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

JJ

Žiežmariai, (Kaišiadorių raj.)
1987 m. birželio 10 d. naktį buvo
apiplėšta Žiežmarių bažnyčia.
Nežinomi piktadariai, išmušę
bažnyčios langos stiklą ir išlankstę geležinius rėmus,
įsilaužė į bažnyčios vidų. Čia
išlaužė zakristijos duris, išplėšė
aukų dėžutes ir pavogė tikinčių
jų suaukotas pinigines aukas.

Vilnius. Per Lietuvą vilnija
nauja pareiškimų-protestų ban
ga. Tikintieji reikalauja leisti J.
E. vyskupui Julijonui Stepona
vičiui grįžti į Vilnių ir netruk
domai eiti savo ganytojiškas pa
reigas, taip pat iš kalėjimų pa
leisti nekaltai nuteistus kuni
gus — Alfonsą Svarinską, Sigitą

Tamkevičių, Joną-Kąstytį Ma
tulionį.
1987 m. kovo 29 d. parašai po
analogiškais pareiškimais buvo
renkami šv. Rapolo bažnyčios
prieangyje. Šios bažnyčios kle
bonas kun. Antanas Dilys liepė
rinkėjoms išeiti už durų, pa
reikšdamas: „Ką, norite, kad
mane iš Vilniaus iškeltų?" Pa
grasino iškviesiąs miliciją.
Parašų rinkimas buvo tęsiamas
lauke, ant laiptų. Klebonas
atėjo pakartotinai, griežtai rei
kalaudamas pasišalinti: „Ką,
gero žodžio neužtenka?" — kelis
kartus kartojo kun. A. Dilys.
Viena iš parašų rinkėjų paaiš
kino, kad jos jau išėjusios už
durų ir čia renka parašus, kaip
klebonas buvo reikalavęs. Kun.
A. Dilys patikslino, kad ir
šventorius priklausąs bažnyčiai
ir parašus „leido" rinkti tik už
šventoriaus vartų ar po namus.
„Ar jums patiktų, jei aš, atėjęs
į jūsų namus, šeimininkau
čiau?!", karščiavosi kun. A.
Dilys. Paaiškinus, kad bažnyčia
priklauso ir tikintiesiems, kun.
A. Dilys aiškinosi, jog neleidžia
rinkti parašų todėl, kad valdžia
neuždarytų bažnyčios.
(Bus daugiau)

Katalikai pasaulyje
DIPLOMATAI PAS
POPIEŽIŲ
Popiežius Jonas Paulius II pri
ėmė prie Apaštalų Sosto akredi
tuotus diplomatinio korpuso na
rius, kurie pareiškė Šventajam
Tėvui naujųjų metų linkėjimus.
Šia proga pasakytoje ilgesnėje
kalboje popiežius, kaip papras
tai, apžvelgė aktualiąsias pa
saulio problemas, pabrėžė
Bažnyčios rūpestį teisingos ir
pastovios taikos įgyvendinimu.
Taikai įgyvendinti popiežius
nurodė tris esmines sąlygas: nu
siginklavimą, teisingumu pa
grįstą tarptautinę santvarką,
kurioje būtų pilnai apsaugotos
pavienių žmonių ir tautų teisės
ir tautų pažanga.
Jonas Paulius II su giliu susi
rūpinimu konstatavo, kad įvai
riose pasaulio srityse tebevyks
ta kruvini konfliktai, kurie su
daro nuolatinį pavojų tarptau
tinei taikai ir sukelia tragiškas
pasekmes kariaujančiom šalim:
žūva nekalti žmonės, yra naiki
namos tautų socialinės ir kultū
rinės vertybės, trukdoma tautų
pažanga. Popiežius ypatingu
būdu prisiminė karą tarp Irano
ir Irako, jau 8 metus afganų tau
tos pergyvenamą tragediją,
regioninius konfliktus Centro
Amerikoje, Artimuosiuose ir To
limuosiuose rytuose ir Afrikoje.
Bažnyčia nepaliaujamai ragina
kariaujančias šalis drąsiai pasi
ryžti diplomatinėmis priemonė
mis atkurti taiką, teisingumo
pagrindu išspręsti konfliktus,
kaip to trokšta nuo karinių
veiksmų kenčiantys žmonės.
KLAIPĖDOS BAŽNYČIA
DAR NESUGRAŽINTA
Maskvos savaitraštis „Mos
kovskie Novosti" palankiai ko
mentuoja nutarimą grąžinti
Klaipėdos katalikam jų pasi
statytą ir valdžios iš jų atimtą
bažnyčią, tačiau apgailestauja,
kad vietiniai valdžios pareigū

Tęsime kovą už laisvę
Reaganas [spėjo sandinistus

Hondūras. — Nikaragvos
laisvės kovotojai pareiškė didelį
nusivylimą Amerikos Kongre
su, tačiau pažadėjo sujungtomis
jėgomis tęsti kovą už krašto iš
laisvinimą. „Aš jus užtikrinu,
kad kovosime iki mirties",
pasakė vyriausias kovotojų va
das pulk. Emriąue Bermudez
Hondūro valstybėje. „Dabar,
kai daugiau nebėra preteksto
sakyti, jei nebūtų teikiama
parama Contras, būtų įvesta
demokratija, tai Sandinistai
tuojau pat privalo įvesti pilną
demokratiją Nikaragvoje ir
įvykdyti pasirašytą taikos
planą", sako pulk. Bermudez.

