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TRUMPAI
IŠ VISUR

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

Lietuvos TSR Prokurorui A.A. Novikovui
Nuorašas: Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų
komitetui
Sadūnaitės Felicijos-Nijolės, Jono
gyv. Vilniuje, Architektų 27-2

Pareiškimas
Tada mane nuvedė i tardymo jis. Praėjo dar geras pusva
izoliatorių, kuris y r a KGB landis, kol traukuliai ir skaus
rūsiuose. Uždarė vienutėje, o po mas aprimo, nors tuojau pat at
pusvalandžio atėjusi KGB siguliau ir kojas masažavau. Po
felčerė padarė asmenine kratą, to pajutau didelį silpnumą,
nuėmė nuo kaklo kryželį, nors abejingumą viskam, man neį
prašiau jį palikti, teiravosi apie prastą apatiją ir ruošiausi
mano sveikatą ir liepė būtinai miegoti. Iš k u r tokia staigi
išsimaudyti. Kodėl būtinai? nuotaikos p e r m a i n a ? M a n
Niekada ir niekam t a i neįsa atrodo, kad mane kuo tai apnuo
koma, tik pasiūloma. Ar vien dijo.
tam, kad mano su savimi
Kai tik kojų traukliai praėjo,
atsivežti rūbai, batai ir maistas su trenksmu atsidarė kameros
paliktų kameroje jos žinioje? Ji duryse e s a n t i s l a n g e l i s i r
kaip tik ir liepė visa tai palikti kareivis liepė su visais savo
kameroje kur jau man buvo daiktais išeiti. Buvo apie 20
a t n e š t a patalynė, palikta valanda. Mane vėl nuvedė į
sriuba,
arbata,
vanduo, trečią aukštą, tik šį kartą, kaip
arbatinuke. Rainys man sakė, balandžio 7 d. iš prokuroro J.
kad pietų neduos, o čia prie Bakučionio sužinojau, j KGB
šingai — pasirūpino palikti... p i r m i n i n k o
pavaduotojo
Felčerė, nuvedusi mane į Henriko Vaigausko kabinetą.
dušą, užrakino ir tik, po gero Už stalo sėdėjo H. Vaigauskas,
pusvalandžio atėjusi, parvedė jam iš dešinės — tardymo
mane į kamerą. Mano nuotaika poskyrio viršininkas Baltinas, o
visą tą dieną buvo šventiškai iš kairės J. Bakučionis. Ant
pakili, džiaugiausi, galėdama stalo stovėjo du dideli mikro
savo mažytę auką sujungti su fonai, k u r i ų v i e n a s buvo
didžiąja Kristaus Auka už savo nukreiptas į H. Vaigauską, o
mylimus paklydusius brolius ir kitas — į mane. Mane pasodino
Todėl kameroje už tai prieš H. Vaigauską. Jaučiausi
dėkojau Gerajam Dievui. Vaka viskam abejinga, net nepasitei
re pavalgiau. Po pusvalandžio ravau, k a s t i e du m a n
pajutau labai aštrų skausmą nepažįstami vyrai, nes pažinau
kairės kojos blauzdoje, kur atsi tik J. Bakučionį, o kitus du
rado didelis įdubimas iki blauz mačiau pirmą kartą. Nekrei
dikaulio, o raumenys susitrau piau dėmesio ir net nepaklau
kė, abiejų kojų pirštus, lyg būtų siau, kam tie mikrofonai? To
mėšlungis, išskėtė ir iškraipė. kio protavimo atbukimo mano
Labai nustebau, nes mano gyve gyvenime nėra buvę.
nime tai buvo pirmas toks atve
(Bus daugiau)

KATALIKAI PASAULYJE
DEŠIMT VYSKUPIJŲ BE
VYSKUPŲ
Į Romą pasitarimam su
Apaštalų Sosto atstovais atvyko
Čekoslovakijos vyriausybės de
legacija. Ją sudarė Čekoslova
kijos federacinės valdžios vice
ministras ir sekretorijato
reikalam vedėjas Wladimir
Jankų, čekų respublikos vi
ceministras ir tos respublikos
sekretorijato
religiniam
reikalam vedėjas František
Jelinek, ir slovakų respublikos
sekretorijato religiniam rei
kalam vedėjas viceministras
Macovski. Čekoslovakijos vy
riausybinė delegacija Vatikane
tarėsi su apaštaliniu nuncijumi
arkivyskupu Colasuonno. ku
riam yra pavesta rūpintis Če
koslovakijos katalikų Bažnyčią
liečiančiais klausimais.
Pažymėtina, kad Apaštalų
Sosto ir
Čekoslovakijos
vyriausybės atstovų derybos
buvo užmegztos praėjusį
m.nesį, k a i Čekoslovakijoje
lankėsi Bažnyčios Viešųjų
Reikalų Tarybos sekretorius ar
kivyskupas Silvestrini. Ta pro
ga arkivyskupas Silvestrini,
kurį lydėjo apaštalinis nuncijus
Colasuonno, Prahoje ir Bratsilavoje buvo susitikęs su
Čekoslovakijos užsienio reikalų
viceministru ir kitais atsakin
gais čekoslovakų valdžios
atstovais.Čekoslovakijoje yra iš
viso trylika vyskupijų, iš kurių
net dešimt dabar neturi savo
vyskupo.

KRIKŠČIONYBĖS
TŪKSTANTMETIS
Sausio 20-23 dienomis Pary
žiuje yra rengiamas tarptauti
nis studijų seminaras „Krikš
čionybės Rusijoje tūkstantme
tis". Seminaras vyks Nanterre
universitete, dalyvaujant moks
lininkams iš įvairių Vakarų
pasaulio kraštų ir iš Sovietų
Sąjungos. Sovietų mokslininkų
tarpe paskaitas skaitys Dimitri
Lichatchev iš Leningrado uni
versiteto ir Sergej Averintsev iš
Maskvos universiteto. Iš viso
bus skaitoma daugiau negu
trisdešimt paskaitų ne tiktai
apie krikščionybės Rusijoje is
toriją, bet taip pat apie teologiją,
ikonografiją, religinę architek
tūrą, krikščionybės įtaką rusų
literatūrai ir kitomis su krikš
čionybe Rusijoje susijusiomis te
momis.
VADOVAVO ARMĖNŲ
PAMALDOMS
Popiežius Jonas Paulius II va
dovavo iškilmingom pamaldom
armėnų apeigomis, kurios įvyko
Švenčiausios Mergelės Marijos
in Trastevere bazilikoje Romo
je. Pamaldose dalyvavo keli
tūkstančiai armėnų katalikų ir
stačiatikių iš Italijos, Pran
cūzijos, Libano. Sirijos. Egipto ir
Amerikos, drauge su savo
vyskupais ir kunigais, kuriem
vadovauja Libane reziduojąs
armėnų katalikų patriarchas
Jonas Petras XVIII Kasparian.

Respublikonų partijos prezidentiniai kandidatai prieš jų debatus Des
Moines mieste. Iš kairės kongresmenas Jack F. Kemp. buvęs Valstybės

sekr. Alexander M. Haig, viceprezidentas George Bush, senatorius Bob
Dole, evangelistas Pat Robertson ir buvęs gubernatorius Pete du Pont.

Teismo antropologistas nurodo
klaidas prokuroro liudijimuose

Ginklus pristato oro
tiltu

Pakistanas. — Afganų lais
vės kovotojų atstovai paneigė
Kabulo ir Maskvos pranešimus,
(domūs reiškiniai Demjanjuko byloje
kad raudonosios armijos ir
liudijo,
jog
tėra
10
ar
11
būdų,
parodė
kaip
galima
išgauti
Kabulo režimo kariuomenės
Jeruzalė. Demjanjuko advo
kurie
yra
priimtini
analizuojant
panašius
efektus
K.M.
a
n
t
daliniai pralaužė laisvės
katai pakvietė antropologi
žmogaus
veidą,
bet
ne
24
būdai,
apgaulingos
ir
specialiai
kovotojų frontą aplink Khost
jos ekspertą pasisakyti teisme
kaip
dr.
Altman
liudijo
ir
kuris
perdirbtos
vaizdo
juostos.
miestą. Rezistentai tvirtina,
apie dviejų kaltintojų iškvies
pasakė, jog fotografijos, kurias
kad miestas tebėra jų apsuptas
tų liudininkų liudijimus.
Negalima daryti išvadų
jis
analizavo,
„didele
galimybe"
ir kad mieste izoliuoti Kabulo
Dr. Yaser Mahmed Iscan iš
yra
to
paties
žmogaus,
taigi,
ne
Dr.
Iscan
savo
liudijimą
baigė,
režimo ir sovietų garnizonai tik
Floridos universiteto liudijo
teisme, kurį klausinėjo advoka paskirų asmenų Jis pastebėjo, sakydamas, jog šis metodas per oro tiltą gali apsirūpinti
tas Paul Chumak. Jis yra iš kad yra labai suriku analizuoti negali būti naudojamas asme ginklais ir maistu. Prie Khost
Kanados ir pirmą kartą pasi Demjanjuko fotografijas, kadan niui norint jį identifikuoti. Nėra miesto j a u kelias savaites
reiškė šiame Demjanjuko teis gi ant jo veido nėra jokių jokio moksliškai priimtino vyksta įnirtingi mūšiai tarp
išskirtinų žymių.
metodo fotografijos nustatymui. Kabulo režimo karių, kuriems
me.
kelios
dešimtys
Jis
pasakė, jog metodai, kuriuos t a l k i n a
Kitą dieną dr. Iscan aiškino
Liudininkas dr. Iscan turi an
tūkstančių
raudonarmiečių
ir
tropologijos daktaratą iš India dr. Smith vaizdajuostės liudi naudojo prokuroro ekspertai,
nos universiteto ir yra daug jimą, kuriame ji panaudojo yra tik jų metodai ir iš jų ne laisvės kovotojų.
rašęs antropologinėmis temomis fotografijas, darytas 1942, 1947 galima daryti jokių išvadų.
Baigiant šios savaitės keturių
ryšium su teismo bylomis. Jis ir 1948 metais ant filmo apgau
Rusų antplūdis
dienų
Demjanjuko teismo sesiją,
lingai
iš
fotografijų
darytų
Izra
kalbėjo apie dr. Patricijos Smith
Estijoje
ir dr. Reinhardt Altamn liudi elyje ir sakė, kad tai Demjan vyriausias teisėjas Dov Levin
jimus, kurie lygino kaltinamo juko nuotraukos iš anų metų. pranešė, jog teisėjai gavo trijų
Talinas. — Kaip praneša
jo veidą pagal fotografijas ant Dr. Iscan liudijo, jog dr. Smith lenkų apklausinėjimus, kuriuos
spaudos
agentūros, ok. Estijoje
vadinamosios Trawniki korte padarė panašius efektus, kurie pravedė Lenkijos pareigūnai. Jų
vis
smarkiau
jaučiamas nepasi
lės. Dr. Iscan teisme pasakė, jog užblokavo kai kuriuos fotogra nuorašai bus įteikti prokurorui
tie metodai, kurie buvo naudo fijų skirtumus. Jis pademons ir kaltinamojo gynybos advo tenkinimas rusų antplūdžiu.
Estai yra didžiai susirūpinę,
jami tų dviejų ekspertų, moks travo teisme savo vaizdajuostę, katams.
Demjanjuko bylos reziumavi- kad rusai imigrantai dabar jau
linėje bendruomenėje yra nepri panaudodamas jam žinomo
imtini ir jis pabrėžė, jog abu tie asmens fotografijas ir pasakė mas, kaip nustatyta, t u r i sudaro apie 39 procentus viso
krašto gyventojų. Užsienio
liudininkai paskė, kad jie nėra teismui, kad tai K.M. Ir jis prasidėti sausio 18 d.
korespondentai rašo, kad estai
100 procentų tikri savo tų
neslepia neapykantos rusam
kortelių ištyrimo duomenimis.
Penkiems prezidentams
ateiviam, kurie atvyksta į
kraštą vien t i k siekdami
Netinkami metodai
paskutinis kartas
pasinaudoti geresniu ekono
Liudininkas
taip pat
miniu gyvenimu, kuris yra
uždraudė
jiems
rinktis
gatvėse
San
Jose.
Costa
Ricos
prez.
pažymėjo, jog kitas ekspertas,
sukurtas estų pastangų dėka.
dr. Ordner, pareiškė savo Oscar Arias kaltina save ir ir įvedė draudžiamą laiką.
Estai yra nepatenkinti taip pat
Prez. Arias pažadėjo daryti ir tuo, kad rusai ateiviai ne
negatyvią nuomonę apie dr. kitus Centro Amerikos prezi
Smith metodą ir kad jis jo buvo dentus, jog taikos planas, kuri viską dabar, šių pasitarimų sistengia net pramokti estų
įspėtas. Prokuroras tuoj užpro jie pasirašė, iki šiol d a r metu. kad dar išgelbėtų pasi kalbos.
testavo, sakydamas, kad tai neįvykdytas. J i s išleido rašytą paktą. Jis parašė Ortegai
yra antros rūšies informacijos. įspėjantį pareiškimą Centro laišką, dar kartą prašydamas
— Izraelis, kuris šiais metais
Tada Demjanjuko advokatas Amerikos prezidentams, sa pasiaukoti dėl savo žmonių
gerovės.
Visi
laukia,
ką
nutars
minės 40 metų savo valstybinio
paprašė, kad dr. Smith būtų dar kydamas, jog dabar y r a
penki
prezidentai,
jei
jie
pajėgs
paskutinis
kartas,
kad
dar
gyvenimo
sukaktį, dar neturi
kartą pakviesta j teismą ir kad
susitarti.
galima
išgelbėti
taiką.
Daug
savo
Konstitucijos.
ji kartu su savim atsineštų dr.
žmonių nori tą taikos planą
Ordner įvertinimą.
Ambasadorius nepriėmė latvių
Adv. Chumak kitą dieną pa palaidoti; po to karas bus
vienintelė
likusi
išeitis.
reiškė, jog pagal įstatymą, pro
deputatų
Jis paneigė pranešimus, jog
kuroras privalo įteikti visas in
formacijas, kurios galėtų padėti Reagano administracija spaudė
Maskva. — Jungtinių Ameri
Vadinamieji Latvijos deputa
kaltinamojo apgynimui ginamo jį pasmerkti Nikaragvą už kos Valstybių ambasadorius
tai, prisistatę prie amerikiečių
jo advokatams ir todėl parei taikos plano nepasisekimą. Taip Maskvoje
Jack
Matlock
ambasados Maskvoje ir išreiškė
kalavo, jog dr. Ordner įvertini nėra. „Atsakomybė priklauso atsisakė priimti grupe latvijos
pageidavimą pasimatyti su am
mas, kurį jis atliko dr. Smith visiems penkiems preziden vadinamos aukščiausios tarybos
basadorium, turėjo laukti gatvė
metodams, būtų jam įteiktas. Po tams, kad čia nėra taikos".
deputatų, norėjusių ambasado je apie valandą laiko, kol am
Tačiau Hondūro ir EI Sal
konsultacijos, trys teisėjai
riui pareikšti protestą dėl basados antrasis sekretorius
pasakė, jog ši antros eilės infor vadoro prezidentai, kurie jau Amerikos Kongreso Atstovų
jiem pranešė, kad ambasadorius
macija neturi būti rimtai priim buvo atvykę pasitarimams į Rūmų priimtos rezoliucijos Lat
juos galėtų priimti tik kaip
ta, tačiau patarė, kad pro Costą Ricą ketvirtadienį, vijos nepriklausomybės šventės
privačius asmenis, bet ne kaip
kuroras tą dr. Ordner laišką pasakė, jog jie kaltina tik proga. Vadinamos tarybinės
Latvijos deputatus.
Nikaragvos sandinistus, nes jie
įteiktų gynybos advokatams.
Latvijos deputatai palaikė šios
Spaudos
agentūros,
visai nesilaikė pasirašyto pakto.
rezoliucijos priėmimą pro pranešdamos šią informaciją,
Apgaulingos „nuotraukos" Iš pasižadėtu vykdyti 58 vokaciniu veiksmu ir įsikišimu atkreipia dėmesį, kad Jungtinės
punktų, teįvykdė tik šešis ir
Toliau kaltinamojo advokatai pačius nere.kšmingiausius j — jų žodžiais tariant — suve Amerikos Valstybės niekad
klausinėjo dr. Iscan apie dr. punktus. Sandmistai dar labiau reninės respublikos vidaus nepripažino teisėtu Latvijos ir
kitų dviejų Pabaltijo kraštų —
Altman liudijimą. Dr. Ascan suvaržė savo žmonių teises. reikalus.
•

•

— Prezidentas Reaganas
vakar nuvyko į Bethesda ligo
ninę eiliniam
sveikatos
patikrinimui po neseniai
turėtos mažos vėžio operacijos.
— Washingtone buvęs Vy
riausiojo Teismo kandidatas
teisėjas Robert Bork pasitraukė
iš apeliacinio teismo teisėjų.
Prezidentas, priimdamas jo
atsisakymą iš teisėjo vietos,
pasakė, kad tai yra tragedija
kraštui, kai Senatas atsisakė
patvirtinti jį Vyriausiojo Teismo
teisėju. Bork, praktiškai patyręs
jo apklausinėjimuose apie sena
torių teisės supratimą, nori būti
laisvas, kad galėtų kalbėti, ra
šyti ir dėstyti teisę Amerikoje.
— Japonijos premjeras
Takeshita baigė pasitarimus ir
išvyko iš Washingtono. Admi
nistracija nėra patenkinta jo
planu, nes Amerikos statybos
kompanijoms jo pasiūlyti kon
traktai nėra p a k a n k a m a i
priimtini.
— Genevoje intensyviai ve
dami pasitarimai sumažinti
strateginiams ginklams, kad
būtų galima Maskvoje pasi
rašyti naują sutartį, kai ten
lankysis prez. Reaganas.
— Michigano
valstijos
respublikonų delegatai pirmie
ji pasisakė už viceprez. G. Bush
nominavimą į prezidentus.
— Pasaulio didžiuosiuose fi
nansiniuose centruose vėl
sumažėjo dolerio vertė.
— Valstybės departamento
teisininkas Abraham Sofaer
išaiškino, jog uždarymas Pales
tiniečių Išlaisvinimo Organi
zacijos stebėtojų misijos Jung
tinėse Tautose, kaip Kongresas
yra nutaręs, pažeistų tarptau
tinį įstatymą. Palestiniečiai tuo
atveju galėtų kreiptis j Tarp
tautinį Teismą Hagoje.
— Californijos kongresmenas
Tony Coelho, demokratas, pasa
kė, jog dabartinis Saugumo
Tarybos viršininkas gen. Colins
Powell „bando manipuliuoti tai
kos procesą, kad išvengtų spren
dimo", kalbėdamas apie įvyku
sią jo kelionę po Centro
Amerikos kraštus, nes j i s
raginęs pasmerkti sandinistus.
— Muenchene esanti Kayser
- Threde kompanija pasirašė
sutartį su Sovietų Sąjunga, kad
ant jų erdvėlaivio galės daryti
mokslinius tyrinėjimus erdvėse.
Tai pirmoji Vakarų kompanija,
kuri naudosis sovietų techno
logine pažanga.
— Kinijos Komunistų vyriau
sias vadas Deng Xiaoping antrą
kartą atmetė Sovietų Sąjungos
Grobačiovo pasiūlymą susitikti
pasitarimui.
KALENDORIUS
Sausio 16 d.: Marcelijus. Jo
varas, Otonas, Gedanė, Priscilė.
Sausio 17 d.: Sulpicijus, Leonilė, Dovainas, Vilda. Aukselis,
Kalnius, Daujotas.
Sauio 18 d.: Priska, Darius,
Ragnytė, Ziubartas.
Sausio 19 d.: Marijus. Morta,
Gedvile. Raivedis.
ORAS
Saulė teka 7:16. leidžiasi 4:45.
Temperatūra šeštadienį 44 1..
sekmadienį 40 1., pirmadienį 38
1.. antradienį 46 1.
Estijos ir Lietuvos, įjungimo j
Sovietų Sąjungą. Remdamiesi
šiuo nusistatymu, amerikiečiai
nelaiko.
kad vadinamų
tarybinių Pabaltijo respublikų
deputatai atstovauja jų tautom.

