienas 
religinis, k i tas nusako dabar
t inės Lenkijos kovas už laisvę ir 
demokrati ją. Šias dovanas j is 
gavo lankydamas i s Lenkijoje. 
K e n n e b u n k p o r t o vienuolyno 
vi rš in inkas T. Ju rg i s Gailiušis, 
OFM, dėkodamas už dovanas, 
pakvietė George Bush į vienuo
lyno met inę Lietuvių dieną ir 
k a r t u linkėjo j a m , kad ateinan
č i a i s m e t a i s jo rezidenci ja 
K e n n e b u n k p o r t e j a u t a p t ų 
a t o s t o g i n i a i s B a l t a i s i a i s 
rūmais . 

— St . P e t e r s b u r g o , F l a . 
v y č i a i lapkričio 10 d. susi
r ink ime išs i r inko naują valdy
bą . P i r m i n i n k a s bus A. 
Gudonis. vicepirm. A. Kraujalis, 
vicepirm. T. Liu tk ienė , sekr. V. 
Kleivienė, ižd. M. Zigaitienė, 
fin. sekret . S. Kraujalienė, pa
tikėtiniai prel. J . Balkūnas, Ch. 
Vilnis, a ts t . su liet. org. K. Klei
va, visuomen. reik. V. Jacobson, 
ku l t . reik. dr. A. Valienė. Apsi
gyvenus to l iau nuo St. Peters
burgo S. Kraujalienei, sekr. Bus 
Alena Vi ln ienė . 

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

Tel. — 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . _ 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vyten is L ie tuvn inkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

A D V O K A T A S 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

Vasario 16 gimnazijos ateitininku suruoštame talentų vakare pirmą vietą 
laimėjo montažas „Gyvenimas, mirtis, namai" Montažo atlikėjai iš kairės: 
S. Juknaitė (Argentinai. R. Ibarra (Uruguay>, P. Casaburi Kairytė (Argen
tina). Nuotraukoj nėra G Diavaraites <Mali>. T Gleveckaitės (JAV) ir S. 
Ruplėnaitės (Argentina). N u o t J . M_ š m i t i e n e s 

Advokatė 
Rasa E. Norusis 

Susižeidimų darbovietėse specialistė 
(VVorkers Compensation) 

Cohn. Lambert, Ryan, 
Schneider & Harman Ltd. 

Tel. 726-6234 
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