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ
Paberžė. (Vilniaus raj.) 1987 m.
kovo 2 d. Sumos metu į Paber
žės kleboniją įsilaužė nežinomi
piktadariai ir pagrobė bažnyčios
kasos knygą. Iškviesti milicijos
pareigūnai po 10 valandų tru
kusio patikrinimo vagių pirštų
antspaudų nerado. Apžiūros pa
baigoje pareigūnai paėmė klebo
no kun. Donato Valiukonio
abiejų rankų pirštų antspaudus.
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Prez. Reaganas tariasi su savo kabineto nariais po Kongrese įvykusių balsavimų prieš Contras
paramą. Iš kairės William H. Taft IV, Gynybos sekretoriaus asistentas, William C. Verity, Jr.,
Prekybos sekretorius, James H. Burley, Transportacijos sekretorius. Dešinėje matyti Iždo
sekretorius James A. Baker m , Žemės ūkio sekretorius Richard E. Lyng, Butų ir miestų statybos
aprūpinimo sekretorius Samuel R. Pierce, Jr., Baltųjų rūmų štabo viršininkas Howard H. Baker
ir Prekybos bei amatu atstovas Clayton Yeutter. Trūksta Valstybės sekretoriaus G. Shultzo ir
Gynybos sekretoriaus F. Carlucci. kurie buvo išvykę.

Bermudez susirišo su fronto
vadais oro bangomis po balsavi
mų ir sužinojo, kad jie yra pasi
ryžę ir toliau vadovauti laisvės
kovoms. Tačiau Amerikos am
basadoje Hondūre nuotaikos
buvo labai prislėgtos. Amerikos
ambasadorius aplankė Hondū
ro prezidentą Jose Hoyo ir pa
prašė, kad neišvarytų Contras
karių iš savo krašto, kuriame jie
linkos ir sutiktų miške.
— Illinois abu senatoriai turi draugišką prieglaudą po
Teisėjas Zvi Tai pažymėjo, jog
kovų ir kuriame vyksta karei
Rosenbergo pareiškime nėra Alan Dixon ir Paul Simon, abu vių apmokymai. Prieš darant
pasakyta, kad kas nors kitas demokratai, balsavo prieš para paskutinį sprendimą, Hondūras
būtų jam davės tas informacijas mą Nikaragvos laisvės kovoto yra prašomas palaukti bent
ir nesakoma, kad jis pats nėra jams.
— Washingtone sužinota, kelis mėnesius ir pažiūrėti, ką
tų įvykių matęs. Rosenbergas
darys prez. Ortega.
į tai atsakė, jog ką jis paraše, jis jog Jacob Tannenbaum, kuris
tai pats matė, o kitos informaci yra žydas ir kuriam buvo atim
jos buvo jam pasakytos kitų. ta Amerikos pilietybė ir rastas
kaltu už brutalius veiksmus
asmenų, kurie liko gyvi.
nacių stovykloje, nebus depor
tuojamas.
Jis kankindavo toje
Advokato Chumak
koncentracijos stovykloje ir
klausimai
žydus.
Adv. Chumak toliau klausė:
— Rytų Vokietija suareštavo
„Paliekant jį ten gulėti amži
nybei, ar tai reiškia, kad Ivanas keturis žmogaus teisių gynėjus
buvo miręs?" Rosenbergas: ir nuteisė penkis kitus kalėjimo
„Taip". Chumak: „Kuris Ivanas bausme.
— Senatas pradėjo apklau
buvo nužudytas?" — „Tas Iva
sinėjimus
naujosios sutarties su
nas, kuris tvarkė mašinas. Ten
buvo tik vienas Ivanas — sto Sovietais ratifikavimo reikalu.
vykloje, bet jis sėdi dabar čia", Pirmuoju kalbėtoju buvo Vals
pasakė pirštu rodydamas į kal tybės s e k r e t o r i u s George Pulk. Enriąue Bermudez, vyriausias
Nikaragvos laisvės kovotojų vadas,
tinamąjį. Chumak toliau klau Shultz.
pasakė kovosiąs už laisvę iki perga
sė: „Jei jūs nužudėte, kaip jūs
— Kretingos liaudies muziki lės.
galite dabar rodyti pirštu į Dem nis dramos teatras prieš trylika
janjuką?" Rosenbergas: „Taip, metų pradėjo statyti lietuvių ir