JAUNĖS ATEITININKĖS
APIE ŽYMIAS LIETUVOS
MOTERIS
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CHICAGOS SENDRAUGIŲ
SUSIRINKIMAS
Gruodžio 6 dieną Ateitininkų
namuose Lemonte įvyko ypa
tingas Chicagos ateitininkų
sendraugių skyriaus susirin
kimas. Sendraugių skyriaus
veikia paskutiniais keliais
metais vyksta viešais renginiais
u-akaronės Jaunimo centro
kavinėje, „Ateities" vakaras,
Ateitininkų kūčios, Sekminių
šventė Ateitininkų namuose).
Šis susirinkimas buvo proga
stabtelti ir pažiūrėti į veiklos
srovę. Ypatinga proga dar ir dėl
to, kad į susirinkimą iš
Washingtono atvyko ir du
naujosios Ateitininkų Sendrau
gių sąjungos centro valdybos
nariai: dr. Petras Kaufmanas ir
arch. Arvydas Barzdukas.
Sekmadienis pradėtas Šv.
Mišiomis, atnašaujamomis Lemonto Lietuvių Misijos kape
liono tėvo Leono Zarembos, SJ.
Pamokslas sukosi apie šio
sekmadienio liturgijos mintis —
jis yra džiaugsmo sekmadienis,
kuriame Bažnyčia advento
metu primena reikalą džiaugtis
Išganytojo artėjimu.
Po Mišių — malonus klegesys:
susitinkame su nuo vasaros ne
matytais pažįstamais, dalina
mės Lietuvos krikšto sukakties
minėjimo Chicagoje aktualijo
mis, šnekučiuojame prie kavos
puoduko. Nors laukėjau žiemos
vėjai pučia, Ateitininkų namuo
se maloniai šilta ir jauku.
Sendraugių skyriaus pirmi
ninkas dr. Adolfas Damušis
kviečia dalyvius didžiojon namų
salėn. Susirinkimui pirminin
kauti kviečiamas dr. Petras
Kisielius, o sekretoriauti —
Valė Žadeikienė. Dr. Petras
Kisielius
pastebi,
kad
užbaigiame metų veiklą.
Lietuvos krikšto minėjimas —
nauja srovė mūsų visuomeni
niame gyvenime.
Ateitininkų Federacijos vadas
inž. Juozas Polikaitis sveikina
susirinkusius su artėjančiom
šventėm. Linki vilties ne tik
sau, bet ir savo jaunimui.
Veikloj turime jaunimui rasti
laiko. Ypač vertinga ruošti
studijų dienas, kursus: jaunieji
dalyviai
grižta
visai
kitaip nusiteikę. Jaunimo glo
bėjų darbas — pats pagrindinis
darbas ateitininkijoj. Šiuo metu
turime keturių sąjungų naujas
Centro valdybas. Jaunučių
Ateitininkų sąjungai pirminin
kauja Laima Šalčiuvienė, Moks
leivių Ateitininkų sąjungai —
Darius Mičiūnas, Studentų
Ateitininkų sąjungai — dr.
Petras Kaufmanas. Sudaryta
Ateitininkų Federacijos tarybos
ir Federacijos valdybos rinkimų
komisija Clevelande ir atei
nančiais metais bus rinkimai.
Ateitininkų Federacijos tary
bos pirmininkas prof. dr. Algis
Norvilas supažindina su „Atei
ties"* leidyklos dabartiniais pro
jektais. Spaudai ruošiami keturi
rankraščiai: prelato Kuraičio fi
losofiniai raštai (įžangą paraše
dr. Juozas Girnius), dr. Justino
Pikūno knyga „Nuo asmens iki
asmenybės", ir Antano Masio
nio praplėsti ir papildyti atsi
minimai.
Naujosios
Ateitininkų
Sendraugių sąjungos CV pirmi
ninkas dr. Petras Kaufmanas
supažindina susirinkimo daly
vius su CV nariais: Arvydu
Barzduku,Kęstučiu Čižiūnų,
Elvyra Vadopaliene, Aukse

Prof. V y t a u t a s Skuodis uždega žvakę a t e i t i n i n k ų kūčiose Chicagoje.
Nuotr. J . K u p r i o

Kaufmaniene ir dvasios vadu
dr. Tomu Žiūraičiu, OP. Jis taip
pat pasidalina aktualiomis min
timis apie veiklą. Pastebi, kad
prieš dvi savaites miręs rašyto
jas James Baldvvin yra pasakęs,
kad su laiku reikia suvaldyti
skausmą ir įniršimą. Gal mums
ir reiktų auginti susivaldžiusių
akcijos žmonių.
Šiandien yra dvi socialinės
tvarkos filosofijos: viena mano,
kad kiekvienas asmuo savano
riškai prisideda, asmens darbo
produktas yra jam pačiam, o
valdžia y r a t i k t v a r k o s
išlaikymui. Kita filosofija grin
džiama valstybės pirmavimo
principu — individualus asmuo
neturi teisės sekti savo sąžinės,
nes tas sprogdintų visuomenę.
Žvelgiant į pasaulį, ypač ryškios
dvi apraiškos: komunikacijos
srityje nepaprasta pažanga, o iš
kitos pusės didžiulės ir galingos
karinės jėgos.
Kur stovi ateitininkai? Į
kurias problemas kreipsim savo
energiją ir tikslą? Tarnavimas
tėvynei ypač aktualus, nes
vyksta kova tarp tų minėtų vi
suomenės filosofijų, ir kovos
tinkle pagauta Lietuva. Send
raugiai t u r i duoti pavyzdį
veikla, kuri nepasilieka savo
tarpe. Davė pavyzdį, kaip
Washingtone Žmogaus Teisių
dienos proga Lietuvių Bend
ruomenės iniciatyva buvo
dalyvauta parodoje/mugėje. Čia,
pavyzdžiui, juodi Washingtono

Lapkričio 21d. Dielininkaičio
kuopos mergaitės iškylavo į
Balzeko lietuvių muziejų žiūrėti
filmą „ F a m o u s Lithuanian
Women". Po filmo nuvažiavo į
artimą McDonald's restoraną
pasistiprinti ir padiskutuoti
matytas moteris. Štai keletas
pastabų apie labiausiai atmin
tinas iš tų 20-ties moterų.
„Anastazija Tamošaitienė yra
žymi tautinių drabužių audėja.
Aš žinau, kad jos darbas yra
labai, labai gražus nes aš turiu
jos nuaustus tautinius drabu
žius". (Vilija Bogutaitė)
„Juzė Daužvardienė pirmoji
sugalvojo papuošti lietuvišką
Kalėdų eglutę šiaudinukais.
Tokia eglutė kas metai puo
šiama
Field
Muziejaus
, Christmas around the World '
parodoje". (Audra Apkė)
„Man patiko Polyna Stoška ji
ne tik labai gražiai dainuoja, bet
ir labai gražiai atrodo". (Lina
Sidrytė)
„Marija Kaupaitė įsteigė
Kazimieriečių seselių vienuo
lyną. Dabar 300 seselių dirba
ligoninėse ir mokyklose. Man ji
padarė didelį įspūdį nes
sugebėjo suorganizuoti visas
seseles. Vienais metais Daina
voje jaunjučių stovykloje mano
būrelis buvo Marijos Kaupai
tės". (Venta Norvilaitė)
„Būdama maža Emilija Platerytė mokėsi šaudyti ir vartoti
ginklus. Užaugusi, Emilija
apsirengė vyriškai ir kariavo už
Lietuvos laisvę". (Daina Čer
niauskaitė).
JN

Aleksandro Stulginskio moks
visur surasti Viešpatį.
leivių
ateitininkų kuopos pir
Savo tarpe mėgstame pasi
mininkė
Andrėj a Damušytė
džiaugti, kad ateitininkai visur
ėmėsi kitiems tarnavimo supažindino su kuopos veikla.
vaidmens: LB, LF, kultūrinėj Kuopai pirmininkauja Andrėja
veikloj. Pora minčių diskusijom: Damušytė ir Asta Kazlauskaitė.
pareiga eiti ten, kur kiti nea Kuopą globoja Jolanda Mockaiteina. Jaunimui ypač svarbus tienė ir Jolanta Zubinienė.
darbu dalinimasis. Niekas žmo Birutė Dailidienė papasakojo
nių taip neatgrasina, kaip apie Partizano D a u m a n t o
jaunių kuopos veiklą.
nesibaigiantis darbas.
Diskusijose apie sendraugių
Kiekviena
organizacija
veiklą
dalyvavo Kazys Pabedin
prieina prie krizės, jei
skas,
Juozas
Polikaitis,
pritrūksta kūrybinio elemento.
Reikia kūrybinį aspektą puo Vytautas Soliūnas, Jadvyga
dr.
Petras
selėti. Centre: malda, artimo Damušienė,
Kisielius,
dr.
Adolfas
Damušis,
meilė, pareigos Viešpačiui. Visa
Milda Tamulionienė, Agnė Kikita bus jums duota.
Dr. Adolfas Damušis supažin žienė, dr. Juozas Kižys, dr.
dino su dabartine Chicagos Petras Kaufmanas, Arvydas
sendraugių skyriaus valdyba, Barzdukas.
Po gerai pavykusio susirin
kuri skyriui tarnavo pasku
tinius dvejus metus. Ją sudaro: kimo nemaža grupė dalyvių
dr. Aldona Juozevičienė, Irena nuvažiavo į „China Gate" vaka
Polikaitienė, Marytė Saliklienė, rienei, kurios metu buvo šne
Valerija Žadeikienė, Adolfas kučiuojamasi su svečiais iš
Damušis, Petras Kazlauskas, VVashingtono. Greitai reikėjo dr.
Arūnas Liulevičius ir Kazys Pa Petrą Kaufmaną ir arch. Arvy
bedinskas. Valdyba posėdžiavo dą Barzduką atsisveikinti, nes
Šv. P r a n c i š k u s asyžietis
penkiolika kartų. Norėta jų jau laukė lėktuvas Midway verčiau norėjo prarasti savo
palaikyti ryšį su kitais atei aerodrome.
akių šviesą, negu atsižadėti
S. Draugis dovanos ašarų, per kurias siela
tininkų vienetais ir talkinti
veiklos derinime. Buvo kviesti
gali geriau matyti nuostabius
susirinkimai diskutuoti bendrą
DETROITO SENDRAUGIŲ Viešpaties tobulumus.
katalikų veiklą ir bandyt
Facchinetti
NAUJA \ ALDYBA
užlyginti skilimą katalikų
tarpe.
Detroite naujai išrinktą
DR. JAMES V. HUDSON
Arūnas Liulevičius apžvelgė sendraugių valdybą sudaro:
DR.
LORETA V. STONCIUS
praėjusių metų veiklą. 1986 Janina Udrienė — pirmininkė,
DANTŲ GYDYTOJAI
metų rudenį Jaunimo centro di Jurina Rugienienė — vicepirm.,
2 7 5 0 W. 7 1 s t St.
piliečiai pasirašė peticijai, kuria džiojoje salėje buvo padarytos Benediktas Neverauskas — iždi
434-0201
mokslo
metų
veiklos
pradėValandos
pagal susitarimą
norima atgauti Vilniaus ka
ninkas ir Linas Mikulionis —
Pensininkams nuolaida
tuvės,
kuriose
dalyvavo
visi
tedrą.
sekretorius.
6132 S. Kedzie A v e . , Chicago
Veiklos sritys: spaudos Chicagos ateitininkų vienetai.
WA 5-2670 arba 489-4441
Ateitininkų
kūčios
Jaunimo
laisvės, tikėjimo laisvės,
NAUJA SENDRAUGIŲ
DR. K. A. JUČAS
keliavimo laisvės, nepri centre yra turbūt aukščiausias
CENTRO VALDYBA
ODOS LIGOS
klausomybės atgavimo. Sėklas metų veiklos taškas. Kas metai
KOSMETINĖ CHIRURCIIA
reikia sėti visur ir visokiom ruošiamos keturios vakaronės.
Valandos pagal susitarimą
Ateitininkų
Sendraugių
sąlygom. Prieš kelias savaites Vakaronėse dr. Adolfas Damušis sąjungos centro valdybos ,
„Time" žurnalas reportaže apie svarstė Lietuvos energijos šal rinkimų komisija, kurią sudarė •
DR. JOVITA K E R E U S
Sovietų Sąjungą įdėjo paveiks tinius, inž. Kazys Pabedinskas pirmininkė P. Totoraitienė, sek- I
D a n t ų Gydytoja
lą, kuriame matome mergaitę kalbėjo apie linus ir drobę, dr. retorė D. Augienė ir narė O. į
TRADE CENTER BUILDING
prie klausyklos. Kiek iš mūsų iš Marytė Gaižutienė supažindino Strimaitienė praneša, kad į I 9525 So. 79th Avenue, Hickory Hills
viso pastebėjo nuotrauką? O su grybais ir grybavimu. Šį naują Centro valdybą 1988-89 (Ant 95th St. 1 blokas Į rytus nuo Roberts Rd.)
reikia tvano laiškų redakcijai, rudenį matėme Lietuvoje pada metams išrinkti: Arvydas Barz T e l . 5 9 0 - 0 1 0 1 Vai. pagal susitarimą
nes ta nuotrauka sako, kad tikė rytą vaizdajuostę „Šventoji dukas, Kęstutis Čižiūnas,
jimas Sovietų Sąjungoje laisvai Žemaitija", o prieš Padėkos Elvyra Vadopolienė, Ginta
DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
praktikuojamas. Laiškuose dieną vakaronėje stebėjome Palubinskaitė,
Česlovas
D A N T Ų GYDYTOJA
vaizdajuostę
apie
Lietuvos
nereikia koliotis, o tik apgailes
Masaitis, Petras Kaufmanas ir
9356 S. Roberts Road
tauti. Lietuvių Informacijos krikšto minėjimą Romoje. Kas Auksė Kaufmaniene.
Hickory H i l l s
C e n t r a s organizuoja JAV met kartu švečiame Sekmines
Tel.
598-2131
Dar negauta žinios apie pasis
Valandos pagal susitarimą
kongreso narių laiškų vajų. Mes Ateitininkų namuose. Šį rugsėjį kirstymą pareigomis.
turime atsiminti, kad kongreso buvo suruoštas Antano Macei
nariai yra jautrūs balsuojančių nos minėjimas — į rengimo ko
DR. VILIUS MIKAITIS
šeimos daktaras ir chirurgas
norams. Reikia laiškų, ne mitetą įėjo visa sendraugių sky
STUDENTŲ DĖMESIUI
r M M y MctMcsl CHnoc
kortelių (nes jos išmetamos riaus valdyba, o rengimo komi
217 E. 127 St. — L*mont. IL 60439
SAS 101, Studentų ateiti
neskaičiuojamos). Lietuvos ne tetui pirmininkavo dr. Antanas
Priklauso Palos Communrty Hospital ir
Sitver Cross Hosptai
Razma.
Kasmetinis
svarbus
ninkų savaitgalis Dainavoje
priklausomybės mintis turi būti
Valandos pagal susitarimą
tapusi tokia pat pasauliui ryški, kultūrinis įvykis — „Ateities" vyks sausio 29-31 d. Visi stu
T*. 257-2265
Akademinis
savaitgalis, dentai ateitininkai, norintieji
kaip Pietų Afrikos.
Arvydas Barzdukas pastebėjo, ruošiamas iš skyriaus narių praleisti kelias dienas lietu
Dr. Romualdas Povilaitis
komiteto.
Šių viškoje aplinkoje su savo
kad Chicagon atvykę norime sudaryto
D A N T Ų GYDYTOJAS
T e l . 767-7575
kviečiami
daugiau klausyt, negu kalbėt. savaitgalių iniciatorius yra draugais, yra
5780
Archer Ave.
Čia, Chicagoje, geriausia pridėti Jonas Pabedinskas, o šių metų dalyvauti. Turėsime progos
(6 blokai i vakarus n u o Cicero Ave.)
ausį prie žemės. Chicagoje rengimo komitetui pirminin pasikalbėti su Viktoru Naku,
Valandos pagal susitarimą
didžiausias sąjungos padalinys, kavo Milda Tamulionienė. Aka dirbančiu Religinės šalpos infor
DR. LINAS A . SIDRYS
daugiausia nuomonių. Jis pats deminio savaitgalio metu yra macijos skyriuje Washingtone,
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA
asmeniškai sutiko į CV įeiti dėl ruošiamas „Ateities" žurnalui D.C., ir Bill Huff politiniu ak
2030 W. 71 at Street
paremti
vakaras.
Šįmet
milži
tyvistu susidomėjusiu Lietuvos
to, kad atėjo vėl metas sugrįšt
Priima trečiadieniais,
nišką darbą atliko Irena padėtimi. Padiskutuosime Aus
į ateitininkų veiklą.
ketvirtadieniais ir penktadieniais
Susitarimui skambint 430-5500
Sendraugių
pagrindinė Polikaitienė, sukviesdama tralijoje įvykusį J a u n i m o
paskirtis: pačios krikščionybės tikrai gražų jaunimo ir vy kongresą ir jo reikšmę lietuvių
DR. K E N N E T H J . YERKES
nešimas į gyvenimą. Jam prisi resniųjų būrį. Salę nuotaikingai jaunimui. Bus laiko ir tarpu
DR. M A G D A L E N BELICKAS
papuošė
Jadvyga
Damušienė.
mena kun. Angelaičio žodžiai
savyje
pabendraut
ir
DANTŲ GYDYTOJAI
pasakyti ateitininkams prieš „ A t e i t i e s " vakaras paliko paišdykaut!
Pensininkams nuolaida
daugelį metų Clevelande: malonius prisiminimus jame
2436 W. Lithuanian Plaza Court
Savaitgalio kaina - tik 31.99
Tai. 925-0208
„Jeigu esate ateitininkai, tai dalyvavusiems.
dol. Registracijos lapus galite
ateikite". Ateiname, kur mūsų
Dr. Aldona Juozevičienė davė rasti tik ką išleistame Centro Ofs. tai. 500-3100; namų 301-3772
reikia, kur neateina kiti. Čia kruopščiai paruoštą skyriaus valdybos aplinkraštyje, arba
DR. PETRAS Ž U O B A
tinka Šv. Rašto pasakojimas iždo apžvalgą. 1986 m. kovo skambinkite Dariui Polikaičiui
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
apie gailestingąjį samarietį. mėnesį perimta 921 doleriai, o (312-434 2243), ar Gyčiui Barz6745 Waat 03rd Street
Išvados: nesikelti puikybėn, šiuo metu ižde yra-3,589 dole dukui (313-996-5980).
Vai.: pirm., antr., ketv. Ir penkt. 3-0;
šeštadieniais pagal susitarimą
nepalikti vargšų prie kelio, riai.
Pasimatysime sausio gale!
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jo mokesiį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO p r e n u m e r a t a m o k a m a iš anksto
U.S.A
Kanadoje (U.S.A.) dol. . .
Užsienyje
Savaitinis (Šešt. pried.) .

metams Vi metų
$60.00 $35.00
$60.00 $35.00
$60.00 $35.00
$35.00 $20.00

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:304:00: šeštadieniais nedirba.

3 men.
$20.00
$20.00
$20.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
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anksto susitarus. Redakcija ui
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
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prašymą.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ

DR. E0MUND L CIARA

D A N T Ų GYDYTOJAS
2S55 VV. Lincoln H w y . ( H w y . 30)
Olympia Fields. I I I .
Tel. 748-0033
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street
Tel. — 476-2400
Vai. pagal susitarimą: pirm. i r ketv 1-

antr ir penkt 10-4; šešt. 10-2 vai

DR. VIJAY BAJAI, M.D., 8.C.

Ofs. t a i . 471-3300; raz. 4 4 2 - 0 2 0 7

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — VIDAUS UGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami ofise)
Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms
2434 W. 71 Street, Chicago
Tai. 434-5049 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr. ketv.. penkt. nuo 12 iki 6 v.v.

VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ava.,
Chicago, M. 00052
Pirm., antr., ketv. ir penkt
pagal susitarimą
Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marquette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago, !L 60629
Tel. 436-7700

O f s . 735-4477;
Rez. 246-0067; arba 246-6581

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVU IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD M E D I C A L B U I L D I N G
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD T U M M A L A , M.D.
SURENDER K U M A R , M.D.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ UGOS
2055 W. 69 St.
Tai. 770-9691
pirm. 12-2 v. p.p.; treč. 12 - 2 v. p.p.
penkt.: 1 - 3 v. p.p.
3900 W. 95 St.
Tel. 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Namu 584-5527

DR. ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINĖS LIGOS CHIRURCIIA
6132 S. Kedzie, Chicago, 111.
Tel. 925-2670
1185 Dundee Ave., Elgin. I I I . 60120

Tel. 742-0255
Valandos papai susitarimą

Ofiso t e l . — 582-0221

DR. L D. PETRBKIS

DR. JANINA JAKSEVICIUS
JOKŠA

8104 S. Roberts Road

V A I K Ų LIGOS
6441 S. Pulaski R d .
Valandos pagal susitarimą
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski ROad. Tel. 585-2802
Valandos pagal susitarimą:
Penkt. antr. ketv ir penkt
Reikalui esant atvažiuoju ir namus
Tai. R€-«ance 5-101?