ten yra jis, aš žinau jį". Tada užsienio autorių veikalus. Iki
Chumak: „Ar tai Ivanas Žiau šiol žiūrovams parodė penkis
rusis?" Į tai Rosenbergas atsa šimtus spektaklių. Jam vado
kė: „Aš nežinau jokio Ivano vauja Egidijus Radžius. Kretin
Washingtonas. — Lietuvių
Žiauriojo. Aš tik žinau šitą Iva gos teatro scena tapo Valstybi Informacijos centras iš Waną", pasakė vė": rodydamas pirš nės konservatorijos Klaipėdos shingtono praneša, kad senato
tu į Demjanjuką. Toliau Rosen fakulteto liaudies teatrų režisū riai Riegle, Durenberger ir Laubergas teisėjų ir gynybos advo ros specialybės studentų prak tenberg ruošiasi siųsti laišką
katų klausinėjamas, taip paaiš tinio darbo mokykla.
Gorbačiovui ir prašyti, kad nu
kino: „Išlikę gyvais norėjome
matyti Lietuvos bei Estijos ne
— Varšuvoje buvo su dideliu priklausomybės minėjimai netikėti, kad Ivan as yra užmuštas,
bet tas sutvėrimas čia pat sėdi pasisekimu dviejų tūkstančių
klausytojų sutiktas Lietuvos
dabar", ir vėl :odė pirštu į jį.
Operos komp. V. Klovos „Pilė
Juristų žodis
Demjanjuką- vienu metu
nų" spektaklis, kai publika sus
nebeišlaikė i) sušuko, kad
prokuratūrai
tojusi ilgomis ovacijomis reiškė
Rosenbergas yra melagis.
savo pasitenkinimą. Solistų par
Paryžius. — Prancūzijoje vei
tijas atliko G. Apanavičiūtė, V.
kiančios
juristų sąjungos „už
Prudnikovas, E. Vasilevskis, S.
Liudininkas,
teisėtumo
įgyvendinimą" atsto
Larinas ir kiti. Spektaklyje da
kuris nebeatsimena
lyvavo daug Punsko lietuvių, vas Olivier Russbach asmeniš
Teisėja Dalia Dorner tada kurie keliavo 400 km., kad kai įteikė Sovietų Sąjungos ge
pasakė: „Bet jū- pakartojote šią pamatytų šią operą. Taip pat neralinei prokuratūrai Maskvo
versiją Friedmanui 1947 me vilniečiai davė ir Bellini operos je raštą, kuriame reikalaujama,
tais". Rosenbergas jai atsakė, „Norma" spektaklį, kurioje kad sovietų teisminiai organai
sakydamas, jog jis iki 1976 metų triumfavo solistė Irena Milke atsižvelgtų į visuotiniai priim
tikėjęs, kad Iva-.as buvo užmuš vičiūtė, atlikusi Normos partiją. tas normas / uštikrinančias pa
tas. Teisėjas L- vin tada papra
grindines žmogaus asmens ir
šė, kad jis pak rtotų savo pas
pilietines teises, kurias sovietų
kutinį pasakymą. Tuo ir kalti brėždamas, kad metodai, ku vyriausybė tarptautiniais susi
namojo advokatai ir teisėjai riuos naudojo fotografijoms šio tarimais įsipareigojo gerbti.
baigė savo šio liudininko ap je byloje, yra teisingi ir priim Rašte primenamas ir paties
klausinėjimus
Gorbačiovo raginimas, kad
tini.
Teisėjas Zvi Tai, baigiant sesi sovietų teisėtvarka labiau pri
Prokuroras, kuris kaltino
Demjanjuką. : iliau tęsė savo ją, pasakė, jog tikriausiai Rosen siderintų prie tarptautinės tei
kaltinamąjį akta. pabrėždamas, bergas prileido, kad Ivanas yra sės. Sovietų Sąjunga, pažymima
jog Treblinkos kalinių, kurie miręs, ir buvo nustebintas, kai rašte, iki šiol akivaizdžiai pažei
yra dar gyvi, atsiminimai yra 1976 m. buvo jam parodyta Iva džia tarptautinėmis sutartimis
labai gyvi ir teisingi. Jis ir se no fotografija ir todėl susimaišė prisiimtus įsipareigojimus žmo
gaus teisių apsaugojimo srityje.
kančią dieną tęsė savo aktą, pa- savo liudijimuose.

Liudininkas iš mirties stovyklos
Jeruzalė. Associated Press
agentūra praneša papildomai
daugiau žinių apie Jono Demjanjuko teismą. Jau buvo rašy
ta, kad jo advokatai Lenkijos ar
chyvuose surado dokummentą,
kuriame Elijahu Rosenbergas
savo ranka parašė, kad jis ma
tė „Treblinkos Ivan" nužudy
mą.
Yra 68 puslapių yiddish kalba
jo ranka parašytas pareiškimas,
kuriame jis aprašo 1943 m. rug
pjūčio mėnesį kalinių sukilimą
ir jame sako: „Po visko mes įsiveržėme į Ivano mašinų kamba
rį. Tuo metu jis miegojo. Gus
tavas tvojo jam su kastuvu į
galvą, palikdamas jį ten gulin
tį amžinybei".
Rosenbergas, liudydamas
1987 m. kovo mėnesį, pripažino
kaltinamąjį nacių nusikaltimų
teisme kaip „Ivanu Žiauriuoju".
Kai dabar buvo teismui prista
tytas naujai surastas dokumen
t a s , teisėjų komisija įsakė
sugrąžinti Rosenbergą į teismą
sausio 27 d. ir iš naujo liudyti.

nai nepripažino padarytos klai
dos, kai katalikų religinis pasta
tas buvo rekvizuotas ir pavers
tas koncertų sale.
Užsienio spaudos agentūros,
cituodamos Maskvos savaitraš
tį, primena, kad Klaipėdos vie
tinė valdžia jau praėjusį liepos
mėnesį yra paskelbusi nutarimą
grąžinti bažnyčios pastatą tikin
tiesiems. Klaipėdos Taikos Ka
ralienės bažnyčia, rašo agentū
ros, buvo pastatya su valdžios
leidimu 1956-61 metų laikotar
pyje. Jos statybą savo aukomis
rėmė visos Lietuvos katalikai ir
net lietuviai emigrantai. Pasta
tytos bažnyčios tačiau valdžia
Prokuroro žodis
neleido panaudoti religiniams
reikalams. Valdžia ją pavertė
Sausio 25 d. prokuroras pradė
koncertų sale. Šią Klaipėdos jo kaltinamąjį aktą, pareikšda
bažnyčios istoriją savaitraštis mas, jog gynėjų ginčijimasis,
„Moskovskie Novosti" vadina kad Trawniki ID kortelė yra pa
„tragiška" ir prašo ją nebedel- ruošta Sovietų KGB agentų, yra
siant atiduoti tikintiesiems.
juokingas ir nerimtas jo gyni
mas. Kaltintojas Michael Shaked savo kaltinimą pradėjo iš
Latvijos pogrindžio skaičiuodamas žiaurius Treblin
kos įvykius ir apžvelgdamas
„Auseklis"
visą tos stovyklos sargybinių ap
Stockholmas. — Švediją pa mokymą. Jis pakartotinai nau
siekė Latvijos pogrindžio leidi dojo frazę „Ukrainiečiai ir SS",
nys „Auseklis". Jame yra pasakodamas apie veiksmus
spausdinami straipsniai politi prieš žydus. Kaltinamojo akto
kos, literatūros, religijos ir ki skaitymas buvo pertrauktas,
tomis temomis. Leidėjais kai Rosenbergas vėl atvyko teis
pasirašė Ivars Žukovskis, Lidi mo įsakymu liudyti.
ja Doronine-Lasmano ir Ausma
Kaltinamojo advokato ChuKrėslą. Naujo Latvijos pogrin mak klausiamas, Rosenbergas
džio žurnalo pirmasis numeris pasakė, jog tas 1945 m. doku
yra išleistas praėjusių metų spa mentas yra tikras, kurį rado
lio 1 d. ir apima apie 120 mašin Lenkijoje. Jis sakėsi žinojęs, kad
raščio puslapių. Leidėjai tvirti toks dokumentas yra, tačiau
na, kad tai pirmas po ilgu de nežinojęs, kur jį buvo galima
šimtmečių necenzūruotas leidi surasti. Liudininkas, kuris
nys Latvijoje. Latvių išeivių or keliskart buvo klausiamas ad
ganizacija Stokholme ketina vokato Chumak ir trijų teisėjų,
naująjį pogrindžio leidinį per- į visus kartus atsakė, jog 1945
' spausdinti didesniu tiražu, jo m. jo pareiškimas ir 1947 m.
svarbesniuosius straipsnius iš- įteiktas pareiškimas nacių
ieškotojui Tuviah Friedmanui
. versti į svetimas kalbas.
yra abu autentiški. Bet šiame
- Australijoje buvo suareš teisme jis pareiškė, jog, ką jis
tuoti 26 žmonės, kurie platino tada parašė, buvo jam pasakyta
kitų kaliniu, pabėgusių iš Treb
narkotikus.

Kongresas gali pakeisti
sprendimą
Prezidentas Reaganas po bal
savimų įspėjo N i k a r a g v o s
Sandinistus nemanyti, kad, jei
karinė parama nebuvo paskir
ta, tai jie gali nebesilaikyti savo
pažadų
įvesti
krašte
demokratiją. Simbolinis Senato
balsavimas 51-nu balsu už
paramą Contras ir 48 pasisa
kius prieš, nors ir neturi teisi
nės galios, reiškia, kad, jei
nebus demokratinių reformų,
Kongresas gali pakeisti savo
nuomonę ir pasisakyti prieš
Sandinistus. Prez. Reaganas pa
žadėjo savo asmenišką paramą
Nikaragvos laisvės kovotojams.
Prezidentas tuoj sukvietė kabi
neto posėdį ir vėliau tarėsi su
respublikonų vadais.
Atstovų rūmų speakeris Jim
Wright, kai daug kur kilo
nepasitenkinimo banga demo
kratais, pradėjo kalbėti apie
humanitarinės pagalbos sutei
kimą Contras partizanams,
Mat šiemet yra rinkiminiai me
tai, ir tai gali atsiliepti rinki
muose.
Amerikoje pradėta kelti min
tis suorganizuoti privačius fon
dus Nikaragvos kovai už laisvę.
Už tai jau pasisakė Inter- Ame
rican Security taryba ir kitos
organizacijos.

TRUMPAI
IŠ VISUR

Prez Daniel Ortega, kumšt) iškėlęs,
kalbėjo 75 min. spaudos konferencijo
je, džiaugdamasis Kongreso balsavi
mu.

Skambinkime savo senatoriams
būtų trukdomi. Senatoriai Rieg
le, Durenberger ir Lautenberg
kviečia ir kitus senatorius prie
laiško prisijungti. Visi lietuviai
raginami skambinti į mūsų se
natorių vietines įstaigas arba i
Washingtoną 1-202-224-3121 ir
prašyti, kad jie pasirašytų po
senatorių Riegle, Durenberger
ir Lautenberg vasario 2 d. da
tuoto laiško Gorbačiovui. Laiš
kus rašyti senatoriams per vėlu.
Reikia skambinti telefonu vasa
rio 5. 6 ir 9 dienomis. Po to
laiškas Gorbačiovui bus išsiųs
tas.

KALENDORIUS
Vasario 6 d.: Teofilius. Dara
ta, Alkis, Živilė.
Vasario 7 d.: Ričardas. Juli
jona. Druva, Ramutis, Romual
das.
Vasario 8 d.: Jeronimas. Dor
mantas, Nirma.
Vasario 9 d.: Donatas, Apo
lonija. Algė. Girvydas, Marijus,
Prišmantas, Algimantas.
ORAS
Saulė teka 6:59, leidžiasi 5:11.
Tempreratūra šeštadienį 0 .
sekmadienį 26 1.. pirmadienį 26
1., antradienį 27 1.

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. vasario mėn. 6 d.