DR. WALTER J . KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street
Vai.: pirm . antr, ketv ir penkt.
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak
Treč. ir sėst, uždaryta
Tel. ofiso i r buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai. vak
išskyrus treč Sešt 12 Iki4 vai popiet

DANT'v G Y D Y T O I A
1 mvlia i vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
'Kalba lietuviškai)

OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
..Contact lenses"
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą L'ždarvta treč
D r Tumasonio ofisą perėmė

T. RAMA, M.D.
Specialybė - Chirurgija
2454 VVest 71st Street
T e l . 434-1818 — Rez. 852-0889
Vai : pirm , antr., ketv ir penkt
3 iki 7 v.v. T i k susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybė — Vidaus ir plaučiu ligos
2636 W. 71st St.. Chicago. M.
M c 436-0100
11800 Somhw—t Hlgrmay
Pales l l r t į h u . m. 60463
312) 341 -0220
1312) 341 -0222

DR. LEONAS SEIBUTIS
DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
PROSTHODONTICS — karūnėles.
tilteliai, plokšteles ir bendroji praktika

2659 W. 59 St. Chicago
Tai. 470-2112
Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIU IR V A I K U LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL B U I L D I N G
3200 VV. 8Ist Street
Ofiso tel. RE 7-1168;
Rezid. 385-4811

Dr. Tumasonio ofisą perėmė

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 W. 71st Street
434-2123
Pirm 2-7 Antr. i r
ketv 9-12. Penkt 2-7
O f s . tel. L U 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 VV. 63rd S t .
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4
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2656 W. 63rd Street
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PAVARGSTA MOKYTOJAS

Komunistų proveržis —

UŽSIENIO
TELEVIZIJA
Jau kurį laiką Sovietų Sąjun esą buvo kviesti dalyvauti. Iš
ga mėgina prasiveržti su savo tikrųjų propagandai tarnau
propaganda svetimuose kraš jančių gal jautėsi per daug gerai
tuose. Ji randa įvairias priežas pažįstami vakaruose, o kiti nėjo,
tis, įvairius būdus, kaip pasiekti nes nenorėjo meluoti ir skelbti
užsienį ir padaryti ten įtakos, komunistinę propagandą apie
kad komunistiniu melu ir klas religijų laisvę, kai tos laisvės
ta labiau pasitikėtų ir greičiau nėra, kai kunigai už kiekvieną
užmigtų budresnieji. Komunis aiškesnį religinį pasireiškimą
tai bando organizuoti televizijos yra persekiojami, kai net už
pokalbius su svetimais kraštais vaikų katekizmo mokymą kuni
Europoje, bet jau kelis kartus gai yra baudžiami.
yra pasiekę ir Ameriką. Televi
Amerikiečiai jau prisipažino,
zijos vadovai yra palankūs kad tokie televiziniai pasi
tokiems pokalbiams, bet ir jie po kalbėjmai tėra naudingi tik
laiko pastebi, kad tarnauja tik komunizmui išryškinti sve
komunistinei propagandai, o ne timuose kraštuose ir paskleisti
tikrosios tiesos, tikrosios kul jų propagandiniams melo bur
tūros ir pažangos pažinimui.
bulams. Dabar vokiečiai ir dar
Sovietai bando taip pat supo labiau šveicarai pripažino, kad
ruoti ir miestus. J a u girdėjome | šis televizijos pasikalbėjimas
apie jų mėginimą suporuoti yra naudingas Sovietų Sąjungos
Vilnių su Madisonu, nesaky valstybės siekimams ir partijos
dami, kad Vilnius yra Lietuvos hegemonijai, bet nėra pamoka
sostinė. Jiems visa Lietuva tėra paprastam pavergtam žmogui
tik Sovietų Sąjungos dalis. Net Lietuvoje ar net Rusijoje. Tą
atvykęs į Madisoną Vilniaus televiziją gali girdėti Šveica
vykdomojo komiteto pirmi rijoje ir priimti ar nepriimti jų
ninkas — burmistras norėjo propagandą, bet šveicarų balso
įtikinti pamaldžius baptistus ir Lietuvoje negirdi.
pacifistus, kad toks miestų suporavimas pasitarnaus kultūri
niam bendradarbiavimui, taikai
ir teisingumui pasaulyje. Juo la
Vakariečiai, ypač Europos
biau pavergtoje Lietuvoje ir žmonės, net žurnalistai ir poli
Wisconsino valstijoje, nors nei tikai mano, kad su Sovietų
Lietuvos jis nevadina okupuo Sąjunga palaikyti santykius
ta, nei Wisconsino valstijos reikia, nes negalima nutraukti
Amerikos pavyzdine valstija. ryšius su trečdaliu komunistų
Tik lietuvių ir kitų pavergtųjų vergijoje esančios žmonijos
tautų ir išmintingesnių ameri dalimi. Bet neverta turėti tokių
kiečių įsikišimas ir apgaulės su ryšių, kurie tetarnauja tik so
pratimas sutrukdė komunistų vietinei propagandai, savo ir
planą ar bent jį atidėjo.
svetimų žmonių apgaudinėji
Tai būdai, kuriais sovietai mui, pasinaudojant modernio
mėgina įsiveržti į laisvąjį pa mis televizijos, komunikacijos,
saulį, jį labiau užmigdyti, su spaudos priemonėmis, kuriomis
naikinti ar bent sumažinti jo neleidžia Vakarams pasinaudoti
atsargumą, kelti pasitikėjimą komunistinės valstybės. Tiktai
sovietais ir k o m u n i s t i n i u tokie radijai, kurie skleidžia tie
pasauliu. Poravimas ir televizija są iš Vakarų, kaip vokiečių
šiuo metu tarnauja jiems ir nai Deutsche Welle, Anglijos BBC,
viems vakariečiams tik prie amerikiečių Radio Liberty ar
mone greičiau užgrobti pasaulį. Free Europe tegali pasiekti
Jie nori sud .ryti komunizmui žmones net už geležinės uždan
palankią pasaulinę nuomonę, gos, nors tokių žinių siuntas
kad laisvojo pasaulio žmonės, trukdo sovietai visais būdais.
tautos ir valstybės mažiau prie
Šveicarų nuomone reikia
šintųsi, greičiau prie bendra surasti naujus būdus pasiekti tą
vimo su komunistais priprastų trečdalį žmonijos ir užmegzti su
ir lengviau jiems ir jų įtakai ja ryšius. Reikia jų laisvei, jų
pasiduotų.
idėjoms apie laisvę ir teisin
gumą, jų religinei sąmonei, sąži
nės, kalbos, spaudos laisvei
pasitarnauti tokiais būdais,
Tokie pasikalbėjmai per tele kurie nepakenktų Vakarų žmo
viziją neva su Lietuva buvo tarp nėms, bet padėtų pavergtie
Vilniaus ir Milvvaukee, tarp siems Lietuvoje, Latvijoje, Esti
Vilniaus ir VVashingtono, tarp joje, kurias Sovietų Rusija yra
Leningrado ir Vokietijos Main- nuo 1940 metų užgrobusi ir apie
zo, tarp Vilniaus ir Šveicarijos kurias, kaip savo respublikas,
Genevos. Viiniaus televizijai, esančias nuo 1918 metų, nors
kuri turėtų būti lietuviška ir kaip tik tais metais jos yra
kalbėti per vertėjus, jeigu paskelbusios nepriklausomybes.
nemoka anglų, vokiečių ar Ir Sovietų Rusija yra jas pri
prancūzų kalbų, iš tikrųjų vado pažinusi, televizijos propa
vavo rusai, tik keli buvo lie gandoje kalba Stalino laikų
tuviai. Programa iš anksto buvo melas ir apgaulė, nes jie mano,
taip surežisuota, kad būtų sklei kad Vakarų pasaulis jau užmir
džiama tik komunistinė propa šo apie Sovietų sutartį su na
ganda, o ne atsakoma į paklau ciais — Stalino-Hitlerio paktą,
simus, kuriuos pateikia svetimi komunistų šnipinėjimo aferas ir
klausytojai, norį sužinoti bent pavergtųjų trėmimus ir per
šiek tiek tiesos apie naujus per sekiojimus.
s i t v a r k y m u s ir atvirumą,
Tiek televizijos pasikalbėjimai
kuriuos taip propaguoja Vaka su svetimais kraštais, tiek mies
ruose rusų žinių agentūros ir tų suporavimas su Rusijos ar juo
apie kuriuos taip dažnai kalba labiau okupuotų kraštų mies
Kremliaus naujasis sekretorius tais tėra tik propagandiniai
M. Gorbačiovas.
būdai, kuriuos nori komunistų
Pasikalbėjime su Geneva vadai panaudoti dabar, kai
dalyvavo net uu dvasininkai. Vakarai taip labai nori santy
Vienas buvo rusų stačiatikių, kius su komunistiniu pasauliu
kitas protestantų nežymios atšildyti, kad jie pasidarytų at
parapijos kunigas. Rusas dar viri ne žmonėms, bet pramonei
kalbėjo įprastą kalbą apie reli ir prekybai. Tai būtų pelnas, nes
gijos laisvę, kurią turi tėvai, o Vakarai yra turtingesni, bet
kunigams nereikia tuo rūpintis. kartu tai būtų pavojus, nes Ry
Protestantų kunigas visiškai tai savo propaganda y r a
nekalbėjo. Katalikų kunigų pranašesni.
nebuvo, nes jie nedalyvavo, nors
Pr. Gr.
Palaimintas, kuris sau gali
pasakyti: aš nušluosčiau ašarą.
Giusti

Sovietų Sąjungos mokyklos
J . VAIČELIŪNAS
jie yra komjaunuoliai, o V. Se
y r a didžiausios institucijos, ku
reikiene tos organizacijos sekre
riose stengiamasi perauklėti namus grįžta vėlai vakare. torė? N e p a s a k y t a , ar tos
žmones. Tose institucijose Tokios nenormalios darbo va mokyklos visi mokytojai pri
žmonių auklėjimas pradedamas landos komunistinių mokyklų klauso komjaunimo organizaci
iš mažens — vaikų darželiuose. mokytojus ir išveda iš norma jai?
Net okupuotų kraštų vaikų l a u s gyvenimo, mokytojai
Toliau apie tą mokyklą
darželiuose mažus pradeda pavargsta.
rašoma: „Kolektyve dirba dau
mokyti rusų kalbos ir skiepyti
Toliau apie mokyt. J. Kar giausia moterys, ir jos nuo 20 iki
ateizmą.
Tai
n e n o r m a l i čiauską rašo: „Dvidešimt septy 23 vai. turi vaikščioti po stotis,
mokymo sistema, kurią naudo nerius metus J. Karčiauskas restoranus, p a r k u s ieškoti
j a tik komunistai.
dirbo pedagogu, puikios charak tvarkos pažeidėjų". Tas rodo,
Mokytojo profesiją pasirenka teristikos, garbės raštai byloja, kad milicijos pareigas turi atlik
į v a i r ū s žmonės; vyrai ir jog išvarė plačią vagą liaudies ti mokytojos. Tai labai nenor
moterys. Tie mokytojai, besi švietimo baruose. Tik pasta malus uždavinys mokytojoms,
ruošdami savo profesijai, patys ruoju metu pavargo, o čia dar bet komunistiniuose kraštuose
turi patirti įvairių komunis mokyklos vadovas parašė papei taip yra. Ten panaikinta reli
tinių žiaurumų, bet ne visi jie kimą, kad nebudėjęs koridoriuje gija, kuri tvarko žmogų iš vi
lieka tiems žiaurumams paklus pertraukos metu, nors, jo žo daus, bet čia juodieji angelai
nūs. Religingi mokytojai laikosi džiais tariant, jis tuo metu seka savo aukas. Kas iš taip
dėsnio: Dievo reikia klausyti la sirgęs. Prasidėjo savotiška trin auklėjamo jaunimo išaugs? Kal
biau, negu žmonių. Bet ne visi tis, pedagogas iš nevilties bama apie mokytojo savišvietą,
tą dėsnį pajėgia išlaikyti, kai jie kreipėsi į „Švyturio" redakciją, bet tam nebėra laiko.
dirba mokyklose, kuriose viskas baigdamas laišką klausimu:
Toliau rašoma: „Mokytojui
pagrįsta komunistine sistema. „Ką man daryti?"
reikia rūpintis ir šeima, reikia
Todėl atsiranda mokytojų, ypač
Sakoma, kad mokyklose yra nueiti į turgų, į parduotuves,
moterų, kurios meta darbą mokytojų intrigantų, kurie retkarčiais pastovėti ir eilėje.
mokykloje ir eina dirbti ten, kur skundžia kitus mokytojus. Bet Tuo tarpu reikalavimai vis
mažiau dvasinės priespaudos. nepasako, kad tie intrigantai auga, įtampa vis didėja, vyres
Apie mokytojo darbo sun mokytojai yra partijos nariai. nieji mokytojai atsidūsta, prisi
kumus rašo ir pati komunistų Komunizmą mokyklose parodo minę buvusią ramybę prieš ko
spauda. Tiesa, ji nerašo apie per pionierius bei komunisti kius 15-20 metų. Nesėdėjo jie ir
mokinių bei jų tėvų dvasinę nius jaunuolius, kurie kai anuomet rankų sudėję: buvo
priespaudą, verčiant juos tapti kuriose mokyklose pertraukos agitatoriai, propagandistai, tek
ateistais. Kalba jie ir apie dva metu prižiūri tvarką. Lietuvos davo rinkti parašus už taiką,
sinį pasaulį, nors komunistai laisvės laikais mokyklose surašinėti gyvulius, agituoti į
dvasinio pasaulio nepripažįsta. nebuvo nei pionierių, nei kom kolūkius".
Apie mokytojus jų spauda taip jaunuolių, o ir mokytojai per
Baigdamas savo straipsnį
rašo „Mokytojas neturi teisės traukos metu nebudėjo mokyk rašo: „Mokytojui reikia kuo
pavargti, išsisemti. Jis privalo los koridoriuje. Toks budėjimas daugiau ramybės. Kuo mažiau
s u g e b ė t i laiku p a s i k r a u t i rodo, kad komunistinis mokinių visokių renginių, patikrinimų ir
naujovėmis".
auklėjimas žmogui turi blogos kuo daugiau tylos, prasmingo
Bernardas Šaknys („Švyt." įtakos. Kur blogas auklėjimas, darbo. Ar būtina mokytojui sė
1977. Nr. 23, 14 p.) rašo apie ten visuomet turi būti daugybė dėti mokykloje per rudens,
vieną mokytoją, kuri mokyklo visokių KGB, nors ir su moky žiemos ir pavasario atostogas?
je buvo išdirbusi 30 m., bet iš tojo diplomu.
Mokykloje budėti gali sekretorė,
mokyklos turi pasitraukti, nes
Toliau rašoma: „Vėl noriu o mokytojai tegul pailsi, paskai
ji yra pavargusi, nervinga, grįžti į Kaišiadorių vidurinę. to knygą, pakeliauja, pagaliau
smulkmeniška. Taip pat rašo Geras čia dirba kolektyvas, tegu pavaikšto po parduotuves,
apie mokytoją J. Karčiauską, sumanūs mokyklos vadovai, nes mokytojas turi rengtis sko
kuris, parašęs laišką „Švyturio" tačiau ne visada sugebama ningai. J u k antvalandžių
r e d a k c i j a i , s k a m b a goda: apsaugoti mokytoją nuo antra mokykloje niekada ir niekas ne
„Beviltiškai sunku dirbti moky eilių darbų. Žinoma, tai daroma skaito. Kiek valandų reikia su
toju". Pasakyta teisingai. Ko ne iš blogos valios, bet pasi gaišti lankant tėvus, spren
munistinių kraštų mokyklose k a l b ė k i m e su mokytojais. džiant įvairiausius k i t u s
mokytojas turi dėstyti mokymo Susipažinau su Vida Sereikiene, klausimus, susijusius su moki
dalykus, o dažnai mokytojai jauna pedagoge. Ji sako: „Ruo nių auklėjimu".
verčiami tarnauti komunistinei, šiuosi bėgti iš mokyklos, nes
Nepasakyta, kad komunistai
ateistinei propagandai. Toks n e t u r i u jau jėgų. Praėju mokytojai aršiai kovoja su
darbo priedas mokytojus tiesiog siais metais mokytoja turė mokinių tėvais dėl religinio
pjauna. K a r t a i s mokytojas j o trisdešimt pamokų per sa vaikų auklėjimo, ėjimo į
mokykloje per dieną turi sugaiš vaitę (kiekvieną dieną vidu bažnyčią, dalyvavimo laido
ti 10-12 valandų, gaudamas tik tiniškai po šešias, neskaitant tuvėse ir daug kitokių komunis
normalų dienos atlyginimą. O krūvio vakarinėje mokykloje). tinių reikalų. Sakoma, kad par
mokytojams taip pat tenka pa Mokytoja — pedagogų jaunimo tija ir vyriausybė remia moky
stovėti eilutėje ir prie maisto organizacijos sekretorė. Moky tojus. Bet nepasakyta konkre
produktų krautuvės. Taigi tos toja — rajono chemijos mokytojų čiai, kaip tuos mokytojus remia.
ilgos darbo valandos ir suėda metodinio ratelio pirmininkė. Juk labai daug darbo ant
visą mokytojo laisvalaikį.
Mokytoja — vienuoliktos klasės valandžių be jokio atlyginimo.
Viena tautietė iš pavergtos vadovė. Supratau jos žodžius: Gal partija mokytojus remia
Lietuvos rašo, kad jos abi „Apie poilsį galiu tik svajoti". blėkelėmis ant krūtinės, kurios
Nepasakyta, kokio amžiaus jokios naudos mokytojams ne
dukros yra mokytojos. Jos dir
ba priešpiet ir popiet. Kartais į yra tos mokyklos mokytojai, jei duoda. Gal jomis didžiuojasi

Rimties

valandėlei

MEILE, VILTIS IR
TIKĖJIMAS
Jeigu tas, kuris mus kartą
sukūrė, o antrą kartą išgelbėjo
mus nuo blogio ir tavo karalys
tės, (o tu žinai, kokia kaina tas
viskas įvyko), tu kartais trak
tuoji mūsų sielas, kaip ping
pong arba bilijardo kamuo
liukais, bet tavo žaidime tu vi
suomet pralaimi. Nors mes
esame lengvi, kaip ping pong
kamuoliukai, arba kieti, kaip
bilijardo, nors neturime tavo in
teligencijos, tačiau suprantame
tavo žaidimo paslaptį. Tu savo
je arogancijoje tiki ir apsigauni
manydamas mus laimėjęs. Tu
per daug pasitiki savo agita
toriais, savo agentais ir esi
tikras, kad tavo produktai virs
tarptautiniu blogiu, apakins
žmones išdidumu, kuris yra ir
tavo pasmerkimo š a k n i s .
Kalbėkime aiškiai: kas kita yra
pripažinti tavo galybę ir vėl kas
kita pripažinti, kad tavo veikla
yra jau nepakeičiama, kad tie,
kuriuos pagavai į savo tinklą,
amžinai tikės, kad tai yra aklas
likimas. Palyginimas apie tavo
pasėtas rauges yra drauge ir
dramatiškas tavo ir tavųjų
darbų likimas. Visos raugės
kartą bus sudegintos ugnyje,
kurioje ir pats degi.
Nors mes žmonės ir turime tik
ribotą inteligenciją (ne tokią,
kokią tu turi), bet turime ir tai,
ko tu neturi, būtent meilę, vil
tį, malonę. Visa t a i yra
išganymas ir
priemonės
išsisukti iš tavųjų pinklių.
Reikia pripažinti, kad esi
labai galingas, kitaip nebūtų
suprantama, kaip tie, tavo
žodžiais tariant, „dvikojai", nors
labai mylimi tavo Prikryžiuotojo Priešo, kuris tapo panašus
į juos iki kryžiaus mirties, turi
tiek iškentėti tavo blogio
veikimo, tavo sukeltos neapy
kantos, žiaurumų, persekiojimų
ir visokio laipsnio nedorybių.
Gerbiamasis, esu matęs
gyvenime baisių dalykų. Jie visi
yra tavosios gamybos. Bet
drauge iš tavo Priešo išmokau,
kad raugės turi augti kartu su
kviečiais iki pjūties meto ir kad
komunistai mokytojai. Komu
nistai turi geras gyvenimo
sąlygas. Komunistai didžiuojasi,
kad jie žlugdo pavergtos Lie
tuvos jaunimą.
Šiek tiek teisybės parodo ir
komunistinė spauda dėl moky
tojų sunkaus darbo mokykloje ir
už jos ribų, bet visai nemini, kad
tokias darbo sąlygas sudaro ko
munistinė sistema.

negalima raugių išravėti pir
miau negu ateis pjūties laikas.
Ir tos atrankos negalime mes
daryti, nes tai yra rezervuota
angelams pasaulio pabaigoje.
Bet raugių neravėti nereiškia jų
nepažinti, jas vadinti gerąja
sėkla. Nors, teisybę sakant, tu
moki apgaudinėti, pats pasi
versti šviesos angelu. O tavo
akiplėšiškumas kartais yra jau
virš visko: tik atsimink, kad tu
bandei gundyti net tą, kuris
buvo tyruose pasninkaudamas
prieš savo viešąjį gyvenimą,
prieš tau kovos skelbimą. Tu
išdrįsai prisartinti net prie
Sūnaus to, kuris nugramzdino
t a v e į pragarą pasaulio
sukūrimo pradžioje.
Iš šventųjų ir iš visuotinio
kolektyvo, kurį mes vadiname
Bažnyčia, mokymo mes žinome, .
kad rinktinę blogio sėklą tu sėji
kaip tik geriausiose dirvose,
tarp geriausios sėjos. Tai tavo
strategija. Geriausioji sėkla yra
skirta tyroms, atviroms širdims,
blaiviems protams ir šventoms
bendruomenėms, kurių centras
yra Vatikane. Neneigiu, kad
tau dalinai pasisekė pasėti savo
rauges ypač šiais laikais, kada
įsiskverbei
į
socialinės
komunikacijos priemones: spau
dą, kiną, televiziją ir į tas
įstaigas, kurios formuoja kas
dieninę žmonių opiniją. Ne be
reikalo vadiniesi Melo kuni
gaikščiu, Didžiuoju apgaviku.
Tačiau nesidžiauk per daug
savo pergale, nors ji būtų ir
labai ryški. Tavo pergalė yra
apgaulinga ir laikina, nes
tavasis Priešas yra pasakęs:
„Pasitikėkite, aš nugalėjau
pasaulį!"
J . V.