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

SUGRĮŽIMAS Į LIETUVĄ
IR Į JAUNYSTĘ...
Chicaga, Washingtonas, New
Yorkas, Clevelandas, Philadelphia, Los Angeles... ir staiga —
Dainava. Dainava čia ; Ameriko
je.
Šį gražų vietovardį Lietuvoje
visi gerai žino. Jį išgarsino Vin
cas Krėvė savąja knyga „Daina
vos šalies senų žmonių padavi
mai". Dzūkai savo gražiajame
krašte priskaičiuoja arti 20 kai
mų, turinčių tokį gražų ir mielą
pavadinimą. Tačiau ne dėl to
Lietuvoje daug kas skaito, jog
dzūkų dainos y r a pačios gra
žiausios, pačios melodingiausios. Greičiau atvirkščiai: to
krašto lietuvių ypatingai jaus
mingas daininingumas įsiamži
no Dainavose.
Taigi, lankantis Amerikos ir
Kanados didmiesčiuose, man vis
neišėjo iš galvos mintis: kas gi
toji Dainava, esanti kažkur, ta
čiau nežinia kur, šioje pusėje At
lanto vandenyno. Kokia ji? Ko
dėl ji taip pavadinta? Kodėl
visada, kada kas nors ištaria jos
vardą, visų veidai nušvinta gė
rio ir grožio šypsena?
Pagaliau, antrąją Kalėdų
dieną aš išsvajotoje Dainavoje.
Čia susirinkęs gražus ir geras
Amerikos ir Kanados lietuvių
jaunimas. Jaunesnieji atvyko į
moksleivių ateitininkų žiemos
kursus. Vyresnieji — tų kursų
programų vadovai.
Šio sąskrydžio rūpestingi
kuratoriai — čikagietė dr. Dalia
Katiliūtė-Boydstunienė, dr.
Vytautas Vygantas iš Dalias
miesto ir naujas, visada links
mas torontiškis kun. Edis Put
rimas, į Dainavą atvykęs net
tiesiai iš Romos. Kursų komen
dantas — Linas Vyšnionis iš
Clevelando, savo amžiumi
nedaug vyresnis už kursantus.
Aš čia tik svečias, pasyvus tų
kursų stebėtojas, o drauge ir jų
laisvas klausytojas. Atvykau tik
dviem dienom, o išbuvau čia vi
są savaitę. Ir d a r nesinorėjo iš
Dainavos išvažiuoti.
Mane, kaip buvusį geologą,
pirmiausiai sudomino šios
vietos reljefas, jo kilmė, gamta,
ir... nuostabi analogija su Rytų
Lietuvos kraštovaizdžiu, mato
mu, pavyzdžiui, k u r nors
važinėjant keliu iš Molėtų į
Uteną arba iš Trakų Aukšta
dvario pusėn, arba, kad ir pačio
je Vinco Krėvės gimtinėje —
Subartonyse, su greta esančiu
Gilšės eseru. Neabejoju, jog čia
atras širdžiai mielą kampelį ir
Suvalkijos lygumų gyventojai,
ir žemaitis, į čia atvykęs iš pa
ties Žemaitijos vidurio. Taigi,
beveik visa Lietuva šiame

)ainava žiema.

MAS stovykloje Dainavoje. Iš k.: Rūta Musonytė. Vitas Laniauskas, Audrius Polikaitis ir Dalia Polikaitytė.

ATEITININKŲ NAMUOSE
Ateitininkų namuose judė
jimas ir žiemos šalčių metu
nesustojo, tik gal šiek tiek
pakeitė savo formą.
Ištikimai namais kas sekma
dienį naudojasi steigiama
Lemonto lietuvių misija,
laikydama šv. Mišias, kurias
atnašauja kun. L. Zaremba, SJ.
Mišių dalyviai ne tik gali atlikti
savo sekmadieninę religinę
pareigą, bet būna praturtinami
kun. Zarembos turiningų pa
mokslų mintimis. Po pamaldų,
prie kavos puoduko dalyviai pa
bendrauja ir pasikalba Šeimų ir
kaimynų tarpe.
Kas mėnesį po šv. Mišių būna
partizano Daumanto jaunučių ir
moksleivių kuopos susirinki
mai. Tais sekmadieniais ir pa
maldų lankytojų skaičius
pašoka, nes daugiau šeimų su
sirenka su savo atžalynu.
K a r t k a r t ė m i s vyksta Šv.
Rašto aiškinimais besidominčių
būrelio suėjimai.
Viršutinėje salėje ar svečių
kambaryje vyksta organizacijų
ruošiamos popietės. Prieš porą
savaičių buvo „Aušros Vartų"
tunto skaučių popietė, o praėjusį
sekmadienį — Korp! Giedros.
Pirmadieniais apatinė salė
naudojama Lemonto tautinių
šokių šokėjų grupės, vadovau
jamos Rasos Poskočimienės,
tautinių šokių repeticijomis ir
pasiruošimui tautinių šokių
šventei Kanadoje.
Namų Taryba posėdžiauja, ap
t a r d a m a būsimų renginių
planus. Kovo 26 d. ruošiama
priešvelykinio susikaupimo
diena, kuriai pravesti pakvies
tas kun. Rubšys Taryba, rūpin
damasi namų išlaikymo išlaidų
sumažinimu, ruošiasi tradicinės
loterijos ir pavasrio pokylio
pra vedimu i.
Darbų vajaus proga, po 100
dol. atsiuntė dr. Antanas ir
Aldona Lipskai, Key Biscayne,
Fla., Kazys Pabedinskas,
Chicago, 111., Jonas ir Irena
Pabedinskai, Westchester, 111.
50 dol. auką atsiuntė dr.
Vytautas ir Danutė Bieliaus
kai, Cincinnati, Oh.
Už aukas nuoširdžiai dėko
jame.
Ateitininkų n a m ų taryba

versitetų. Keletas — j a u baigę visa apimantis dvasinės pažan
mokslus. Pastariesiems ir atsa- gos principas ir siekis, kurio
komingiausios pareigos teko.
Amerikos žemės plotelyje. Visa Tai virtuvės meistrai — terapi- j taip labai trūksta dabartiniame,
netgi krikščioniškame pasauly
ne geografine, bet emocine pras
jos specialistė čikagietė Rita
je.
me.
Ambrozaitytė ir inžinierius
Šį Lietuvos žemės grožio pa Vidas Neverauskas iš Detroito. | Tų užsiėmimų metu stebėjau
jautimą dar labiau sustiprino Jis ir muzikinės programos at jaunyste žydinčių veidų išraiš
kelionė aplink Dainavą, kurią likėjas drauge su Audrium Po- kas ir mačiau su kokiu dideliu
man pasiūlė studentas Marius likaičiu ir jo sesute Rima. Vidui ' rimtumu merginos ir jaunuoliai
Katilius-Boydstunas.
Tos išvykus, virtuvėje Ritai talkino buvo įsijungę į visas kursų prog
kelionės metu Marius man vaiz iš Chicagos atvykusios: archi ramas. Šis draugiškas lietuviš
džiai papasakojo Dainavos atsi tektė Dalia Bilaišytė ir dizaine- kojo jaunimo būrys sudarė tar
radimo istoriją, parodė daug ką rė Vida Mačiukevičiūtė. Jų visų si vieną organiškai sujungtą
įdomaus, tikrai lietuviško, kas nuoširdus ir kvalifikuotas dar vienetą, tikrai gražų mūsų
čia įkūnijo tėvynės meilę ir il bas, skaniai pagaminti, kiekvie tautos lietuvišką žiedą.
Studentai Rima Polikaitytė
gesį.
ną dieną vis lietuviški valgiai
Mes apėjome visą gražuolį daug prisidėjo prie šitų kursų (Chicaga), Tadas Vizgirda (Los
Spyglio ežerą, kaip tarsi kokio geros, šiltos ir kūrybingos nuo Angeles) ir Kristina Žvinakytė
(Chicaga) žiemos kursuose kaip
je legendoje, įkritusį tarp trijų taikos palaikymo.
kursantai dalyvavo paskutinį
kalnų: Gedimino, Rambyno ir
Jaunimas į Dainavą susirinko i kartą. Iš jų Rima — ateitininkų
Kryžių. Gražūs pušynėliai,
ne šiaip sau pramogauti. Čia i žiemos kursų trejų metų ciklo
lapuočių miškeliai, šimtametis
visą savaitę vyko rimtas darbas: i absolventė. Ji gavo ateitininkų
ąžuolas paežery, pažliugusios
paskaitos, diskusijos, iškalbos pažymėjimą. 1987-jų metų
šaltiniuotos vietos, krūmų brūz
meno pratybos, jas vertinant žiemos kursų pirmūnais tapo
gynai, o tarp jų taip lietuviškai
žiūrint komisijai. Su įsijautimu Rita Jakutytė, Julija Šukytė ir
vingiuotas, parudavusioje žolėje
praėjo improvizuotas beasmenio Kristina Vygantaitė. Naujųjų
įmintas takelis! Visa tai kėlė
ateitininko teismas už alkoho Metų sutikimo gražų ir nuotai
mielą sugrįžimo į Tėvynę jaus
linių gėrimų naudojimą. Buvo kingą vakarą visos tos mergai
mą.
čia susikaupimo ir apmastymų tės ir Tadas gavo atminimo
Marius, pažadinęs mane iš tos valandėlės, vakarinės pamal
ekstazės, sako: — Atvažiuokite dos, meniniai pasirodymai, dovanėles — knygas, kuriose
čia vasarą, tada tai pamatysite, įprasminantys rimtų užsiėmi pasirašė visi tų kursų vadovai
ir kuratoriai.
kaip čia gražu!
mų turinį. Įspūdingos buvo šv.
Tačiau man ir šito rudeninio Mišios nakties metu, miške,
lietuviško grožio užtenka. gausiai sningant. Jos buvo
Sakau, rudeninio, nes pirmosios laikomos už vėles visų tų, kurie
Naujieji 1988-ji metai buvo
snaigės čia pradėjo ramiai kristi kovojo ir žuvo už Lietuvos laisvę džiaugsmingai sutikti išpuoštoje
tik po keletos valandų, jau sute ir už tuos Lietuvos laisvės ir salėje su pakeltomis taurėmis
mus.
tikėjimo gynėjus, kurie dabar (žinoma be alkoholio), su muzi
Snigo visą naktį, visą kitą k a l i n a m i arba yra Sibiro ka, šokiais ir Ritos, Dalios ir Vi
dieną ir dar vieną naktį, o pri tremtyje.
dos paruoštais ypatingai ska
snigo tiek, kiek Lietuvoje kar
niais užkandžiais. Šiai šventei
tais prisninga tik per pusę
Tačiau buvo laiko pažaisti fut ir pats jaunimas buvo šven
žiemos. Po sniego ir plonyčio le
tiškai pasipuošęs.
do danga pasislėpė visų čia bolą, pasisvaidyti sniego gniūž
Artėja antroji valanda nak
mylimas Spyglys. Ir vėl kur tik tėmis, pasiklausyti muzikos, ku
6132 S. Kedzie Ave., Chicago
ties.
Laikas susikaupti maldai
pažvelgsi, toks gražus ir mielas rios išradingu operatoriumi
WA 5-2670 arba 489-4441
ir paskutiniosioms šių kursų ir
lietuviškos žiemos kraštovaiz buvo torontiškis Linas Daukša.
DR. K. A. JUČAS
Malonu buvo šiaip sau pasišne pirmosioms Naujųjų 1988-jų
dis!
O D O S LIGOS
kučiuoti, susėdus prie degančio metų šv. Mišioms. Visi pusračiu
KOSMETINĖ CHIRURC1IA
židinio. O patiems rimtiesiems susėda priešais altorių. Po labai
Valandos pagal susitarimą
Dainavos Baltuose Rūmuose trankios muzikos staiga — tyla!
Kadaise Vilniaus universite
DR. JOVITA KERELIS