ENCIKLIKA A P I E
SOCIALINĮ TEISINGUMĄ
Pop. Jonas Paulius II pa
reiškė, kad netrukus išleis
encikliką apie socialines pro
blemas, iškilusias po pop.
Pauliaus VI enciklikos apie so
cialinį teisingumą „Apie tautų
progresą" — Populorum progressio. Naujoji enciklika bus dedi
kuota pop. Pauliaus VI encik
likos 20 metų sukaktuvėms pa
m i n ė t i ir bus tęsinys tų
mokymų apie socialinį bei eko
nominį teisingumą.
Žmogus teturi bijoti vieno
dalyko: prarasti dangų.
Teutates

— Kai mudu vesim, tai tau nereikės juo rūpintis, Lena reikėjo elgtis kitaip, visuomet keliais žingsniais
būti jos užgeidžių priešaky. Tylėdama ji išsiėmė iš
— linksmai ją nuteikė Devinskis.
Ji staiga pasikeitė. Dingo niūrumas ir baimė rankinuko lūpų paišelį ir dažydama lūpas suprunkštė:
— Nueisim pas kunigą, ponas Devinski. Ar tada
netekti savo darbo. Jos karšta burna pradėjo berti
P. MELNIKAS
tapsiu
ponia Devinskiene?
bučinius jo veide. Jos dėkingumas ūmai tapo aistra.
— Dar ne.
Niekada, o niekada nereikia jai prieštarauti, pagalvojo
Romanas
jis. Tokia išlepinta, minkštutė kaip veltukas ir turbūt
— Aš jaučiuosi ja esanti ir dabar. — nusijuokė ir
išlaidi mergina...
paėmė jo ranką.
20
Žadėk.
Tiktai
žadėk
jai.
Dangų
ir
žemę.
Ir
niekada
— Tai kada nueisim šiuo reikalu pas kunigą?
Išėjęs į koridorių Devinskis paspaudė lifto myg
— Aš tau pasakysiu kada. — mirktelėjo ji
tuką, bet šviesa nepasirodė. „Senienų muziejus", nesustok žadėjęs, kaip žaibas pameluok laiku ir viskas
bus
gerai.
Priglausk
ir
negirdėsi
miesto
ūžesio,
parko
reikšmingai.
burbtelėjo, „vėl neveikia liftas". Pasileidus laiptais į
Nuo išgerto vyno stiklo, o gal dėl to, kad buvo labai
apačią sudundėjo kojų nuzulinti marmuriniai laiptai. medžių šlamėjimo, užmirši darbo rūpesčius, prakeiktą
Jie buvo tokie platūs, kad net sunkvežimis jais galėtų dangoraižį ir priekaištavimo plaktuko kalimą savo laiminga, jos veidas paraudo. Jis lengviau atsikvėpė.
viduje. Tik taip galėsi egzistuoti.
Tik nelabasis dabar galėtų sugadinti šią atmosferą.
pravažiuoti, pagalvojo jis.
Tačiau šis momentas nebuvo romantiškas taip.
Tai vienintelė palaima. Norint egzistuoti reikia tik
Apačioj pro tamsią ir tuščią įėjimo salę jis atsidūrė
kaip
jis norėjo. Reikės po penkių ją nusivežti i užmiestį,
įtempti
protą
ir
beprotiškai
mylėti.
a n t suskilusio šaligatvio ir sparčiai pasileido
išnuomoti
kambarį, po to vakare grįžti į braižyklą ir
Devinskiui
net
trūko
oro
nuo
jos
pabučiavimų.
žingsniuoti. Seni, rausvų plytų namai kilo iš abiejų
patikrinti, ar visi ten liko dirbti iki dvyliktos valan
gatvės pusių. Iš pasmerktos griovimui zonos krautuvės Dievaži, kaip Lena įsimylėjusi.
dos.
Prisiminęs maištingo Maikio veidą Devinskis iš
—
J
mus
žiūri.
—
susigriebė
jis,
—
čia
miestas.
ir įstaigos kėlėsi viena po kitos prieš ateinančia? grio
anksto
mėgavosi kaip su tinginiu kalbės rytoj ir kaip
— Težiūri...
vimo mašinas. Pereiti gatve buvo net baugu.
— Pavešiu kada už miesto, Lena, ten niekas mūsų iš darbo atleistas vyrukas reaguos.
Prasidėjo kita. Netoli ir miesto centras. Jis už kam
Devinskis nešauks ant jo, ne. Gražiai kalbės, net
netrukdytų.
O dabar einam į valgyklą.
po pasuko, perėjo dar kelis geresnius kvartalus. Parko
pikto veido tam nereikės. Užteks ramiausiai pakviesti
— Tai jau ir pietų laikas? — tarsi pabudo ji.
suoliuke tuoj atpažino sėdinčią ir jo laukiančia Leną.
Maikį į savo kambarėlį ir pasakyti jam, kad susikrautų
Viešpatie,
kokia
ji
vaikiška...
Restorane
ji
valgė
su
Jos dažyti plaukai žybtelėdavo rudais atspalviai- nuo
saulės spindulių, žaidžiančių tarp lengvai siūbuojančių apetitu ir čiauškė niekus. Iš popierinės servetėlės savo įrankius tuoj pat ir dar prieš pietus išsinešdintų.
Tegu Dobilas atranda jam geresnių žmonių.
sulankstė balandį ir žiūrėjo į jį.
šakų.
Tai bus geras pavyzdys kitiems. Tegu mato. kad
—
Kada,
manai,
reikėtų
mums
nueiti
pas
kunigą?
— Tau skambinau, bet tavęs nebuvo, — skundėsi
nejuokauja, nes be priežiūros, jam nesant, braižytojai
— Devinskis staiga jos paklausė.
jam Lena.
plepės
ir aimanuos, kad nori miego, užsikniaubs ant
—
Kam
mums
jo
reikia?
—
nustebo
Lena
ir
paleido
— Iš ryto manęs nebuvo, o gal buvau kur išėjęs,
stalų
ir
darbo galo niekada nematys.
— teisinosi Devinskis, paėmėjos ranką ir prisėdo salia. popierinį balandį. Tas nuskrido ir nusileido praėjime
Užmokėjęs padavėjui ir pakilęs Devisnkis galvojo,
tarp stalų prie padavėjo.
— Norėjau tau pranešti, kad čia neateisiu.
kad
ir Lena dabar jo neįtari nės. Tiek jai jau prižadėjo.
— Nežaisk. Reikia pasikalbėti vedybų reikalais.
— Bet atėjai ir gerai padarei, — tai sakydamas jis
— I kokį užmiestį žadėjai nuvežti? — paklausė
Ji pažiūrėjo į jį, lyg netikėdama savo ausimis. Jam
Pastebėtas grožis niekad apkabino jos pečius.
Lena,
žingsniuodama šalia jo.
pasirodė,
kad
šiuo
reikalu
paskubėjo.
Jis
nenorėjo,
kad
— Bijau, kad dėl tokių išbėgimų prarasiu savo
nepražūva.
ir ji, kaip Debbie. pirmoji apie tai pradėtų šnekėti. Su
(Bus daugiau)
— Anonimas darbą. Viršininkas jau įspėjo karta.

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. sausio mėn. 16 d.

su Vasario 16-sios gimnazijos
rūpesčiais ir vargais. Minėjimo
dalyviai gausiai aukojo Vasario
16 gimnazijos paramai.
Pirm. N. Apeikienė, birutiečių
vardu, nuoširdžiai padėkojo
susirinkusiems už atsilankymą
ir įsijautimą, remiant birutiečių
socialinius bei kultūrinius dar
bus.
Mieli šventės dalyviai, pasi
vaišinę s k a n i a i s p i e t u m i s ,
paįvairintus šampanu ir Rūtos
Šakienės paaukotu vynu, skirs
tėsi, džiaugdamiesi nuotai
kingai praleidę laiką ir paskyrę
keletą v a l a n d ė l i ų k i l n i a m
tikslui.
E. P a ž ė r i e n ė

HORIZONTAI
ŠVENTEI ARTĖJANT
Šiemet vasario 16 dieną minė
sime Lietuvos nepriklauso
mybes atstatymo 70 metų
sukaktį. Ši apvali sukaktis
įpareigoja mus, įvairiuose
telkiniuose gyvenančius lie
tuvius, kad ji būtų kuo plačiau,
prasmingiau ir iškilmingiau
paminėta. O tai galima pasiekti,
pasikvietus atraktyvius paskai
tininkus, surengus geras meni
nes nepriklausomybės šventės
minėjimų programas.
Daugiausiai reklamos ameri
kiečių spaudoje sulauktumėme,
kalbėti pasikvietę žinomus
amerikiečių žurnalistus. Tačiau
jie yra nepigūs ir ne mūsų
kišenėms juos kviestis. Nors, iš
antros pusės žvelgiant, ir mūsų
spaudoje kartais pasitaiko užuo
minų, kad nemažai esama ir
lietuvių milijonierių. Tačiau, jei
jie tokiems dalykams, kaip
Lietuvos nepriklausomybės
šventės paminėjimui, tūkstan
čiais dolerių švaistytųsi,
niekada milijonų nebūtų
sukrovę. Tad ir šį kartą tenka
juos ramybėje palikti...
Amerikiečių tarpe vienas iš
aukščiausiai iškilusių yra
Baltųjų rūmų pareigūnas Linas
Kojelis. Kai jis prieš porą metų
kalbėti buvo pasikviestas
Daytonos lietuvių, Floridoje,
apie L. Kojelj, minėjimą ir apie
Lietuvą bei lietuvius plačiai
rašė Floridos amerikiečių
spauda. Šiemet jis kalbės Clevelande rengiamam Lietuvos
nepriklausomybės šventės
minėjime ir, tikėkime, ta proga
apie Lietuvą, lietuvius ir jų
rūpesčius rašys gerai infor
muota Clevelando amerikiečių
spauda.
Nuo praėjusių metų rugsėjo
mėn. išeivija savo tarpe turi
Lietuvos tikinčiųjų teisėms gin
ti komiteto narį, bu v. Vilniaus
universiteto docentą ir bol
ševikų kalinį prof. Vytautą
Skuodį. Bet kadangi prof. Skuo
dis bene visus didžiuosius
lietuvių t e l k i n i u s JAV ir
Kanadoje jau aplankė, tai jis šį
Kartą turėtų būti kviečiamas
paskaitininku mažesniuose lie
tuvių telkiniuose vykstančiuose
nepriklausomybės minėjimuose,
o kitais metais jam turėtų būti
sudarytos sąlygos su paskai
tomis aplankyti lietuvius ir
kituose žemynuose — Europoje,
Australijoje ir Pietų Amerikoje.
Puikus ir įdomus kalbėtojas
yra buv. Lietuvos Helsinkio ko
miteto narys prof. Tomas Venc
lova, savo politinio ar kultūrinio
pobūdžio paskaitomis atkreipiąs
ypač intelektualų dėmesį. Prieš
keletą metų jį girdėjau kalbant
LB ruoštam Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjime
Baltimorėje. Ne tik man, bet ir
daugumai dalyvių jis paliko gilų
įspūdį, nes paties pergyventais
faktais kalbėjo apie namuose
esančią gyvą tautą.
Šiemet LB Baltimorės apyl.
valdybos rengiamas Lietuvos
nepriklausomybės šventės
minėjimas įvyks vasario 21 d. 2
vai. p.p., Lietuvių namuose ir
pagrindinę kalbą pasakyti pa
kviesta neseniai iš bolševikų
kalėjimų paleista ir prieš porą
mėnesių su savo vyru, taip pat
buvusiu bolševikų kaliniu, ir
sūnumi į Washingtoną atvykusi
Edita Abrutienė. Abu Abručiai
yra gimę jau antrosios sovie
tinės okupacijos metais, abu
patyrę bolševikų kalėjimų
kančias, todėl ir gali pakalbėti
iš naujesnio bei įdomesnio kam
po. Tik Abručiams atvykus į
Washingtoną ir čia jau spėjus
gauti darbus, juos surado te
levizijos filmuotojai ir vėliau
parengė gan įdomią programą
apie Lietuvą ir apie Abručių
pergyvenimus.
Edita ir Vytautas Abričiai
per televiziją kalbėjo angliškai.

Atsitiktinai televizijos prog
ramą pamatęs Baltimorės LB
pirm. V. Ėringis ir pakvietė
Abručius kalbėti Baltimorėje.
Ką Edita Abrutienė papasa
kos Lietuvos nepriklausomybės
šventės minėjime Baltimorėje,
tikiuosi minėjimui praėjus
paskelbti Horizontų skiltyje. O
jų neturėtų pamiršti Philadelphijos ir kitų telkinių lietuviai.
DAR APIE VELIONĮ
ŽURN. J. CICĖNĄ
Apie praėjusių metų spalio
21 d. Iowos valstijoje mirusį
žurnalistą Jeronimą Cicėną
didelio dėmesio nekrologą
„Drauge" paskelbė bičiulis
Alfonsas Nakas, pastebėdamas,
kad Jeronimas Cicėnas buvo
„kovotojas plunksna, pavei
kesne už kardą. Jo žurnalistinis
stilius panašėjo į grožinę prozą,
o neretai ir į lyriką... Labiausiai
velionio vardą išgarsino „Vil
nius tarp audrų", stambi, kelių
šimtų puslapių knyga. Poetišku
stiliumi, visu idealisto entu
ziazmu surašytas kaltinamasis
aktas Vilnių okupavusiems len
kams su daugybe Vilniaus
krašto lietuvių kmičios faktų...:"
Tiems ir kitiems A. Nako tei
gimams apie velionį ir jo
plunksną šimteriopai pritariu.
Čia noriu atsiliepti į kitą
bičiulio A. Nako pastabą tame
pačiame nekrologe: „Turiu
pastebėti, kad biografines žinias
semiu iš LE rV tomo, tad apie
redaguotus leidinius jos tokios
miglotos: nei kokiose stovyklose
jo redaguoti laikraščiai ėjo, nei
kokios apimties bei tankumo jie
buvo..."
Kai man viršininkai pavedė
paruošti Lietuvai trijų minučių
pranešimą apie žurn. Jeronimo
Cicėno mirtį, tuojau prieš akis
iškilo Haffkrugo stovyklos
Baltijos pajūryje vaizdas, kur
Cicėnai pirmaisiais metais po
karo gyveno ir kur aš pirmą
kartą su jais ir kitais kultū
rininkais susipažinau.
Pasibaigus karui kiekvienas
ieškojome giminių, draugų ar
savo parapiečių. Kai sužinojau,
kad Haffkrugo kaimelyje, maž
daug už 30 km. į šiaurę nuo Liubecko, prie Baltijos jūros gyvena
mano parapiečiai Kostas Astra
vas ir kun. Fabijonas Kireilis,
vieną 1945 m. rudens dieną iš
Flensburgo pasiryžau nuvažiuo
ti į Haffkrugą. Pasiekus tą
vietą, atsivėrė baisus vaizdas:
vokiečiai baigiantis karui,
netoli krantų buvo nuskandinę
kelis laivus, pilnus kalinių,
kurių nebesuspėjo sunaikinti
mirties stovyklose. Jūra dar vis
plovė lavonus į krantą ir čia
jautėsi pūvančių lavonų smarvė
bei šmėkščiojo tik ką praūžusiame kare pergyventų žmonių
kančių priminimas.
Šiame nuošaliame kaimelyje
prie Baltijos jūros ir buvo
įsikūrusi lietuvių pabėgėlių
stovykla su eile lietuvių kul
tūrininkų, kurių tarpe buvo
rašytojai: A. Rimvydis, F. Neveravičius, J. Kruminas, N. Mazalaitė, J. Cicėnas, aktorius K.
Gandrimas ir kt. Čia šapirografu buvo leidžiamas litera
tūros žurnalas „Gintaras" ir
Jeronimo Cicėno redaguojamas
bei leidžiamas savaitinis laik
raštis „Kelyje tėvynėn".
1946 m. balandžio mėn.
lietuvius iš Haffkrugo iškylojus
į kitas britų zonos stovyklas,
Cicėnai persikėlė į Itzehoe
miestelį Schlezwige — Holsteine. Ten stovyklos kapeliono
pareigas vėl ėjo kun. F. Kireilis
ir, man ten lankantis, ne kartą
su kapelionu teko viešėti
jaukiam Cicėnų butelyje, stebėti
pamažu vėl besikraunančią lie
tuviškų knygų biblioteką ir
laikraščiais bei įvairiais rank
raščiais apkrautą Jeronimo dar
bo stalą.

L.D.K. Birutės Los Angeles skyriaus 30 m. veiklos minėjime dainuoja sol.
J. Čekanauskienė, akompanuoja muz. R. Apeikytė.

LIETUVIAI CAIIFORNIJOJE
BIRUTIETĖS LOS
ANGELES MIESTE
L.D.K. Birutės d-jos Los Ange
les skyrius 1987 m. gruodžio 13
d. Šv. Kazimiero parapijos salėje
iškilmingai paminėjo skyriaus
30-ties metų veiklos sukaktį.
Nežiūrint blogų oro sąlygų,
rinkosi svečiai iš arti ir toli,
pripildydami didžiąją salę.
Svečių tarpe — prel. J. Kučingis,
Lietuvos gen. garbės konsulas
V. Čekanauskas ir jo žmona,
visuomenininkai A. K. Grigai
čiai, Nepr. Lietuvos buvusi
operos primadona A. Dičiūtė-Trečiokienė, savanoriai kū
rėjai, pagrindinių organizacijų
pirmininkai ir kiti svečiai.
Pirmininkė, aktorė Nelė
Apeikienė pradėjo akademinę
dalį, pasveikindama susirinku
sius ir trumpai supažindindama
su minėjimo tikslu. Susi
kaupimo minute pagerbtos
amžinybėn iškeliavusios 26
skyriaus sesės. Programos
vedėja L. Mažeikienė pakvietė
prel. J. Kučingį invokacijai,
kuris nukėlė klausytojus į giles
nio susimąstymo mintis. Gen.
garbės konsulas V. Čekanaus
kas nuoširdžiai pasveikino,
iškeldamas birutiečių organiza
cijos reikšmę.
Alfa Pažiūrienė skaitė savo
a s m e n i š k u s įspūdžius iš
pirmųjų skyriaus kūrimosi
dienų. Agutė Dūdienė davė iš
samią 30-ties metų veiklos
apžvalgą, suminėdama d-jos
tikslus ir svarbesnius nuveiktus
darbus.
Skyrius 1957 m. balandžio 20
d. įkurtas Onos Pulkauninkienės ir majoro Kosto Liaudanskio pastangomis. O. PulPaskutinį kartą jau didelėje
minioje susitikau Cicėnus
Chicagoje I ar II Dainų šventės
metu. Šauniai ir linksmai jie
tada atrodė dideliame savo tau
tiečių būryje. O „Naujienose"
kurį laiką dirbant, teko rinkti
J. Cicėno skilties „Dienų ske
veldros" rankraščius. Tos „ske
veldros" savo turiniu teikė ne
mažą džiaugsmą.

kauninkienė, tapusi skyriaus
pirmąja pirmininke, pasišven
tusiai vadovavo, organizavo ir
dirbo, telkiant pirmąsias lėšas
siuntiniams į pavergtą Lietuvą
ir Vokietiją. 1958 m. pirmas jų
balius suruoštas Hollyvvood Womens Club patalpose. 1960 m.
Pulkauninkienei išsikėlus iš
Los Angeles, ji pakeliama sky
riaus garbės nare. Gyvenimui
riedant tolyn ir 1967 m. pirmi
ninkaujant Gražinai Raibienei,
birutiečių skyrius šventė
pirmąjį savo darbo dešimtmetį.
1975 m. suėjo 50 m., kai Nepr.
Lietuvoje buvo įsteigta L.D.K.
Birutės d-ja. Los Angeles
birutietės, pirmininkaujant Ele
nai Pažėrienei, suruošė iškil
mingą akademiją garsioje
Castaway restorano salėje, daly
vaujant garbės pirmininkei O.
Pulkauninkienei. Nejučiomis
priartėjo 1982 m. Pirmininkau
jant Rūtai Šakienei, puikioje
Pikes Verdugo Oaks restorano
salėje gražiai atšvenčiama
skyriaus sidabrinė sukaktis. Po
to visi persikelia į Tautinių
namų salę, kur laukė birutiečių
paruošti kepiniai, ramovėnų
šampanas ir didžiulis tortas su
25-mis žvakutėmis.
Išklausius A. Dūdienės pa
ruoštą birutiečių 30-ties metų
veiklos apžvalgą, A. Audronienė
perskaitė gautus sveikinimus iš
daugelio organizacijų ir pa
vienių asmenų. Jonas Petronis,
prie Tautinių namų sveikinimo,
pridėjo ir didesnę piniginę auką.
Meninėje dalyje sol. Janina
Čekanauskienė padainavo: St.
Šimkaus — „Oi kas", A. Kačanausko — „Aguonėlės", akom
panuojant pianistei Raimondai
Apeikytei. Komp. muzikė Rai
monda virtuoziškai paskambino
Liszto — Vengrų Rapsodiją #6.
Antroje dalyje sol. J. Čekanaus
kienė jautriai atliko A. Kačanausko — „Sielvartas" ir Ch.
Gounod — gėlių ariją iš operos
„Faustas". Sužavėti klausytojai
šioms birutiečių šeimos meni
ninkėms negailėjo plojimų.
Pasibaigus programai, daly
viai pakilioje nuotaikoje dalijosi
įspūdžiais. Svečias iš Vokietijos,
p. Sabas, Lietuvių Bend
ruomenės atstovas, supažindino
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LIETUVIAI FLORIDOJE
St. Petersburg, Fla.
KORTELIŲ PARODA

Anksčiau J. Taoras yra
turėjęs parodėles St. Petersburge ir kitose lietuvių koloni
jose nepriklausomos Lietuvos
pinigų ir pašto ženklų, kurių jis
turi pilnus komplektus. Be to,
turi didelį rinkinį pašto ženklų
iš viso pasaulio.
Prieš kelerius metus Juozas
Taoras bandė patarnauti tau
tiečiams platindamas lietuvišką
spaudą, plokšteles ir smulkius
lietuviškus dirbinėlius, bet
klubas dėl nežinomų priežasčių
uždraudė naudotis patalpomis.
Gaila. Kitos lietuvių kolonijos
ieško tokių žmonių ir siūlo visas
galimas priemones, kad tik
būtų žmonėms patamaujam ».
Reikėtų ir Floridos Amer .s
Lietuvių klubo vadovybei į šį
svarbų reikalą atkreipti
daugiau dėmesio.
Povilas Jane i s kas

St. P e t e r s b u r g o lietuvių
kolonija susideda iš įvairiausių
profesijų bei polinkių žmonių.
Čia randame inžinierių, dakta
rų, dvasiškių, agronomų, švie
timo darbuotojų, verslininkų ir
įvairiausių amatininkų. Vieni
iš jų politikuoja, kiti įsijungę į
v i s u o m e n i n ę veiklą, t r e t i
pakeičia surūdijusį kraną ar
pataiso sugedusias garažo duris,
o dar kiti nieko neveikia, tik
kritikuoja dirbančiuosius. Vieni
ieško garbės, kiti pelno, o kai
kurie dirba tik iš malonumo,
PAMINĖTI
stengdamiesi kasdienį savo
GIMTADIENIAI
tautiečių gyvenimą padaryti
Los Angeles mieste sausio 2 d. įdomesniu.
Tautiniuose n a m u o s e buvo
Vienu iš tokių kruopščių dar
paminėti dviejų K.L. Radijo bo bitelių yra Juozas Taoras,
klubo darbuotojų gimtadieniai,
tai valdybos pirmininko Vlado
Gilio, ir klubo valdybos vicepir
mininkės Stasės Pautienienės.
Jie abu dirba jau 20 metų, nuo
pat K.L. Radijo įsisteigimo.
Lietuviškoji
visuomenė,
vertindama jų radijo srityje
dirbamą
darbą,
gausiai
atsilankė į juos pagerbti
surengtą pobūvį.
Buvo daug sveikinimų ir
linkėjimų jų d a r b ą radijo
valandėlės v e d i m e
labai
įvertinant. Be jų pagalbos radi
jo klubas turėtų daug sunkumų.
Baigiant pobūvį susirinkusieji
sugiedojo jiems „Ilgiausių me
tų".
J. Taoras prie savo parodos St. Petersburgo Lietuvių klube
J. G.
„ŽAISLIUKAS"
„MARGUČIO" R A D I J O
VEDĖJUI
Žurnalistas A. Juodvalkis
„Dirvos" korespondentas iš
Chicagos, aprašydamas „Mar
gučio" radijo 55 metų darbo su
kakties šventę, mūsų klubo
atvežtą dovanėlę „Margučiui"
šitaip įvertino: „Los Angeles
radijo valandėlės vardu P.
Petručiui įteikė
kažkokį
žaisliuką, gal Oskarą, nes toliau
sėdint negalėjau nei matyti, nei
girdėti" („Dirva" Nr. 42,1987).
Apgailestaujame, kad ko
respondentas sėdėjo kažkur per
toli. Tuomet gal ir r a š y t i
nereikėjo apie tai ko nematė ir
negirdėjo.
Iš tikrųjų mūsų atstovė Stasė
Pautienienė, Los Angeles Lie
tuvių Radijo klubo vardu atvežė
ir įteikė kolegai P. Petručiui, ne
kažkokį žaisliuką, ne „Oskarą",
o tik „trofėjaus" stiliaus, mūsų
nuomone, gana dailią statulėlę.
Tuo mes norėjome simboliškai
ir kolegiškai pagerbti ir įver
tinti P. Petručio ilgametę veiklą
„Margutyje", dažnai sunkiomis,
mums gerai pažįstamomis ap
linkybėmis,
ruošiant
ir
išlaikant lietuviškąją radijo
programų idealistinę tarnybą
Amerikos lietuvių visuomenei.
Californijos Lietuvių
Radijo klubo valdyba

kuris, savo žmonos Bronės pade
damas, paįvairina mūsų viešus
suėjimus ir pramogas fotogra MŪSŲ KOLONIJOS
fijų, pašto ženklų bei kalėdinių
kortelių parodėlėmis. Pavyz Rockford, IL
džiui, lapkričio 13-15 dienomis,
Lietuvių Bendruomenės tarybos
VASARIO 16-TOSIOS
sesijos proga Dolphin viešbučio
MINĖJIMAS
didžiosios posėdžių salės sienas
jie išpuošė daugybe gražiai su
Rockforde Vasario 16-tosios
grupuotų nuotraukų rinkiniais
iš nepriklausomos Lietuvos ir minėjimas bus sekmadienį,
lietuviškos veiklos įsikuriant vasario 7 dieną.
laisvajame pasaulyje. Suva
Iškilmingos pamaldos bus Šv.
žiavimo dalyviai ir svečiai Petro ir Povilo bažnyčioje, 1540
turėjo progos net ir save West ST., 12 vai. iš ryto,
pamatyti seniai pamirštose dalyvaujant Vytauto Didžiojo
rinktinės šauliams su vėlia
grupinėse fotografijose.
Gruodžio 13 d. Floridos vomis.
Formalus minėjimas Lietuvių
Amerikos Lietuvių klube jie
surengė labai įdomią lietuviškų klubo salėje, 716 Indiana Ave.,
kalėdinių kortelių parodėlę, prasidės 2 vai. p.p. oficialiąją
kurioje buvo išstatyta daugiau dalį rems Vytauto Didž. šauliu
kaip 1000 kortelių. Ten matėme rinktinė ir solistė Audronė Gaikortelių iš pavergtos Lietuvos, žiūnienė-Simonaitytė, o prie
oficialių, partijos aprobuotų (tik meninės dalies dar prisijungs ir
Naujų Metų), privačiai at jaunieji Gaižiūnai.
spausdintų religinio ir tautinio
Po programos bus geri pietūs,
turinio, kortelių iš viso laisvojo kuriems bilietus, kas gali,
pasaulio lietuvių menininkų prašome įsigyti iš anksto, nes
sukurtų bei lietuviškais ir yra ribotas skaičius. Bilietai yra
religiniais motyvais atspaus parduodami Lietuvių klube
dintų. Grupių ir pavienių kor (prie baro) ir per Altos valdybos
telių apibūdinimus stilizuotai narius, kaina 6 dol.
išrašė naujas St. Petersburgo
Kviečiame visus iš arti ir to
gyventojas Vytautas Gružas. liau mus paremti ir lauksime
Parodėlę aplankė be jokio Jūsų atsilankymo.
įžangos mokesčio 200 su viršum
Rockfordo Altos
asmenų.
skyriaus valdyba

f\£l midkincl fcdcrcil
Savings and Loan Association

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.

70 metų aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
M A R Q U E T T E PARK

BRIGHTON PARK

2 6 5 7 W E S T 6 9 t h STREET
925-7400

4040 ARCHER AVENUE
254-4470

BRIDGEVIEVV
8 9 2 9 S. HARLEM AVE.
598-9400

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.
International Industries
10401 South Roberts Road
Palos Hills, Illinois 60465
Telefonas: (312) 430-0074

f

E5EE
LEN0ER

pasauliui. Tačiau stipri mintis
pastūmėjo jos norą teigiama
linkme — padėti moterims laiku
sugriebti tą baisią ligą, su ja
kovoti ir nugalėti.
Lietuvių k a l b a e k r a n e
Kai Jillian kalbėjo lietuviškai
televizijoje, tai „Gerai, gerai";
„I s v e i k a t ą " i r visa kita
skambėjo puikiai (ji laisvai
kalba lietuviškai, bet kai jos
„tėvas" ar „motina" šnekėjo,
negalėjai suprasti ar jie kalbėjo
lenkiškai ar lietuviškai.

DAIVA CESONYTE
- SPORTININKĖ,
STUDENTĖ,
MODELIUOTOJA

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. sausio mėn. 16 d.

MŪSŲ VEIKLA
* Chicagos Lietuvių Moterų
k l u b a s išrinko naują valdybą
1988 m.: pirm. Gladys Kamie
ne, vicepirm. Beverly (Brazytė)
Opelkienė, rekord. sekr. Emma
P e t r a i t i e n ė , koresp. sekr.
Margarita (Rudytė) Krupienė,
finan. sekr. Irene Buchbinder,
ižd. Birutė Zalatorienė, istorike
Maria Rudienė, perlamentarė
Leontina Dargienė, paskati
nimo komit. Stefanija Uginchienė ir Valerija Shaulienė,
lėšų telkimo Giedrė Čepaitytė,
narių Jean Vance.
Kitas susirinkimas įvyks
sausio 20 d. Sharkos restorane,
6301 VV. 63 St. Šeimininkėmis
bus Jeanne Volmer ir Denise
Vaikutienė.

čiu švyturiu bei įkvėpimu savo
meile tėvynei ir lietuvybės
išlaikymui šiame krašte.
Klubas ją sveikindamas įteikė
rekorderį su susukta juostele iš
kalėdinio pokylio, kuriame ji
negalėjo dalyvauti. Klubo narės
ir viešnios siuntė savo svei
kinimus ir linkėjimus. Kalėdi
niame renginy Outriggers resto
rane Orland Parke dalyvavo
pusšimtis narių ir 40 viešnių.
Buvo muzikinė programa,
kalėdų senelis (Marija Mažei
kaitė Utz) su dovanomis visoms
ir daug kitų pramogų. Narės su
nešė negendančio konservuoto
maisto produktų, kurie buvo
išdalinti neturtingoms lietuvių
šeimoms. Šio pasisekusio pobū
vio šeimininkėmis buvo: Marga
rita Krupienė, Maria Rudienė,
Aušra (Kriščiūnaitė) Padalino ir
Marytė Utz. Klubas visą metų
pelną iš renginių išdalino
20-čiai organizacijų ir 10-čiai
liet. laikraščių bei radijo
programų.

Tėvas buvo l a b a i vykęs:
santūrus, išlaikytas lietuviško
tipo. Jo tariamas „Mano Jūra"
glostė mūsų širdis. Motina —
klasiškam televizijos filmui, priešingai. Puiki, seniai „įsipilietinusi" filmų aktorė Viveca
ištraukiančiam ašaras.
Tačiau ir čia narsioji lietu Lindfods (vengrė) buvo visiškai
vaitė nenorėjo mūsų virkdyti. ne lietuviško tipo, o jau jos
Jos žodžiais: „Kas nori pradėti „Mano Džiūra" perdaug rėžė
naujuosius metus, atsukdami ausį. Ypač tai krito visiems (net
Daiva studentė
* J u z ė Daužvardienė, išėjusi
televiziją ir susilaukdami amerikiečiams) dėmesin, kai
pensijon
Lietuvos gen. konsule,
visiško pribloškimo. Ji norėjo, pati Jūratė — Ann Jillian —
Daivos Česonytės spalvota atšventė 50 m. jubiliejų kaipo
kad tai nebūtų dar vienas „li filmo pradžioje aiškino — Andy n u o t r a u k a
puošė viršelį Chicagos Lietuvių Moterų
gos" filmas, bet „meilės istori Murdai: „Mano vardas rašomas porąkart per metus pasiro- klubo narė (dabar ji yra garbės
ja" iš tikro, nepramanyto gyve su ,,J", bet t a r i a s i „ J ū r a dančio tarpuniversitetinio stu- pirm.). Ši dinamiška asmenybė
nimo Amerikiečių spaudoje ji Nausėda" (ji sutrumpino, kaip dentų žurnalo „Panache". buvo klubo narėms paskatinanpareiškė: „Tai mūsų dovana — dabar visos lietuvės daro: Dana. Viršelyje ji buvo apibūdinta
paskutinis dalykas ką galiu Laima, J ū r a etc). Patiko, kai kaip Maryland universiteto fut
padarytį, būdama viešojo Jūratė pasakojo apie tėvų sujos bolo jėgainė („soccer dynamo").
vyresniu broliu bėgimą iš
gyvenimo figūra".
Lietuvos t a r p skraidančių Pačiam žurnale jai skirtas visas
Dešimties metų jos gyvenimo kulkų (ji pati gimė jau JAV-ėse puslapis ją apibūdina kaip rusų
bei kovų laikotarpį atvaizdavo Cambridge, Mass.).
kalbos vertėją, modeliuotoją,
.filme ji pati, atkurdama savo
sportininkę bei ambasadorę. Ra
gyvenimo ir karjeros džiaugs
Nors daugiausia scenų sukasi šoma, kad šįmet esanti ketvir
mus ir skausmus. Aktorius Chicagoje, filmuota Toronte, tų metų studentė, šimtapro
Tony Lo Bianco sukūrė jos vyro Kanadoje. Tai pačių statytojų centinė lietuvaitė. Daiva laisvai
Andy Murcia charakterį.
piniginiai išskaičiavimai.
vartoja anglų, lietuvių, rusų ir
Jūratės žodžiais, laikas gydo vokiečių kalbas, o pernai pra
Be stiprios vaidybos filme
dar yra gerai parašytas tekstas žaizdas; jos išgijo protiniai, dėjo studijuoti ispanų ir prancū
ir geroka dozė humoro, kad dvasiniai, emociniai ir fiziniai. zų kalbas. Savo kalbinius ga
slinktis rieda sparčiai.
Amerikiečių spaudai, ji bumus ji naudoja dirbdama tarp
pareiškė
norinti tęsti savo 13 ir 20 valandų per savaitę
Chicagoje sutinka gyvenimo
aktorės karjerą ir per vienerius Valstybinėje agronomijos biblio
draugą
metus pastatyti du televizijos tekoje Beltsville, MD, versdama
Pasakojimas prasideda, kai : filmus, dainuoti naktiniuose
knygas iš rusų, vokiečių, latvių
Jillian, keliaujanti dainininkė klubuose (kaip Las Vegas) bei
ir estų kalbų, kad jos paskui
ir šokėja, atvyksta su trupe pavažinėti su a s m e n i n i a i s
b ū t ų kataloguojamos JAV
Chicagon. Ji čia sutinka poli pasirodymais ir paskaitomis.
Library of Congress.
cininką Andy Murcia, kurio an Taipgi svajoja susilaukti šeimos.
tras darbas — kova su prostitu
Ji papasakojo apie vieną
cija. Jis ir sutiktąją palaiko vienuolę, kurią ji pažinojo ir
gatvės moterimi. Tą klaidą k u r i sykį j a i r a š ė , kad
pravėdinus, jie pradeda drau Aukščiausias pasirenka savo
Juzė Daužvardienė
gauti ir net įsimyli. Jam ją mokytojus skirtingais būdais. Ji
Televizijos ir filmų aktorė Ann Jillina-Jūratė Nausėdaitė.
sekiojant, net besiklausant už apako, o vėliau atgavo regėjimą.
durų telefoninio pasikalbėjimo Tačiau, kai ji buvo akla, ji mokė
MOČIUTE
su savo vyru viešėdama ChicaDar prieš porą
metų
svetima kalba, blyksteli mintis, akluosius, o vėliau — jau vėl
goje, ji telefoniniame pasikal
Pasirodo, kartais gali žmogus
amerikiečių publika žavėjosi
ar ji ne „šnipė". Pasirodo, ji praregėjusi — tęsė jų mokymą.
bėjime su čia rašančia
gauti gerų idėjų ir iš žalio
Ann Jillian, talentinga, juok
kalbėjo lietuviškai su savo moti Ji sakiusi Jūratei: „Nerūstauk
pasidžiaugė,
kad
filme
„bus
jaunimo.
Noriu čia su kitomis
inga, gražiai atrodančia aktore,
na Californijoje.
ant
Jo.
Jis
atvėrė
tau
skirtingus
daug
kalbama
leituviškai".
Esą
močiutėmis
pasidalinti labai
besidžiaugiančia gyvenimu,
Jiems susituokus, vyras tam mąstymo kelius!"
įdomiu pokalbiu n u g i r s t u
trykštančia entuziazmu, lyg jie turėję lietuvių kalbos moky pa aktorės patarėju ir agentu.
Jūratė
savo
pasikalbėjimą
su
toją
Toronte,
kur
ir
pats
filmas
draugų
namuose, kur jau ke
burbuliuojantis šampanas. Ji
Filme eiga rieda labai jaut amerikiečių laikraštininkais
buvo
sukamas.
Tada
ji
pasi
lintą
k
a r t ą kelios šeimos
buvo visiems labiausiai žinoma
riu
greitumu,
kai
aktorė
sužino
užbaigė
pareikšdama,
kad:
guodė, neseniai atskridusi iš
susiburiame Kūčių vakarienei.
kaip televizijos žvaigždė kome
turinti vėžį. Čia ji vaizdžiai nau „Nors mes ir išaugame ir
Iowos.
keliavusi
per
dvidešimt
Šalia manęs kalbėjosi dvi
dijoje „It's a Living".
jai
pergyveno
savo
rūpesčius,
n
e
,
u
t
i
n
k
a
m
e
su
daugeliu
atskirų miestų, bet sausio mėn.
13-14 metų mergaitės.
Šiandien jos vardas plačiajai
kovodama ne tik už savo dalykų, bet galime apsisukti ir
ai
būsianti
vėl
Chicagoje
ir
būtinai
— Ką veiksi šeštadienį?
kitataučių masei neša skirtingą
gyvastį, bet ir bandydama išsi užbaigti savo gyvenimą giliu
Daiva
modeliuotoja
aplankysianti
lietuviškas
— Sėdėsiu ir vėl prie
atspalvį, kažką daug svarbesnio
įstaigas. Jos
lietuviškai laikyti kaip moteris bei sukli prasmingumu".
kaimynės
vaikučio, jie kažkur
ir prasmingesnio gyvenime —
Šalia vertėjavimo, Daiva taip
juoti braškančią aktorės kar
St.
S.
nuoširdus
draugiškumas
be
pakviesti.
Toks nemadagus
taurią stiprybę. Ji palyginama
pat uždarbiauja būdama profe
jerą. Parodyta ir religinio
ribų:
šilta,
maloni,
lyg
giminė
ar
su kitomis tvirtomis moterimis,
sionalė modeliuotoja vienoje rėksnys, bet ką darysi, vis
aspekto, jos gilų katalikės
kaip Betty Ford. Betty Rollins, sena pažįstama, nuolat vadin nusistatymą. Operacija, poope
Washington, DC, agentūroje. gaunu pora dolerių. O tu?
dama
„mažyte",
su
kuria
kalba.
— Kaip paprastai, iš ryto
Jill Ireland ir visai neseniai
TIKĖJIMAS
Toliau rašoma, kad ji savo figū
racinis gydymas su labai
kokią
valanda skaitysiu knvgą
Nancy Reagan. Ji, kartu su
rą išlaiko žaisdama su Mary
Amerikiečių išgirtas filmas nemaloniom pasėkom detaliai
SUTEIKĖ
ir
laikraštį
močiutei.
jomis tapo simboliu nugalėti
land Women's Soccer Club ir
atvaizduota ir žiūrovas stebi
Amerikiečių
publika,
o
ypač
— Ten tau tikrai aukso
baisią vėžio ligą ir sugebėti vesti
JĖGŲ
Lietuvių sporto klubu, kuriam
spauda, priėmė filmą entuzias giliai pergyvendamas.
kasyklos!
toliau produktyvų gyvenimą.
ji atstovavo Pasaulio lietuvių
tingai. Pecenzijos buvo labai Inspiruojantis pasiryžimas
Aktorės Jūratės Nausėdaitės — Taigi, labai gerai ten man.
sporto olimpiadoje.
J ū r a t ė s Nausėdaitės
palankios — ginančios vaidyba,
Ann
Jillian
požiūrį
į
gyvenimą
Jos akys jau visai susilpnėjo,
Jei po audros kyla vaivo
patriotiškumas
ir įvertindamos trimis žvaigždu
pakeitė
maldelė,
įgraviruota
jos
nebepaskaito. o nori žinoti, ką
Visai nenuostabu, kad šios tėmis. Vėl plačiai buvo minima rykštės, tai Jillian po sveikatos parapijos bažnyčios sienoje, po
rašo
lietuviški laikraščiai ir
populiarios aktorės gyvenimo apie šios platininės blondinės krizės išniro ne kaip „sekso sim to, kai ji, būdama 35-ių metų
knygos. Man moka po ketver
istorija, o svarbiausia jos kova gyvenimą prieš ją ištikusią ligą, bolis" bet kaip stipraus talento amžiaus, sužinojo jog serga
tuką
už puslapį, o už laikraštį
su mirtina liga bei jos nugalėji iškeliant jos vaidybą televizijos aktorė. Ji sugrįžo televizijon, vėžiu, kad abi krūtys turės būti
net daugiau.
mas, išsiliejo televizijoje, kai filmuose „Mae West", serijinėje keliuose filmuose vaidindama chirurginiu būdu nupjautos. Tai
— Ar tau įdomu?
NBC susuko filmą „The Ann „Ellis Island", komedijose, kaip pagrindinius vaidmenis ir ne skelbia „The Long Island
— Iš pradžių daug negalvojau
Jillian Story'' ir parodė WMAQ ..Jennifer Slėpt Here" ir kitose, perseniausiai filme:,,Perry Ma- Catholic" laikraštis.
apie
tai. bet paskui pradėjo
5-tame kanale sausio 4 d. nuo 8 jos dainavimą ir šokį Broadway son: The C ase of the Murdered
Pašnekesy
su
pranciškone
patikti.
Dabar skaitau jai tokią
v.v. iki 10 v.v.
teatro scenoje su Micky Rooney Madam".
naują knygą „Giedrė", pasidarė
Visą savo pooperacinio gydy vienuoliu kun. Jack Wintz „St.
Mums, lietuviams, šis filmas ir Ann Miller „Sugar Babies",
Anthony
Messenger"
žurnale,
ji
labai įdomu, geriau, negu laik
mo laikotarpį ji nepraleido nei
itin
mielas. Tai
mūsų Las Vegas teatruose ir kitur.
teigia,
jog
ją
tikėjimas
palaikė
raščių žinios.
vienos dienos nedirbdama. O
lietuvaitės Jūratės Nausėdaitės
Visi elementai televizijos
— Tai kiek tokiu būdu
ji
t u r ė d a v o chirurgijos metu ir po to
gyvenimas. Daug lietuvių filme irgi gerokai padėjo tuo t a r p u
sekusioje
chemoterapijoje.
Šis
uždirbi?
pasiekė Parnaso viršūnes; visais pilnam pasisekimui: jauna (vos nemalonias pasėkas, vargdama interviu buvo atspausdintas
— Nemažai. Kai jau įpratau,
jais džiaugiamės ir didžiuo 35 m. 1985 m.), graži daugelio po keturiolika valandų.
Daiva sportininkė
žurnalo lapkričio mėnesio
tai
kartais parsinešu net kokius
Salia talentingos vaidybos, numeryje, Cincinnati mieste lei
jamės. Tačiau Jūratė yra mums talentų moteris savo karjeros
septynis dolerius už valandą, o
ypač brangi. Ji didžiuojasi šviesiausioje viršūnėje staiga Jillian yra puiki dainininkė, ką džiamo vienuolių pranciškonų.
Gruodžio mėnesį baigusi stu
močiutė taip džiaugiasi, dažnai
lietuvybe, nuolat pabrėžia esan pakertama grasinančiai baisios ji įrodė filme, o ypač pasku
dijas, Daiva nežada paprasčiau
Minėta
malda
jos,
Šv.
Pran
ti lietuve, puošiasi lietuvių ligos. Po krūtinės vėžio operaci tiniame, giliai inspiruojančioje ciškaus de Sales parapijos gyventi. Ji tebelaukia kvietimų
tautiniais drabužiais net tele jos, ji parodo didelę valios dainoje „The Winner in You". bažnyčios sienoje Sherman modeliuoti Europoje, tačiau ji ir darbais siekis yra tapti JAV
vizijos programoje ir nenu stiprybę, atstatydama savo gy
Noras padėti kitoms
Oaks, Californijoje, sako, kad studijų neplanuoja apleisti. ambasadore Sovietų Sąjungai.
Puslapis žurnale buvo papuoštraukia artimų ryšių su savai venimą, vedybas ir pamiltą
moterims
Dievas arba „tave dengs nuo Daiva žada siekti magistro ir
tas
Daivos nuotraukomis, mode
siais — lietuviais.
profesiją vėl ant tvirtų, sveikų
kentėjimo, arba Jis suteiks jėgos doktorato laipsnių rusų studijų
Kai NBC pasiūlė Ann Jillian tą kentėjimą iškęsti.
pagrindų.
srityje, ruošdamasi darbui liuojant įvairius studentiškus
Lietuvių kalbos mokytojas
susukti jos gyvenimo filmą teleužsienyje su JAV žvalgyba, Gy drabužius. Daivai linkime daug
Meilės istorija
Vertė
Toronte
nybos ar Valstybės depar sėkmės.
vizijoje, ji pradžioje abejojo at- Mekaandr8LS
Pakalniškis, Jr.
A. Z.
tamentu. Jos pagrindinis tais
Gruodžio mėnesį kelias dienas
Tai yra puiki medžiaga skleisti SAVO išgyvenimus visam