yra turtinga lietuviškų knygų ir Kunigas Edis pradeda šv. Mišių
te daugelį metų bendravus su
Dantų Gydytoja
žurnalų biblioteka. Joje vėl ne auką visų iš eilės garsiai ištarta
jaunimu, dabar man buvo ypa
TRADE
CENTER BUILDING
lauktas ir netikėtas mano paties intencija.
9525 So 79th Avenue, Hickory Hills
tingai džiugu patekti vėl į lietu
Mišios pasibaigė. Pasibaigė ir (Ant 95th St 1 blokas Į rytus nuo Roberts Rd.)
jaunystės atgarsis!
viškojo jaunimo būrį. Turėjau ir
Ant šios bibliotekos durų pri moksleivių ateitininkų žiemos Tai. 598-8101 Vai. pagal susitarimą
anksčiau tokią laimingą progą
tvirtintas užrašas: „Kun. Bro kursai gražioje, žavingoje ir
susitikti su juo svetinguose Ju
niaus Dagilio ir kun. Alfonso tikrai lietuviškoje Dainavoje.
ditos ir Eugenijaus Čuplinskų
Sušinsko biblioteka". Man
DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
namuose Toronte ir Audronės ir
priminė sunkiuosius karo me
D A N T Ų GYDYTOJA
Miko Pakščių — Grant Falls,
9356 S. Roberts Road
tus. Tada mūsų kapelionas Alfa
Lietuvos pogrindžio leidinyje
Virginia. Tačiau tai buvo tik
Hickory Hills
Sušinskas (jis mėgo savo vardą „Alma Mater" buvo atspausdin
Tel. 598-2131
kelios malonios valandos. Bet ir
trumpinti) mums. visai dar jau tas, vėliau mūsų byloje inkrimi
Valandos pagal susitarimą
to užteko, kad pasijusčiau tary
niems gimnazistams labai pra nuotas, straipsnis, kurio pavadi
tum aš vėl sugrįžtu į jaunystę.
šant, tikybos pamokas taip su nimas „Jaunimas mūsų tautos
O čia — visa savaitė!
DR. V I L I U S M I K A I T I S
trumpindavo, jog likdavo ne ateitis". Kaip tos minties netie
Šeimos daktaras T chirurgas
Į Dainavą susirinkusiųjų jau mažai laiko jo teberašomos kny
FSflHty M#OK4if CNfuc
sioginis
atgarsis
buvo
ką
tik
nųjų ateitininkų geografija pla gos skaitymui. Skaitydavo jis
217 E. 127 St. — L.mont. IL 90439
Priklauso Palos Community Hospital ir
ti: Chicaga, Dalias, Detroitas, pats, o mes ištempę ausis, kitas pasibaigusio VI Pasaulio lietu
Silver Cross Hospital
vių
jaunimo
kongreso
šūkis:
Philadelphia, Clevelandas, Los ir išsižiojęs, klausydavome. O
Valandos pagal susitarimą
„Tautos
likimas
—
mūsų
atsa
T»f 257 2285
Angeles, Otawa. Toronto. Net skaitė jis apie savo paties šiur
komybė".
Šito
šūkio
dvasia
keturi besimokantys Vasario pius pergyvenimus bolševikų
0r. Romualdas Povilams
16-tosios gimnazijoje. Kiti — iš kalėjimuose. Tie kun. Sušinsko gyveno ir visi 1987-jų metų
jaunųjų
ateitininkų
žiemos
l
D A N T Ų GYDYTOJAS
kitų gimnazijų, kolegijų ir uni- prisiminimai, pavadinti „Gyve
kursų Dainavoje dalyviai. Jų
Tel. 767-7575
nimas mirtyje" — tuo pačiu tarpe buvau ir aš, deja, kaip iš
5780 Archer Ave.
(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave.) i
metu buvo spausdinami laikraš gražaus sapno vėl sugrįžęs į
Valandos pagal susitarimą
tyje „Panevėžio Balsas". Tai ką gyvenimo realybę.
tame laikraštyje skaitydavo visi
DR. UNAS A. SIDRYS
Sėdžiu dabar Chicagoje ir
panevėžiečiai, mums jau būdavo
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA
mąstau: jeigu kada nors man
2636 W. 71 st Street
žinoma.
vėl tektų važiuoti greitkeliu
Priima trečiadieniais.
t
Ar galėjau aš tada net pagal tarp Jacksono ir Detroito, užtek
ketvirtadieniais ir penktadieniais
voti, jog po 45 metų būsiu Ame tų kelio pakraštyje pamatyti
Susitarimui skambint 436-5566
rikoje ir savo rankomis liesiu tiktai nedidelę žalią rodyklę su
DR. KENNETH J . YERKES
mūsų mylimo kapeliono, didelio lietuvišku baltu užrašu DAINA
D
R. MAGDALEN BELICKAS
jaunimo draugo, privačios bib VA, kad vėl savo vaizduotėje ir
DANTŲ GYDYTOJAI
liotekos, padovanotos Dainavai, pojūčiuose iš naujo pergy
Pensininkams nuolaida
knygas. Tada tokios mintys venčiau tuos malonius vaizdus
2436 W. Uthuanlan Plaza Court
būtų buvusios kaip fantastinis ir įspūdžius, kuriuos aš čia
Tai. 925-8288
sapnas arba ligonio kliedesys. patyriau, atsisveikindamas su
Dainavoje kursai vyko ateiti nemariais 1987-siais metais. O Ofs. t a i . 586-3166; namų 361-3772
DR. PETRAS ŽLIOBA
ninkų šūkio „Visa atnaujinti jie mano gyvenime buvo ypatin
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kristuje" dvasioje. Atnaujinti gai kontrastingi ir perpildyti
6745 W s * t 83rd Street
save, šeimą, draugus, tautą, vi įspūdžių gausumu.
Vai.: pirm., antr., katv. Ir penki. 3 4 ;
suomenę. Ar gali būti gražesnis,
eeetadleniale pagal susitarimą
Vytautas Skuodis
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Kanadoje (U.S.A.) dol .
Užsienyje
Savaitinis (Šešt. pried.) .