SEDAGUOJA ST. SOtt>*IEN£. 6507 TEOY ST., CHICAGO, DLL. 60829. TELES1. (312; 925-5988

LIETUVAITES GYVENIMAS
TELEVIZIJOJE

•

Nuotr. J . Tamulaičio
prideda dar tris ar daugiau.
— O. kad man taip būtų! — at
siduso mergaitė.
Aš gi sau slapta šypsojausi.
Kokia puiki mintis! Pažinojau
tą „vargšę močiutę", jos akys
buvo geros, kaip erelio, net
akinių nereikėjo, o štai sugalvo
jo tokį puikų planą pripratinti
savo vaikaitę skaityti lietuvišką
spaudą ir k n y g a s . O po
..Giedrės" seks ir kitos,
pradžioje gal trumpesnės no
velės, o vėliau ir geri romanai.
Kodėl ne? Procentai bus žymiai
didesni, negu banke...
XY
AKLA PAŠLIŪŽININKĖ
Carą Dunne dėl vėžio ligos
tapo akla būdama 5 m. Dabar ji
yra 17 metu. mėgsta sportą ir
lenktyniaudama pašliūžomis
yra pasiekusi laimėjimų ir
žymenų. Ji yra Taft aukšt.
mokyklos auklėtinė Chicagos
šiaurėje.
LAIMĖJO VARŽYBAS
JAV se švietimo organizacijos
ir kompiuterių gaminimo
bendrovės pravedė kompiuterių
meno kūrybos varžybas, kuriose
dalyvavo 60.000 moksleivių.
Pirma vietą laimėjo Šv. Juozapo
mokyklos Libertivillėje, netoli
Chicagos. auklėtinis Bill Burns.
NELEIDŽI,\ APLANKYTI
MIRŠTANt iOS MOTINOS
Chicagoje serga mirtina leu
kemijos liga Aurelia Apostol
Ene Jos sūnus Stefa n Apostol,
j 42 m., Rumunijoje gyvenąs
architektas, nori ją dar prieš
mirt
J aplankyti, tačiau komunistinė vyriausybė jo neišleidžia

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. sausio mėn. 16 d.

CLASSIFIED GUIDE

OPPORTUNITIES

POLITINĖ
KONFERENCIJA
WASHINGTONE

TELEPHONE ORDER TAKERS
Mail order company has immediate full
& part time positions for telephone
order takers. South loop location.
Good starting salary with 2 increases
in the 1st 4 months. Light typing required. If you have a clear phone
voice, we have the opportunity for you.
Please call personnel at:
431-6051
Please call in English.

Vytauto Volerto filosofiniai
išvedžiojimai
BRONIUS VAŠKAITIS
Sekmadienį, spalio 24 d., pas
kutinis konferencijoj kalbėtojas
buvo Vytautas Volertas, JAVbių LB krašto valdybos pirmi
n i n k a s . P r i e š pradėdamas
dėstyti savo mintis, pareiškė,
kad jo paskaita buvo paruošta
prieš konferenciją ir į ją jokių
pakeitimų neįvedė. Tipingu
stiliumi palietė mūsų veiksnius,
ryšius su t a u t a ir OSI reikalus.
Dėl išskirtinio stiliaus bus ban
doma duoti nemažai jo kalbos
citatų.
LB, Altą. Vlikas
Prieš pradėdamas gvildenti
veiksnių veiklą bei jų tar
pusavio s a n t y k i u s , padarė
trumpą politinės situacijos,
kurioje mūsų veiksniams tenka
dirbti, apžvalgą.
Ilgą laiką tikėję Atlanto chartos teisingumu, šiuo metu jau
esame įsitikinę, kad jos didieji
kūrėjai melavo. Neišsipildė ir
mūsų dedamos viltys į Jungti
nes Amerikos Valstybes, kurių
laisvės sąvokose dažnai regime
absurdą. Didieji sprendimai glū
di milžiniškame jėgų konflikte
ir nuo jų priklausys Lietuvos ir
lietuvių tautos ateitis. „Ne
garsūs šūkavimai, bet išminties
atskleidimas bus sėkmingas
mūsų veiklos kelias".
Kuriant Lietuvių Bendruo
menę, galvota, kad ji bus
* natūrali lietuvių jungtis ir jai
priskirta didelė atsakomybė.
Tačiau, „kai pabėgėliai nau
juose kraštuose atsistojo ant
finansinio pagrindo, jų dau
gumas bendruomeninį ryšį
nugraužė savo dantimis". Būta
ir kitų priežasčių: „Aštroko
pobūdžio pareiškimai, neatsar
gūs posūkiai — vienų ir kitų
nereikia slėpti — atstūmė ne
vieną pajėgų ir geros valios
darbininką, o savanaudiškuman linkę garbingos Lietuvos
garbingi piliečiai drumsto van
dens godžiai laukė, kad nusi
plautų pareigą".
Pogrindyje sukurtas Vlikas
Lietuvoje pasireikšti nespėjo.
„Europoje buvo tvirčiausias ir
labai svarbus politinis vienetas,
nors partinės komedijos jau ir
tada buvo suprantamos tik pa
grindiniams aktoriams. Į JAVbes atsikėlęs, kuriam laikui jis
apsilpo".
Kalbėtojas didelius kreditus
teikė Altai už savo laiku
a t l i k t u s s v a r b i u s darbus:
sujungė šio krašto pasaulėžvalgines g r u p e s , išgavo
Lietuvos i n k o r p o r a v i m o į
Sovietų Sąjunga nepripažinimą,
rūpinosi pabėgėliais, Balfo
įkūrimu. Bet vėliau ir ji buvo
pritilusi.
„Šie Vliko ir Altos pasilpimai
LB įpynė politinėn veiklon. LB
žingsnis šia kryptimi buvo
pagrindinė paskata Vlikui ir
Altai atbusti". Galbūt galima
pridėti, jog būta momentų, kad
iš snaudulio Lietuvių Bendruo
menę žadino ir du minėti veiks
niai.
Paskaitininkas, kalbėdamas
apie veiksnių lenktyniavimą,
tarė, „Rungtynėse vyravo ne
pozityvi veikla, be* žemėlesnio
pobūdžio aktyvumas. įsitikino
me. — nors dar nepripažįstame,
— kad darbo varžybos buvo nau
dingos, bet pagalaičių svaidy
mas išdavė nevisai subrendusį
paaugliškumą. Kol ateis visiška
taika, siūlau ramybę. Aišku,
siūlau tik Bendruomenei, nes
Altą ir Vlikas dėl jiems svar
biomis atrodančių priežasčių

šios konferencijos atsisakė.
Dirbkime atskirai, dirbkime,
kai galima, kartu, bet nesinervinkime ir nenervinkime".
Paskutinieji prelegento žodžiai
yra labai teisingi. Jau daug lai
ko, kai iki įkyrumo verkšle
nama ir skundžiamasi dėl mūsų
veiksnių nesantaikos. Tai daro
ypač tie, kurie nenori nei darbu,
nei pinigine auka prisidėti prie
mūsų veiksnių pozityvių darbų
realizavimo. Vietoje verkšle
nimų, kritikos, pamokslavimų,
barimų, ar nebūtų geriau ati
džiai sekti kiekvieno veiksnio
atliktus darbus ir pagal tai juos
vertinti bei remti,nepagailint
gero padėkos žodžio už dideles,
nuoširdžias pastangas. Tada noroms nenoroms turės vykti nuo
latinis lenktyniavimas, nes, jei
kuris veiksnys apsnūs, neteks
visuomenės paramos.
Demokratiniuose kraštuose ir
partijos barasi. Tačiau žmonės
į tai nekreipia dėmesio, nes
jiems svarbiau, ką kiekviena jų
padaro. Negalime būti tikri, kad
įsivyravus absoliučiai ramybei,
mūsų veiksnių darbų našumas
padidės. Gali būti ir priešingai,
nes, kaip sakomą, ir košė
nemaišoma prisvyla. Neturė
tume
vardais
veiksnius
skirstyti į gerus ir blo
gus. Tiek Bendruomenėje,
tiek Vlike, tiek Altoje dirbantys
žmonės yra taurūs lietuviai,
dideli patriotai. Klasifikaciją, jei
norime, padarykime pagal jų
atliekamus darbus.
Ten ir čia
Prelegentas, išskaičiavęs tė
vynėje likusios tautos išken
tėtas kančias, pareiškė, kad išei
vija „netyčiomis priėmė netei
singą galvojimą, ją visą pada
rydama nežmoniškai žiauraus
okupanto kolaborante". Bent
iki šiol neteko girdėti, kad kas
nors drįstų kolaboravimu kal
tinti visą tautą. Jei šis posakis
pasiektų Lietuvą, o galimybių
yra, nes kiek žinoma, paskaita
bus išspausdinta Aidų žurnale,
skaudžiai įsižeistų neteisingai
apkaltinti tėvynėje.
Po to Volertas tarė: „Aišku.
parsidavėlių buvo ir dabar yra,
su kuriais negali susikalbėti
broliai, seserys, tėvai, vyrai ir
žmonos. Bet neiname iš parsida
vėlių nei ko pirkti, nei jiems
siūlome ką parduoti. Jei kas
taip elgiasi ar elgtųsi, auto
matiškai išskirtų save iš mūsų
tarpo. Tik ar ne mūsų pareiga
tautai padėti, kai ji bando, ant
ištemptos virvės balansuodama,
pereiti tarpeklį istorijoj".
Liesdamas Grobačiovo skel
biamas naujoves, pareiškė:
„Nepuolame į atlydžio glėbį, kol
dar net lytys nespėjo nuo pak
raščių atsipalaiduoti. Kas iš
reklamuojamo atlydžio bus,
šiomis dienomis niekas dar
nežino. Tačiau įvykius stebime, '
su tauta ryšio nenutraukdami,
sutarčių nepasirašydami di
džiuoju tikslu laikydami Lie
tuvos nepriklausomybę, o ne
kokią autonomiją Sovietų S-gos
ribose. Dailininkas, okupuoton
Lietuvon nuvežęs savo darbus
parodai, nieko neišduoda, jei už
savo talentą ir kūrybą nedėkoja
„viską išmanančiai" partijai.
Nieko neišduoda išeivijos poeto
knyga, jei už jos išleidimą Lie
tuvoje autorius neužstato
savęs".
OSI
Prelegentas, nusakęs mūsų
provincijos miestelių smulkių

GENERAL CLERICAL
Leading Chicago firm located near
loop has full time general clerical posi
tions. Good starting pay, regular in
creases & good benefits including a
choice of HMO's. If interested please
call our personnel dept.
431-6139
Please call in English.

„Lietuvos Ginkluotos pajėgos" knygos sutiktuvės Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje. Iš kairės: Vytenis Statkus, knygos autorius, H. Gaidys, Lietuvos
kariuomenės ginklų kolekcionierius, sveikina knygos autorių ir leidėją
Jaunimo Vydūno fondo valdybą, už atliktą didelį darbą, už reikšmingą įnašą
į išeivijos kultūrą.
Nuotr j
Tamuiaičį0

žydų prekybininkų padėtį, pa
reiškė, kad žydai „inteligentai,
stambūs verslininkai Lietuvoje
buvo mūsų geri pažįstami,
malonūs, draugiški. Didesnių
miestų žydų jaunoj kartoj at
sirado žymus skaičius bolševi
kų, Lietuvos pirmosios okupaci
jos metu piktai įžeidusių lietu
vių tautą ir žiauriai jai fiziškai
pakenkusių. Amerikoje suti
kome nemažai profesionalų
bendradarbių, paslaugių, darbš
čių ir gabių. Individualūs žydai
— išskyrus išimtis — ne tik prie
kaištų nesusilaukia, bet yra so
cialūs, kolegiški. Tačiau apsi
rikome vertindami žydų bend
ruomenę, kurios aktyviais na
riais yra ir daugelis tų kolegiš
kų pažįstamų. Religinė filosofi
ja ,akis už akį', mūsų anksčiau
priimta su šypsena, kaip pase
nusi, atgyvenusi, nereali, pasi
rodė esanti nuožmiai prakti
kuojama".
Tokioje padėtyje atsirado OSI.
Tai ne individualių žydų darbas,
bet jų bendruomenės, kuriai
prieštarauti ne vienas bijome.
„OSI problema yra labai didelė.
Joje nesulaukiame paramos net
ir iš JAV įstaigų, turinčių sau
goti teisingumą. Žydų pinigai
svarstyklėse yra svarbesni už
žmogaus teises".
Buvo galvojančių, kad politi
nėj konferencijoj, susirinkus
daugeliui išmintingų žmonių,
bus rastas lengvesnis kelias
kovai su OSI. Deja, kokių nors
genealių minčių bei patarimų

nesusilaukta. Tačiau išryškėjo
dvi skirtingos nuomonės: vieni
(tokių buvo dauguma) ir toliau
kovą vesti senais, jau išbandy
tais metodais, o kiti (jiems ats
tovavo dr. Sužiedėlis) rekomen
davo surašyti vienų ir kitų
„ n u o d ė m e s " (čia mintyje
turimas objektyvios istorijos,
išryškinančios okupacijų metais
žydų ir lietuvių kaltes, para
šymas). Nors paaukojant kokią
porą desėtkų apkaltinų, nuogais
faktais ginti mūsų tautos garbę.
Vienus ar kitus metodus varto
jant, kova žymiai palengvėtų,
jeigu būtų priimtas naujas,
mums palankus, emigracijos
įstatymas. Taigi bent šiuo metu
ta linkme tektų nukreipti visas
mūsų pozityvias jėgas ir pini
ginius resursus.
PAVOJINGIAUSIOS
VIETOS
Chicagos apylinkėse daugiau
sia automobilio nelaimių 1986
m. įvyko netoli O'Hare aerodro
mo esančioje Mannheimo ir Irving Parko sankryžoje — buvo
net 126 susidūrimai. Per dieną
toje vietoje pravažiuoja apie
85,000 automobilių ir sunkve
žirnių. Kitos dvi pavojingiausios
sankryžos — Higgins Road (Illi
nois 72) ir Meacham Rd.,
Schaumburge bei North Ave.
(IL. 64) ir lst Ave., Maywoode.
Čia 1986 m. buvo po 94 susisie
kimo nelaimes.

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 į Lietuvą:
1 . Gegužės 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 d. 4. Rugsėjo 6 d.

DATA ENTRY TYPIST
We are a leading merchandising firm
located in the near south loop who needs
day entry typsts. 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 in
creases, excellent benefits including choice
of HMO's. If you qualify call our personnel
dept. at:
431-6033
Please call in English.

Paleikoml asmenys!
Vanda Davidauskaitė-Dargis ir jos vyras
Leonidas Dargis, gyvenantys Čikagoje.
Ieško pusseserė Vanda Jecevičiūtė-Svečevičienė. Rašyti: Dagnei Mieliulienei. 4302
S. Fairfield, Chicago, III. 60632. Tel
376-0010.

REAL ESTATE

REAL ESTATE

0
ifi MLS.

Firk
Republic
Remty, Ine.

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

Pardavime ar pirkime nuosavybes, rezidenc. • .-s ar komercinės paskirties dėl
greito ir sąžiningc patarnavimo
skambinkite
VALDAI PASKŲS
499-2912 arba 857-7187

J . BACEVIČIUS
BELL-BACE REALT0RS
INCOME TAX - INSURANCE
6529 S KEDZIE

778-2233

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa
vybę, taip pat pristatysim pagai pagei
davimą, sąrašą parduodamų ramų jūsų
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar
užeit pas

FOR RENT

For rent 2 beautiful cottages in nice,
quie? =i >; 1 bl. from lake; pvt. beach,
lineis
cld.; seasonal or monthly
availab. Lakeside. Ml. Call Rita:
312-445-4465.

HELP

BUDRAITIS REALTY
6 6 0 0 S. Pulaski
767-0600

VVANTED

ENGINE LATHE OPERATOR
Experienced individual needed to setup and operate tools room lathe to perform operations on metai parts vvith
difficult shapes. Mušt be able to read
blueprint and micrometers to check
set-up and quality of work. Please call
Carą Luchs at
964-8000 ext. 2 2 3
T H E LOCKFORMER CO.
771 Ogden Av., Lisle, Illinois
E/O/E

H o m e for Sale
Palos Heights by ovvner 3-step ranch,
3-4 bdrms.; 3 baths; liv. rm; din. rm.;
family rm.; eat-in kitchen; finished
bsmt., 21/2 car attached garage. Call
597-6598.

OnK^.

284-1900
Jei noriteparduoti arpirKti savo nuo
savybe per Amerikos populiariausią
agentūrą, prašome skambinti Danute!
Ščerbaitei Mayer dėl sąžiningo patar-'
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo.

Pigiai parduodu tinkamus
naudoti L.etuvoje
VIDEO REKORDERIUS
(312) 839-5829

VVAGNER and SONS
TYPEVVRITERS AND
ADDING MACHINES
Nuomoja, Parduoda, Taiso
Virš 50 metų patikimas jums

MISCELLANEOUS

patarnavimas

A

PHONE-581-4111

KMIECIKREALTORS
7922 S. PULASKI RD

DANUTE SCERBAITE MAYER
FC 1 S A L E

5S10 S. Pulaski Rd., Chicago

KOMPIUTERIŲ

VILIMAS
M O VI N G

No. 106 — 56 ir Kedzie. 6 kamb. mūras
su 2 ar 3 mieg. kamb.: gražios medinės
virtuvės spintefės; ištisas rūsys, namų
apyvokos reimenys — veltui; naujas
nuo-sienos-i'-;i-sienos kilimas; pušies
medžiu išmuštas TV kamb.; ištisa pastogė
Pėsčiomis galima pasiekti Jewel krautuvę.
banką, bažnyčią, McDonald užkandinę. Tik
$47.900. Skambinkite dabar.

Tel. 376-1882 ar 376-5996

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

No. 107 — 79 ir Homan. Labai gražus 3
mieg. kmb. mūrinis namas su didele
virtuve-dinette: moderni prausykla: ištisas
1C°,b — 20% — 30% pigiau mokėsit us ! rūsys; 2V2 auto mūrinis garažas; aluminio
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas
; apkalimai; daug patogumų; gerame stovy
mus.
je. Skambinkite dabar

FRAMK ZAPOLIS
3208V2 W e s 9 5 t h S t r e e t
T e l . — G A 4-6 5 5 4

No. 975 — 55 Ir Pulaski: gražus 4 mieg
6 kamb. mūrinis namas; 1-% prausykla;
įrengtas rūsys; 2V2 auto garažas; gerame
stovyje; St. Trib's. Skambinkite dabar.

V.T. ELECTRIC CO.
Licensed. Insured — Bonded
VALOME
KILIMUS. BALDUS
ir
GRINDIS
J . BUBNYS

436-6937
Elektros ir namų apšildymo
sistemų pataisymai.
Vytautas Taras

737-5168

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S

MIGLINAS TV
2 3 4 6 W. 69 St.
Tel. 776-1486
V E N C K A U S K A S , Inc.
Builders & R e m o d e l i n g
•
•
•
•

Porches & Decks
• Floor & Wall Tile
Aluminum Siding & Trim • Kitchen & Baths'
Masonry
»Rec Rooms
Additions
•Insurance Repairs
Joe ( 3 1 2 ) 5 8 2 - 7 6 0 6
Peter ( 3 1 2 ) 3 7 1 - 7 4 9 9
v
.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagcs miesto leidimą. Dir
bi* ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai.
655-2029
KLAUDIJUS PUMPUTIS

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis [ Hermis Deckys

PHOTO SUPPLY

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėja'
sėkmingai . jums patarnaus Mes jums
galime padėti, nes daugiau stengiamės.
Namo Įvertinimui skambinkite skubia! —
dabar.
S

O'BRIEN FAMILY REALTY
Tel. — 434-7100

F o r sale
brick home in Oak Lawn 10128 S
53rd Ave.; 3 bdrms, new garage; fui!
finished bsmt.; carpeting, centrai air
& gas heat. By appt. only. Call
636-1635.

Tel. 565-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v.
Kalbeli lietuviškai

INCOME TAX
SERVICE

MARO.UETTE

AR NORITE PARDUOTI?

šiais metais pajamų mokesčių
užpildymas labai pasikeitęs!

RE/MAX
REALTORS

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS
361-5950
636-6169
Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią (Staiga, prašome
paminėti, kad esate arba^orite būti
Rimo Stankau* Klientais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai.

Pranas G. Meilė, CPA
2649 West 63 Street

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.

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

C h i c a g o , III. 6 0 6 2 9
Tel.:

Raštinė — 7 7 6 - 5 1 6 3

Namų — 636-5347
Daug sutaupysite, pirkdami čia jų

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupės naudosis Pan
American. Finnair, Swissair oro linijomis, bus apsistojamą patogiuose
viešbučiuose Vilniuje. 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.
Dėl registracijos ir informacijų skambinkite 1-312-238-9787 arba
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE B U R E A U , 9727 S.
VVestern Ave., Chicago. III. 8 0 6 4 3 .

«

reikmenis. Pasinaudokite patogiu
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai.

Pilnai

užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta

pirmadienį

ir

ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad. irtrečiad. susikalbėsit
lietuviškai.

3314West63rd Street
Tel. — PRospect 6-8998

Burbank Manor
6345 W. 79th St., Burbank, IL
2 banquet halls. 50-600 people. for weddmgs. chnstenings. shovvers and c- -,er occasions. Lithuanian & American cuisine
Low pnces Free vvedding cake; big parking lot. Information 599-2500.

PRIME REAL ESTATE
460-0880
Galim JUMS patarnauti dkagoie ir
visuose pietvakariniuose pne^iesčiuose Ypač Lemonte ir Homer Townsrnp
PRIME REAL ESTATE agentai JUMS
vis parūpins geriausias sąlygas!!
Unas Gylys
Algis Ueponis
G. Petras Ueponis
Bronius Nainys
Rūta Susinskienė
Neapmokamai (kamuoiam namus
SKAMBINKIT
P R I M E R E A L ESTATE
460-0880

ATSISVEIKINANT SU HYPATIJA
YČIENE-ŽIŪRIENE

A. a. Hypatija Yčienė-Žiūrienė
Gimė 1893 m. balandžio 17 d.
Shenandoah miestelyje, Pennsylvanijoje. Jos tėvai — dr.
Jonas ir Eglė Šliūpai. Naktis
buvus t a i p a u d r i n g a , kad
nunešė bažnyčios stogą. Tėvai
pranašavo jai pilną netikėtų
įvykių gyvenimą. Taip ir buvo.
Mokėsi Cornell universitete.
Tėvų namuose Scrantone
susipažino su Mart. Yču, tada
buvusiu Rusijos Dūmos atstovu.
Netrukus ištekėjo už jo. Jauno
ji pora susituokė evangelikų
reformatų bažnyčioje New
Yorke 1916 m. rudenį. Tuoj pat
išvyko į karo nuteriotą Europą.
Pergyveno neramumus Petra
pilyje. Po to pateko į patį rusų
revoliucijos centrą Voroneže.
Vos gimus jų pirmajam sūnui
Martynui, jos vyras pakliuvo
bolševikų nelaisvėn. Ji parodė
daug drąsos ir sumanumo, sa
ve ir sūnų išgelbėdama. Laim
ingai pasiekė ešalonu Lietuvą
per 18 dienų. Vilniuje susirado

savo vyrą, laimingai ištrūkusį
iš komunistų pančių.
Grįžus į naujai besikuriančią
Lietuvą, gyveno Kaune, augino
keturių vaikų šeimą. Ji buvo
įtraukta į vyro visokeriopą
veiklą, neišskyrus bažnytinės.
1921 m. Lietuvių Evangelikų
bažnyčia Biržuose ją išrinko šios
Bažnyčios kuratore — globėja.
Tai buvo pirmoji moteris, kuriai
atiteko tokia garbė. Tų pačių
metų rudenį buvo deleguota su
savo vyru atstovauti evang.
Bažnyčiai Pittsburge, Pa.,
W.A.R.C. suvažiavime.
Hypatija pateko Berlyne į
spartakininkų
revoliuciją.
Dalyvavo Paryžiuje Taikos kon
ferencijoje, Šveicarijoje, kur
buvo svarbūs lietuvių pasita
rimai. M. Yčas visur vežė savo
šeimą. Sovietams užėmus visą
Lietuvą, teko palikti namus
Tirkliškių ūkyje prie Kauno ir
vėl ieškoti prieglaudos svetur.
Vyrui ir sūnui iš Lietuvos
pabėgus, Hypatija liko viena. Ji
panaudojo savo sumanumą.
Pėsčiomis pervedė 3 dukteris
naktį į Lenkijos puse. Savo
v y r u s s u s i r a d u s i Berlyne,
patraukė į New Yorką 1941
metų pavasarį. Vyras, ištiktas
širdies smūgio, pasiliko Rio de
Janeiro kapinėse. Turėjo užsi
dirbti duonos sau ir savo vai
kams. 1942 m. ištekėjo už savo
jaunų dienų pažįstamo inž. Pi
j a u s J. Žiūrio, su kuriuo
išgyveno 20 metų. Labai abu
rūpinosi siuntiniais. Jam mirus
1962 m., liko antrą kartą našlė.
Teko ieškoti prieglobsčio pas
savo plačiai išsimėčiusius
vaikus. Ilgiausiai išgyveno San
ta Fe, N.M., kur buvo globojama
dukters Evelynos.
Hypatija mėgo viską, kas

GERIAU GERAIS DARBAIS
DIDŽIUOTIS, NEGU
PRASTAIS TEISINTIS
Kaiėdos, Nauji Metai — tai
laika.-, kuomet foto aparatas yra
daugiausiai naudojamas. Ne
nuostabu, nes per Kalėdas
susiburia visi šeimos nariai.
Nauji Metai y r a daugiau
švenčiami draugų ar pažįstamų
tarpe. Dažnai įvairios orga
nizacijos ar net klubai ruošia
savo nariams ir jų svečiams
Naujų Metų sutikimą. Šeimos
ratelyje švenčiamos Kalėdos
suartina ir stiprina giminin
gumo ryšius. Naujų Metų
sutikime s u t i n k a m i seni
draugai, užsimezga naujos
pažintys. Kur bebūtume, nuo
foto lempučių šviesos raibsta
aky?. Tai yra laikas, kada foto
aparatas pasidaro būtinybė.
Koks a p a r a t a s
bebūtų,
senesnis modelis ar paskutiniausias, nuotraukų įdomumas
viską nusveria. Nuotraukoje
matoma išrikiuota į dvi ar tris
eiles grupė, nedaug pasako.
Paprastai
didelę
grupę
sutalpinus į atvirutės didumo
nuotrauką, veidai yra taip
smulkūs, kad sunku beatpažinti Tokios nuotraukos vertė
pasilieka menka. Yra daug
geriau matyti nuotraukoje dėdę
Joną besišnekant su teta Ona ar
anūką, sėdintį ant senelio kelių.
Vaikai prie eglutės atidarinėjantys dovanas — kitas geras
nuotraukos motyvas. Nuotrau
kų grupė be žodžių turi nupasa
koti jų turinį. įdomu rekorduoti
šių dienų plaukų šukuoseną ar
darbužių madas. Keleriems me
tams praslinku>. nufotografuoti
netikės savo akimis , matydami
save senoviškai atrodančius.
Fotografuojant svarbiausia
nesiskaityti su filmu. Nevisuomet yra svarbu asmenį
fotografuoti nuo galvos iki kojų.
Jei bent jis skirtųsi savo figūra

ar apsirengimu. Tinkamu
m o m e n t u pagautos dviejų
bediskutuojančių veido išraiš
kos gali būti labai įdomios.
Dažnai pasitaiko, kad namų
fotografas, pasinaudojęs nor
maliu objektyvu, tą patį
fotografuoja teleobjektyvu.
N o r ė d a m a s apimti norimą
plotą, nesąmoningai žengia
atgal. Rezultate nėra skirtumo.
Netinkamai naudojamas objek
tyvas neduos pageidaujamo
įspūdžio. Perspektyvos keitimas
gali pakeisti vaizdą. Nebūtinai
t u r ė t i svarbiausią asmenį
nuotraukos viduryje. Nuotrau
kos įdomumui ir gilumui įdomu
turėti ką nors priekyje sudarant
pirmą planą. Antrame plane
turėtų būti svarbiausias ob
jektas ir trečiam planui palikti
užnugarį, foną. Kebli padėtis at
siranda, kada ryškumo zona dėl
atviro objektyvo pasidaro labai
lėkšta. Nugalėti kliūtį yra
sugebėjimo pažymys. Visuomet
patyrimas bus geriausias pagelbininkas.
Geros nuotraukos ypatybė yra
ta, kad rodo, kas norima ir iš-

ir jos šviesos retai užtenka
išblaškyti visiems kasdienybės
šešėliams. Todėl mums reikia
sudėti savo vilties gabalėlius su
šeimos nariais ir artimaisiais,
kad iš jų sudėtoje mozaikoj at
rastume prasmę savo skubėjime
į ateitį. Nemažiau esame reika
lingi ir platesnio pabendravimo
nuoširdžia malda ir mintimis,
nes tik kartu sudėję savo mažas
vilties liepsneles į bendrąjį
liepsnojantį laužą, galime
išsaugoti jų šviesą gyvenimo
miglų netikrume. Todėl nuošir
džiai kviečiame sausio 31d. at
vykti pas mus į palaimintojo
Jurgio Matulaičio minėjimą ir
k a r t u su a r t i m a i s i a i s bei
pažįstamais pasidžiaugti bendra
vilties šviesa.

vauti su vėliavomis. Organi
zacijų n a r i a i uniformuoti,
moterys pasipuošusios tauti
niais drabužiais. Po pamaldų
visiems dalyviams salėje
kavutė, kurią ruošia Lietuvos
Vyčių 116-ta kuopa, vadovau
jama pirm. I. Tamulevičienės.
3 vai. p.p. minėjimas Maironio
parko didžiojoje salėje. Pagrin
dinis kalbėtojas mok. Eligijus
Sužiedėlis iš Brocktono. Meninę
dalį atliks t a u t i n i ų šokių
šokėjai iš Bostono, vadovaujami
O. Ivaškienės.
Tarybos valdyba prašo organi
zacijas ir atskirus asmenis
dalyvauti pamaldose, minėjime
ir į t e i k t i a u k ų Lietuvos
laisvinimo darbams. Aukos
skiriamos pagal aukotojų
pageidavimą Vlikui, Lietuvių
Bendruomenei ir Altai. Jas
galima įteikti minėjime ar pa
siųsti organizacijų tarybos
iždininkui Algiui Glodui, 37
Sandy Glen Drive, Holden, MA
01520.
Po minėjimo, toje pačioje
salėje, taryba rengia vaišes.
Pakvietimai gaunami pas tary
bos valdybos narius, organi
zacijų pirmininkus ir minėjimo
dieną prie įėjimo.
Visi dalyvaukime minėjime,
pakvieskime ir kitų aplinkinių
telkinių lietuvius, nes tai kiek
vieno pareiga. Visi vieningai su
pavergtaisiais broliais tėvynėje
kartu kovokime už Lietuvos
laisvę ir savo tautos likimą ne
žodžiais, bet darbais. To iš mūsų
prašo pavergti broliai ir sesės
tėvynėje. Jie veda žūtbūtinę
kovą už tautos, tėvynės ir reli
gijos laisvę. Esame tautos dalis,
todėl mūsų teisė, privilegija ir
pareiga yra t a pati.
J.M.

rišosi su lietuvių senove.
Džiaugėsi saule, gėlėmis, gam
ta ir savo šuneliu. Turėjo ligi
senatvės gerą atmintį. Brangino
praeities atsiminimus, bet juose
nepaskęsdavo, palaikė jaunat
vės dvasią.
Mirė 1987 lapkričio 9 d. Albuquerque mieste, N.M. Pamaldos
buvo atlaikytos Liet. evang.
reformatų bažnyčioje Chicagoje.
Dalyvavo 3 kunigai. Palaidota
Lietuvių Tautinėse kapinėse
šalia artimųjų. Liko vaikai
Hypatija Y. Petkus, Evelyna
Taggert ir sūnus prof. Mart.
I šį susikaupimą rinksimės 10
Yčas.
vai., pažiūrėsime į vaizdajuostę,
J o n a s Kutra kurioje įrašyta palaimintojo
Jurgio Matulaičio iškilmės šią
MŪSŲ KOLONIJOS vasarą Lietuvoje Marijampolėje.
11 valandą bus aukojamos
Mišios visų mūsų gyvųjų ir
Putnam, Conn.
mirusių artimųjų intencijomis.
PALAIMINTOJO ARKV.
Šv. Mišias atnašaus ir pamokslą
sakys kun. dr. V. Cukuras,
JURGIO MATULAIČIO
vienuolyno kapelionas.
MALDOS DIENA
Po Mišių visi kartu papietau
Arkivyskupo Jurgio Matu sime ir po to paklausysime
laičio paskelbimas palaimin minčių apie palaimintojo Jurgio
tuoju išryškino jo įnašą į mūsų Matulaičio
gyvenimo
ir
gyvenimą — ne tik jo darbų ir užtarimo teikiamą viltį mūsų
rūpesčių įtaką mūsų praeity, ateičiai. Pagrindinė kalbėtoja
bet ir jo vaidmenį šios dienos ses. Ona M i k a i l a i t ė . 2:45
skubėjime ir ypač mūsų ateičiai. grįšime į koplyčią, atliksime
Jo pavyzdys ir mintys yra mums Kryžiaus kelius iš pal. Jurgio
kelrodis į tikros laimės ieško Matulaičio minčių ir po palai
jimą ir jo užtarimas yra atrama minimo Švč. S a k r a m e n t u ,
gyvenimo netikrume. Todėl pasistiprinę užkandžiais ir
šiais metais tradicinis jo mirties kava, su antnaujintom ir sustipsukaktuvių minėjimas įgyja rintom ateities viltimis skirsty
naują prasmę, nes dabar galime simės namo.
ryškiau pajusti jo ryšį su mūsų
Dr. Č. Masaitis
kasdienybe ir svajonėmis ir
pažvelgdami į jo mintis bei gy Worcester, Ma.
venimo pavyzdį, prašydami jį
VASARIO
SPAUSDINA
užtarti mus pas vilties ir laimės RUOŠIAMAS
16-TOS
SUKAKTUVINĮ
ŽENKLELĮ
Kūrėją.
MINĖJIMAS
Gyvenimo vėjuje mūsų vilties
L.Š.S.T. Trakų rinktinė Lietu
liepsnelė, kaip gęstantis šapelis,
Worcesterio lietuvių organi- vos nepriklausomybės 70 metų
-zacijų taryba Lietuvos nepri atstatymo sukakčiai paminėti
vengia to, kas nepageidaujama. klausomybės a t s t a t y m o 70 išleidžia specialų ženklelį, kuris
Nuotraukos kompozicijos svars metų sukakties minėjimą Wor- netrukus bus atspausdintas.
tymas
atliekamas
prieš cesteryje rengia sekmadienį, (Tikime per Vasario 16-tos
mygtuko paspaudimą. Geriau vasario 14 d. Minėjimas vyks šia minėjimą jis pasirodys). Suinte
šiuo ženkleliu
parodyti grupę sėdinčią prie tvarka: 11 vai. ryto iškilmingos resuotieji
šv.
Mišios
už
Lietuvą
ir
prašomi
kreiptis
į Trakų šaulių
apkrauto stalo, negu kad
atrodytų susodinti prie sienos. kenčiančius lietuvius Aušros rinkitinės pirm. Algirdą Zenkų,
Lauke per žemai nukreiptas Vartų parapijos bažnyčioje. 192 Thompson Rd., Webster,
aparatas apims per daug pir Organizacijos prašomos daly MA 01570.
mame plane žemės, kai tuo tar
pu graži debesų formacija galėtų
puošti visą vaizdą. Skirtingu
A.tA.
laiku yra ir skirtinga vaizdo
nuotaika. Jeigu vaizdas atrodo
ANDRIUI IGNAIČIUI
būtų geriau fotografuojamas po
pietų, nufotografavus iš ryto,
mirus, žmonai FILOMENAI, sūnui RIMUI, broliui
grįžti ir pakartoti po pietų.
VINCUI su šeima Kanadoje ir visiems giminėms
Negailėjimas filmo vėliau bus
reiškaime nuoširdžiausią užuojautą.
įvertintas.
Neužmiršti savikritikos. Mo
Monika Povilaitienė
kytis iš padarytų klaidų yra
Karolina
Kubilienė su šeima
kelias į tobulėjimą. Draugų, pa
žįstamų ar giminių kritika yra
gera
pradžia.
Atsiradęs
nuomonių skirtumas padės
A.tA.
atrasti savo darbų gerąsias ir
blogąsias puses. Nėra reikalo
KONSTANCIJAI STRAZDIENEI
nusiminti, išgirdus blogą
nuomonę, nėra ko per daug ir
mirus, jos vyrą JONĄ, sūnus ALGIMANTĄ ir PETRĄ
džiaugtis, jei kas pagiria.
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Negalima vadovautis kitų
Antanas
Strazdas
nuomonėmis, nes, jeigu vienam
Viktoras ir Rūta Šeštokai
kas patinka, tai nereiškia, kad
Frank
ir Vida Brovun
ir kitam tai patiks. Vienam
patinka duktė, kitam — motina.
Žmonių skonis buvo ir pasiliks
j vairus.
Edmundas J a k a i t i s

STAN BALZEKAS, Ltd.
PONTIAC — SAAB
6621 W. OGDEN, BERVVYN
312-788-5700

$1000 CASH BACK

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. sausio mėn. 16 d.

Pranešame giminėms, draugams ir pažjstamiems, kad
š.m. sausio 10 d. po ilgos ir sunkios ligos, Putnam, Ct., Day
Kimbal ligoninėje mirė

A.tA.
VACLOVAS KURAPKA
Velionis buvo palaidotas sausio 13 d. Dangaus Vartų
kapinėse, Putnam, Ct.
Liko nuliūdę: žmona Matilda Kurapkienė, duktė
Aldona Stanton ir jos vyras Richard ir sūnus Valentinas
Kurapka.

Mylimam Tėvui

A.tA.
POVILUI TALANDŽIUI
mirus, sūnų JONĄ TALANDJ, jo šeimą ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame.
AUŠROS VARTŲ tunto kun.
vyr. skaučių būrelis

GRAŽINOS

A.tA.
PRANUI ADOMAIČIUI
mirus, mūsų mieliems draugams, žmonai ONAI,
dukrai NIJOLEI, seseriai DONATAI su šeima bei
broliui DOMUI su žmona reiškiame nuoširdžiausią
užuojautą liūdėdami kartu.
Vandelinas, Alina, Rimas, Jonas
ir Pranutė Domanskiai

GAIDAS—DAIMID
E U D E I K IS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — 927-1741-1
4348 S. Califomia Avenue
Telefonas — 523-0440

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 West 71 St., Chicago
Telefonas — 476-2345
1410 So. 5 0 t h Av., Cicero
Telefonas — 863-2108

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

VASAITIS-BUTKUS
IAIDOTUVIIJ DIREKTORIAI

ON ALL NEW
1987 & 1988
PONTIACS
Ona Keraminieno. gyvenanti Rockford, 111., mokyklose rodo
lietuviškų tautiniu drabužiu grožį. Cia pasiruošusi rodymui.

1446 S o u t h 50th Avenue
C i c e r o , Illinois
Telefonas - 652-1003

(until Jan. 31, 1988)

Bonneville

I

»

-
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x Kardinolas J . B e r n a r d i n
p a s k y r ė k u n . dr. R. J u r g į
Š a r a u s k ą nariu į archidiecezijos finansų tarybą. Ši tary
ba yra svarbiausia patarėja
kardinolui visiems finansi
niams archidiecezijos reika
lams. Taryba yra atsakinga
išvystymui arkivyskupijos fi
nansinių planų ir peržiūrėjimui
finansinės praktikos parapijose.
Beveik visi tarybos nariai yra
advokatai, bankininkai ir biz
nieriai. Kun. R. J. Šarauskas
yra vienas iš trijų kunigų,
paskirtų kardinolo dirbti toje
taryboje.

x Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos mokyklos Motinų
klubo susirinkimas bus pir
madienį, sausio 18 d., 8 vai. vak.
mokyklos salėje. Į susirinkimą
atvyks Karati mokyklos direk
torius, kuris paaiškins karati
discipliną. Visos kviečiamos į
susirinkimą atsilankyti ir pasi
vaišinti skania „pizza".

x Suaugusiųjų mokymosi
c e n t r a s The Discovery Center
kursas „Ethnic Dining Adventures" (restoranų apsilanky
mas) žada išmėginti tarp kita ko
libaniečių, pakistaniečių ir lie
tuvių patiekalus. Mokytojas Edward Robert Brooks nuveda kla
sę į etninius Chicagos resto
ranus, parenka grupių būdin
gus patiekalus ir suteikia kla
sei progą susitikti su to vakaro
virėju. Taip praneša straipsnis
„News Voice" laikraščio sausio
13 d. numeris.

x Užgavėnių karnavalas
bus vasario 13 d., šeštadienį,
Jaunimo centro salėje. Geriau
sios kaukės bus premijuojamos.
x Čiurlionio galerijos 30
Visos lietuvių organizacijos metų sukaktuvinė paroda bus
kviečiamos karnavale daly sausio 29 - vasario 7 dienomis.
vauti.
Parodos atidarymas bus penkta
x VI P a s a u l i o lietuvių jau dienį, sausio 22 d., 7:30 v. v. Ati
nimo kongreso 1987-88 metų darymo metu pagrindinį žodį
programa išleista Australijos tars dail. Pranas Lapė.
jaunimo rengimo komiteto,
x Vietoj gėlių a n t a.a. Jur
pasiekė redakciją. Programoje
įdėti sveikinimai, nuotraukos gio Karužos kapo Irena ir Jur
visų v y r i a u s i ų veikėjų ir gis Okuniai, Flushing, N.Y.,
iliustruota įvairiomis nuotrau skiria 100 dol. auką „Draugui",
x P o t r u m o s p e r t r a u k o s komis iš pasirengimo kongresui. kartu reikšdami giliausią užuo
jautą velionio žmonai Elenai ir
švenčių laikotarpyje Dainavos Programa 42 psl. ir viršeliai.
sūnui Jurgiui su šeima.
ansamblis vėl pradeda repe
x
Lietuvos
Vyčių
112
kuo
tuoti. Repeticijos vyksta antra
x Mykolo Drungos laiškas
pos
pirmas
šiais
metais
susi
dieniais 7:30 v.v. Jaunimo cen
„Chicago Tribūne" redakcijai
rinkimas bus antradienį, sausio
tro 203 kamb. Pirmoji šių metų
pasirodė sausio 13 d. Laiškas
19 d., 8 vai. vak. Švč. M. Marijos
repeticija bus šį antradienį,
Gimimo parapijos salėje Mar- komentavo Brian P. Readon tei
sausio 19 d. Kviečiame visus
ąuette Parke. Visi kviečiami gimą, kad socializmo ir demok
lietuviškus dainos mėgėjus įsi
ratijos kombinacija reikalinga
dalyvauti.
jungti į ansambliečių eiles.
Sovietų Sąjungos ir JAV-bių
x Kun. J o h n Tamulis, Ca taikai. Drunga teigia, kad gal
x Lietuvių T a u r a g ė s klubo
valdyba praneša, kad klubo na dillac, Mich., Jonas Jonynas, Sovietų Sąjunga ką nors laimė
rių susirinkimas bus sausio 24 Meriden, Conn., Jonas Staške tų pasinaudojant demokrati
d., sekmadienį, 2 vai. p.p. Šaulių vičius, Mississauga, Kanada, niais (ypač ekonomijos ir pan.)
Stasys Strasevičius, Chicago, principais, bet kažin ką JAV
salėje Brighton Parke.
111., M. Krisčiukaitis, Avon, laimėtų pasinaudodamos so
x Bronė Čižikaitė, Chicago,
Mass., Regina Garliauskai- cializmo principais.
111., mūsų nuoširdi rėmėja, pra
tė-Goebel. Livonia, Mich., už
x Irena ir J u o z a s Politęsė „Draugo'" prenumeratą su
kalėdines korteles ir kalendorių kaičiai, Chicago, Iii., visuome
visa šimtine. Br. Čižikaitę
kiekvienas atsiuntė po 20 dol. nininkai, Saulius, Julius Matas,
skelbiame garbės prenumeraaukų. Labai dėkojame.
Huntinton Beach. Cal., Antanas
tore, o už mielą auką tariame
Marchertas,
Downers Grove,
nuoširdų ačiū. Ta proga dėko
x P r a n e š i m a s . Yra ruošia 111., už kalėdines korteles ir
jame už padarytą pastabą.
mas Amerikos Lietuvių Gydy kalendorių atsiuntė po 20 dol.
tojų Vardynas, kuris apims 100 aukų. Labai dėkojame.
x 1988 m. b a l a n d ž i o 28 d.
metų Q 884-1984). Žinių trūks
LAIŠKAI LIETUVIAMS ruo
ta apie tuos gydytojus, kurie
x Ieškoma moteris prižiū
šia 2 savaičių ekskursiją į Pie
baigė universitetus Lietuvoje rėti 2 vaikus 5 m. ir 4 mėn.
tų Ameriką. Bus lankomasi Rio
arba Vokietijoje ir, atvykę į amžiaus Downers Grove apylin
de Janeiro, Sao Paulo, Iguassu
Ameriką, nesiverčia privačia kėje. Jei pageidaujama, galima
Falls ir Buenos Aires. Grįžtama
praktika, ir apie jaunuosius, apsigyventi prie šeimos. Skam
gegužės 12 d. Kreiptis: Ameri
kurie baigė mokslus Ameriko binti: 852-9213 tarp 10 v. ryto
can Travel Service Bureau,
je. Reikalingos yra šios žinios: ir 5 v.v.
9727 S. Western Ave., Chicago,
Pavardė ir vardas, gimimo data
(sk.)
IL 60643. Tel. 312-238-9787.
ir vieta, medicinos mokykla,
(ak.)
x Darome n u o t r a u k a s pa
baigimo metai. Pareigos Lie
sams
ir kitiems dokumentams,
x Rubija Jasinevičienė ma tuvoje (kurie baigė VDU); prak
loniai sutiko būti koordinatorė, tikos teisės Amerikoje (valstybė kurias galima tuojau atsiimti.
o Silvija Radvilienė — pranešė ir metai). Specialybė: pasi American Travel Service Bu
ja Kriaučeliūno Vardo ir „Žibu rinktoji ir American Board. Pa reau, 9727 S. Western Ave.,
rėlio" mokyklų ruošiamoje ma reigos ir laipsnis Amerikos uni- Chicago, 111., 60634. Tel.
dų parodoje, Kuri įvyks sekma versitetose. Dabartinis adresas. 238-9787.
(sk.)
dienį, vasario 21 d. 2 vai. p.p. Pageidautina ir fotografija.
Jaunimo centre. Rezervacijoms Žinias siųsti: Lithuanian
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės
skambinti Audronei V a n a g ū - American Medical Directory c/o pirkti ar parduoti namą Cicero,
nienei 386-3454.
Dr. M. Budrys P.O. Box 8432 Berwyn, Riverside, Westchester
(sk.) Longboat Key, FL. 34228. ar kituose vakariniuose prie
Komisija.
miesčiuose, kreipkitės į Alex
x „ D r a u g o " adm. 1988 ge
(sk.) Reaity, 5727 W. Cermak Rd.,
gužės mėn. v i d u r y organizuo
Cicero, IL, Tel. 656-2233. įstai
ja dviejų savaičių ekskursiją į Eu
x P a s k o l o s Reikia? Namų gai vadovauja Aleksas Šatas ir
ropą, aplankys Vieną Austrijoj.
pirkimo paskolos nuo 10.0% (2.1 sūnus Viktoras. Viktoras Ša
Budapeštą Vengrijoj, Zagrebą,
points). „Home
Eąuity" t a s — profesionalas nuosavybių
Dubrovninką ir Medjugorie Ju
paskolos 10.5% (fixed). Automo apkainuotojas. įvertina pali
goslavijoje. Kelionės techniki
bilio pirkimo paskolos iki 5 kimus. Jo patarnavimu naudo
nius reikalus tvarko American
metų 9.5%. KASA Lithuanian jasi bankai, taupymo bendrovės
Travel Service B u r e a u , 9727
Federal Credit Union, 2615 VV. ir privatūs asmenys. Jeigu mes
S. VVestern Ave., Chicago, IL
negalim parduoti: mes galim
71st Str.. Chicago. 737-2110.
60643, tel. 312-238-9787. Išvy
p a t y s nupirkti!
(sk.)
kimo data ir kita platesnė
(sk.)
informacija bus p a s k e l b t a
x Moteris kalbanti lietuviš
vėliau
kai ieško darbo prie vyresnio
x Ligos d r a u d i m a s atvyku
(sk.)
amžiaus žmogaus, arba ligonio. siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
x Greit p a r d u o d u vienos ir Skambinti: 778-5434.
Kreiptis pas A. Lauraitį, A & L
dviejų šeimų namus Chicagoje
(sk.) Insurance Agency, 4651 S.
ir apylinkėse. Skambinkite
x NAMAMS PIRKTI PA Ashland Ave., Chicago, 111
RE/MAX F I R S T , R i m a s
60609. Tel. 1-312-523-9191.
SKOLOS duodamos mažais
Stankus, tel. 361-5950 arba
(sk.)
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
636-6169.
einamais nuošimčiais. Kreipki
x American Travel Service
(sk.) tės į Mutual Federal Savings,
Bureau parūpina lėktuvų bilie
x V e r t i n g i s i u n t i n i a i ir 2212 West Cermak Road - Tel. t u s atvykusiems iš Lietuvos,
k a r g o į Lietuvą. Atvažiuoju, VI 7-7747.
kurie turi skristi iš New Yorko
supakuoju, išsiunčiu. Giminėms
(sk.) ir Washingtono j Chicagą, Los
iškvietimus sudarau veltui.
x A k i n i a i siuntimui į Lie Angeles, Cleveland, ar kitus
Nemokamai siunčiu naudingą
miestus. Taip pat turi žmogų
informaciją apie stereo, video tuvą. Kreiptis į V. Karosaite New Yorke, kuris sutinka
aparatūros naudojimą Lie — Optical Studio, 2620 West atvykstančius iš Lietuvos ir juos
tuvoje. Pasiskaitykite prieš per 71 Street, Chicago. 111. 60629. palydi skrendant į kitus mies
kant, išvengsite nuostolingų Telefonas 778-6766.
(sk.) tus. Tą patį patarnavimą atlie
klaidų. Rašykite: IMPEX, 9040
x Baltic Monuments, Inc., ka ir grįžtantiems į Lietuvą.
S. Roberts Rd.. Hickory Hills,
Kreiptis į American Travel
IL 60457. Skambinkite rytais 2621 W. 71 Street, Chicago, 111. Service Bureau, 9727 S. Wes7-9 vai., vakarais 4-6 vai. tel.: Tel. 476-2882. Visų rūšių t e r n Ave., Chicago, EI. 60643.
paminklai. Žemiausios kai
4304145.
nos, geriausiomis sąlygomis. Tel. 1-312-238-9787.
(sk.)
(sk.)
(sk.)
/

IŠ ARTI IR TOLI
J A VALSTYBĖSE
- R i n k i m a i į J A V L B XTIją t a r y b ą bus 1988 m. balandžio
9-17 dienomis. Vyriausiąją rin
kiminę komisiją sudaro St. Petersburge gyveną LB darbuo
tojai: Angelė Kamiene — pirm.
ir nariai — K. Gimžauskas, P.
S t a n e l i s , K. U r b š a i t i s , J.
Navakas ir kun. V. Dabušis.
Rinkiminės komisijos adresas;
323 Belle Point Dr., St. Petersburg Beach, FL 33706.
— J A V LB k r a š t o valdybos
p i r m . V. V o l e r t a s ir adm. Alg.
Gečys 1987 m. gruodžio 3 d.
dalyvavo Baltuosiuose rūmuose
suruoštame seminare apžvelgti
Sov. Sąjungos paklusimą žmo
gaus teisių nuostatams. Semi
naro metu pagrindinę kalbą
pasakė prez. R. Reagan. Tos
pačios dienos popietę V. Voler
„Lietuvos Ginkluotos Pajėgos" knygos sutiktuvės, knygos autorius, leidėjai ir svečiai. Sėdi iš
t a s ir Liet. inf. centro Wakairės: fil. D. Eidukienė ir fil. V. Statkus — knygos autorius, stovi iš kairės filisteriai J. Dainauskas,
K. Ječius, akademiku skautų pirm., V. Mikūnas, Vydūno Jaunimo fondo pirm., J. Variakojienė,
shingtono įstaigos vedėjas Vikt.
vicepirm. B. Raugas, „Kario" žurnalo redaktorius, fil. Al. Likanderienė, H. Gaidys, Lietuvos ka
Nakas buvo vieninteliai lie
riuomenės ginklų kolekcionierius, t.n. R. Variakojytė.
. _,
....
XT
tuviai pabaltiečių delegacijos
Nuotr. J. T a m u l a i c i o
sudėtyje, kuriuos priėmė valsty
bės sekretoriaus pavaduotojas
John Whitehead. Audiencijos
metu Whitehead pareiškė, kad
bent 25 dol. auką, gauna vieną \ tūros muziejaus patalpas, jos JAV-ės nepripažino, nepripažįs
KONSULARINIS
pakvietimą. Organizacijos, ku irgi yra kiek plačiau žinomos. t a ir nepripažins Sov. Sąjungos
PRIĖMIMAS LIETUVOS
rios nori gali atsiųsti daugiau Rengimo komitetas pagal s m u r t u įvykdytos Pabaltijo
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATSTATYMUI PAMINĖTI atstovų (su atitinkama auka). turimus sąrašus išsiuntinėjo v a l s t y b i ų aneksijos į Sov.
Yra atidaryta sąskaita „Ka laiškus — nieko nenorima Sąjungą.
Lietuvos generalinio garbės soje", čekius rašyti: Chicagos aplenkti. Visi kviečiami, visi
konsulo V. Kleizos iniciatyva Lietuviškų Organizacijų komi laukiami. Yra jau susilaukta
y r a rengiamas p r i ė m i m a s teto vardu. Siame priėmime ne- malonaus dėmesio, pirmosios nuotraukų bei iškarpų, albumų,
vasario 19 d. 5:30-7:30 vai. va . bus renkamos aukos ar sakomos atsiliepė seselės kazimierietės. dar pasiliko Clevelande. O.
karo Illinois universiteto patal kalbos. Panašūs priėmimai yra Jeigu kas negavo pranešimų ar Mikulskienė ir VI. Plečkaitis
pose Chicagoje. Jam talkinin rengiami Washingtone mūsų ba norėtų papildomų informa pažadėjo šią medžiagą už 2-3
kauja Lituanistikos katedra ir pasiuntinybėje, New Yorke ir cijų, prašomi kreiptis B. Jasai- mėnesių perleisti muziejui.
jungtinis Chicagos lietuviškų Los Angeles, tad laikas ir Chi- tinė, 7220 So. Troy, Chicago, 111.
Archyvo pirmos dalies perlei
cagai neatsilikti. J a u seniai 60629, telef. 434-2165 (po 4:30
organizacijų komitetas.
dimas ir pervežimas vyko labai
Čia noriu atkreipti visuome laikas išeiti iš lietuviško „ghe- vai. vakarais).
sklandžiai. Mikulskienė buvo
J . Ž.
nės dėmesį, nes yra įvairių gan to" ir savų parapijų ribų. Jeigu
viską labai kruopščiai ir tvar
dų. Šis priėmimas visai nesi- norime turėti draugų, tad juos
kingai surašiusi, sunumeravusi
kryžiuoja su Altos rengiamu i turime susirasti. I šį priėmimą ČIURLIONIO ANSAMBLIO ir supakavusi, o Plečkaitis pa
ARCHYVAS CHICAGOJE
minėjimu. Altą šiam konsulari- j bus kviečiami: katalikų Bažnydėjo viską sukrauti į sunkve
niam priėmimui pilnai pritaria ! čios hierarchija, konsularinis
žimį. Iš viso buvo 18 įvairaus dy
ir jo atstovė (Matilda Mar korpusas (išskyrus komunis . Pirmą gruodžio mėn. sa džio dėžių ir paketų.
cinkienė) yra rengimo komitete. tinius konsulatus), amerikietiš vaitgalį Valentinas Ramonis,
Daugumą šios archyvo dalies
Lietuviška visuomenė ragina kos spaudos ir „media" atstovai, Balzeko Lietuvių kultūros medžiagą sudaro ansamblio pla
ma gausiai dalyvauti Altos miesto, Cook County ir Illinois muziejaus vykdomasis direk katai, kurių yra labai daug, api
rengiamame minėjme, o lietu valstijos pareigūnai, universi torius, susitiko Clevelande su mant laikotarpį nuo 1945 m. iki
viškos organizacijos, kurios tetų, politinių partijų ir lietuviš Ona Mikulskiene ir Vladu Pleč- pat šių dienų, koncertų pro
kaičiu ir muziejaus vardu gramų albumai, plaketės, tropalaiko mūsų konsulų veiklą, kų organizacijų atstovai.
Jau buvo minėta, kad aukos perėmė Čiurlionio ansamblio fėjos, lėkštės su įrašais, Alf.
prašome įsijungti į šį priėmimą
ir atsiųsti savo atstovus. Daly nebus renkamos, tačiau pri archyvo pirmąją dalį, kurią tą Mikulskio tautiniai rūbai, austi
vavimas tik su pakvietimais. ėmimas kainuoja. Visų kita patį savaitgalį parsivežė su Anastazijos T a m o š a i t i e n ė s ,
Pakvietimų ir laiškų išsiun taučių garbės svečių pakvie savimi į Chicagą.
kanklės, skudučiai, ilgos triūbos
tinėjimo išlaidas padengia „Ka timą turime apmokėti mes lie
Dėl ansamblio archyvo perkė ir t.t.
sa". Organizacijos atsiuntusios tuviai. Priėmimas bus ren limo jau tartasi nuo pavasario
Archyvo sukatalogavimas, su
giamas pagal nusistovėjusias ir tik reikėjo surasti visiems
tvarkymas, išstatymas ir išlai
x J o n a s Markvaldas iš Ci tradicijas: vynas ir lengvi patogią datą, kada ta medžiaga kymas pareikalaus nemažai
cero, 111., lietuviškos spaudos di užkandžiai (snacks). Universi galėtų būti parvežta į muziejų. lėšų.
delis rėmėjas, o ypatingai nepa tete negalima patiems pasi Pasitarimuose, kurie vyko
miršta savo dienraščio „Drau tarnauti ar ateiti su savais pro Clevelande, o taip pat ir paštu
Advokatas
go", pratęsė p r e n u m e r a t ą duktais, turi būti samdomas jų bei telefonu, dalyvavo Vladas
personalas,
tad
čia
jau
ir
reika
Plečkaitis,
ansamblio
vicepirmi
GINTARAS P. ČEPĖNAS
3-jiems metams ir dar pridėjo
lingos
lėšos.
ninkas
ir
jo
tarybos
įgaliotas
120 dol. auką. J. Markvaldui,
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629
Gal kas paklaus, kodėl rengia šiuo reikalu rūpintis, Ona Mi
Tel. — 776-5162
mūsų mielam rėmėjui ir garbės
me
universitete,
o
ne
Jaunimo
kulskienė,
Alf.
Mikulskio
našlė,
14300
S.
Bell
Rd., Lockport. IL 60441
prenumeratoriui, tariame nuo
centre?
Kaip
jau
buvo
minėta,
šio
archyvo
iniciatorė,
rinkėja
ir
Tel.
460-4866
širdų ir didelį ačiū.
šis priėmimas rengiamas ki saugotoja, Stasys Balzekas,
V a l a n d o s pagal susitarimą
x Dr. Žibutė Z a p a r a c k a s , tataučiams. Tiek konsularinis muziejaus įsteigėjas; Ona PožarLtd., Chicago, 111., kiekviene- personalas, tiek spaudos žmonės niukaitė, muziejaus tarybos
riais metais, p r a t ę s d a m a s bei politiniai veikėjai yra įpra narė, Valentinas Ramonis ir
„Draugo" prenumeratą, atsiun tę prie renginių miesto centre kiti ansamblio bei muziejaus A d v o k a t a s J o n a s G i b a i t i s
6247 S. K e d z i e A v e n u e
čia visą šimtinę. Dr. Z. Zaparac- ar Chicagos šiaurėje, o pietinė tarybų ir valdybų nariai. Buvo
C h i c a g o , IL 60629
kui, garbės prenumeratorei, ta miesto dalis yra „nežinoma
nutarta perleisti archyvą
T e l . — 776-8700
riame nuoširdų ir didelį ačiū. žemė" ir jos vengia. Tad ir ren
Balzeko Lietuvių kultūros
giama ten, kur tikimasi susi
muziejui ir jį perkelti į Chicagą. D a r b o v a i . n u o 9 iki 7 vai. v a k .
x P. Algis Raulinaitis iš
Š e š t a d . 9 v. r. iki 1 vai. d.
laukti lankytojų. Be to. kadangi
Šiuo metu Clevelande yra
Burbank, Cal., „Draugo" mece
turime Lituanistikos katedrą, ruošiama Alf. Mikulskio mono
natas, dosnus rėmėjas, visuome
tad universiteto patalpas grafija ir dalis nuotraukų bei iš
ADVOKATAS
nininkas, mums rašo: „Dar
gauname nemokamai. Gal kitą karpų dar yra reikalingos šiam
Vytenis Lietuvninkas
vieni metai nuslinko tekmėn, o
sykį būtų galima tam reikalui projektui. Užtai antra archyvo
2501 W. 69th Street
,Draugas' nenustojo mūsų bandyti Balzeko Lietuvių kuldalis, susidedanti iš milžiniškų
C h i c a g o , IL 60629
lankęs. Laukiamas svečias
Tel. 778-0800
atnešantis naujienas iš lietuviš
Kasdien 9—6 vai. vak.
ko gyvenimo visame pasaulyje.
Šeštadieniais ir vakarais
Linkiu Jums visiems ,Draugo'
pagal susitarimą.
talkininkams sveikatos ir Vieš
paties palaimos ateinančiais
ADVOKATAS
1988 metais". P. A. RaulinaiALGIRDAS R. OSTIS
čiui, mūsų garbės prenumera
201 E. O g d e n Ave., S t e . 18-2
toriui, už 200 dol. auką ir mielus
H i n s d a l e . I L 60521
linkėjimus tariame nuoširdų ir
Tel. 325-3157
didelį ačiū.
Valandos pagal susitarimą

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

x P r a n a s Pargauskas, Tillsonburg, Kanada, išvykdamas
žiemai į Miami Beach, Fla., pra
tęsė „Draugo" prenumeratą ir
siuntinėjimo adresą su visa šim
tine. Pr. Pargauską skelbiame
garbės prenumeratorium, o už
lietuviško žodžio rėmimą labai Valentinas Ramonis perima Čiurlionio ansamblio archyvą iš Onos
Mikulskienės.
dėkojame.

t

Advokatė
Rasa E. N o r u s i s
Susižeidimų darbovietėse specialistė
(VVorkers Compensation)
Cohn, Lambert, Ryan,
Schneider & Harman Ltd.
Tel. 726-6234