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

metams
$60.00
$60.00
$60.00
$35.00

"£ metų
$35.00
$35.00
$35.00
$20.00

3 mėn.
$20.00
$20 00
$20 00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių nesaugo Juos gražina tik iš
anksto susitarus. Redakcija u i
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EOMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51 st Street
Tel. — 476-2400
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 1 - '
antr. ir penkt. 10-4; ieit 10-2 vai.

DR. K E N N E T H J . Y E R K E S
DR. M A G D A L E N BELICKAS
DANTŲ GYDYTOJAI
Pensininkams nuolaida
2436 W. Lithuanian Plaza Court
Tel. 925-8288

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS
2555 VV. Lincoln Hvvy. (Hwy. 30)
Olympia Fields. III.
Tel. 748-0033
Valandos pagal susitarimą

DR. V U A Y BAJAJ, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami ofise)
Priklauso Holy Cross ir Cbrist ligoninėms
2 4 3 4 W. 71 Street, Chicago
T a i . 434-5849 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr. ketv.. penkt. nuo 12 iki 6 v v.
O h . 735-4477;
Rez. 246-0067; arba 246-6581

DR. E. DECKYS
G Y D Y T O I A IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
2655 W. 69 St.
Tel. 776-9691
pirm. 1 2 - 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
O f i s o tel. -

582-0221

DR. JANINA JAKSEVICIUS
JOK ŠA
VAIKŲ LIGOS
6 4 4 1 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą
DR. A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
Nechirurgmis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Penkt . antr. ketv ir penkt
rteikalui esant atvažiuoju ir i namus

Ofs. tol. 4 7 1 - 3 3 0 0 ; roz. 4 4 2 - 0 2 9 7

VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. KedzJe A v a . ,
Chicago, III. 60652
Pirm., antr., ketv. ir penkt.
pagai susitarimą

Cardiac Diagnosis. Ltd.
Marquette Medicai Building
6132 S. Kedzie
Chicago. IL 60629
Tel. 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
SURENDER KUMAR, M.D.
širdies >r Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namu 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS CHIRURCIIA
6132 S. Kedzie, Chicago, I I I .
Tel. 925-2670
1185 Dundee Ave.. Elgin. I I I . 60120
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOIA
8104 S. Roberts Road
I 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 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Vai paga! susitarimą Uždaryta treč1
Dr Tumasonio ofisą perėmė

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

T a i . RE-tlance 5-1811

DR. ANTANAS G. RAZMA

DR. VVALTER J . KIRSTUK

Specialybė
Vidaus ir plaučiu ligos
2636 W 71st St., Chkeoo, M.
Tel.: 436-0100
11800 Soutfmest Hi B hw« f
Palos llelghU, 18. 80463
312) 3*1-0220
:312) 361-0222

Lietuvis gydytojas
3 9 2 5 West 59th Street
Vai. pirm., antr.. ketv ir penkt
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak.
Treč ir šešt. uždaryta
Tel. ofiso ir buto: OLvmpic 2-4159

DR. LEONAS SEIBUTIS

C Y D Y T O I A S IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
išskvrus treč §e$t 12 iki4 vai popiet

INKSTU PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street
Vai antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p
šešt pagal susitarime
Ofiso tel. 77«-2880, rez. 448-S545

DR. IRENA KURAS

NANCY STREITMATTER, M.D.

K Ū D I K I U IR V A I K U LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st Street
Ofiso tel. RE 7-1168;
Rezid. 385-4811

KARDIOLOGE
2454 W. 71 Street
M L 434-6777
Valandos pagal susitarimą
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Dideli renginiai —

KALBAME SU LIETUVOS
GENERALINIU KONSULU

VISOS IŠEIVIJOS
RŪPESČIAI
šią vasarą išeivijos lietuviai
pasiryžę sutelkti visas pajėgas
ir padaryti didelį susibūrimą
Kanadoje. Prasidės Kultūros
kongresu, kuriame bus svars
tomi lietuvių kultūros reikalai
visu plotu ir visa apimtimi, nors
visų sričių ir neapima. Bus
Pasaulio lietuvių seimas,
kuriame vėl iš naujo bus spren
džiama valdybos vieta, išren
kama Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenei valdyba ir pavedama
koordinuoti visą lietuvišką
veiklą pasauline plotme. Ir pas
kiausiai bus Pasaulio lietuvių
tautinių šokių šventė, kuri su
trauks daugelį jaunimo, dar
galinčio šokti, daugelį žiūrovų,
norinčių savo tautinio šokio
menu pasidžiaugti. Tas viskas
numatoma Kanadoj Toronte ir
Hamiltone, kur lietuvių nėra la
bai daug. bet jie pasiryžę di
deliems renginiams ir suor
ganizavę savo turimas jėgas pa
rodyti, kad tautinėje veikloje jie
yra pakankamai pareigingi.
Kiekvienas tų renginių turi
didelius uždavinius. Jie yra
dideli savo apimtimi, pasiruo
šimu ir tikslais. Jie sutraukia
visų lietuvių dėmesį, bet kartu
reikalauja iš visų lietuvių ati
daryti savo kišenes finansinei
paramai. Tokie susibūrimai
nėra nei eiliniai, nei kasme
tiniai, nei prabėgomis su
rengiami. Prie jų turi prisidėti
nuo jauno iki senelio pagal pajė
gumą. Taip pat turi prisidėti
didelės ir mažos gyvenvietės,
kur tik yra dar bet kokia lie
tuviškai plakanti širdis. Ren
ginių dydis iš visos lietuviškos
išeivijos reikalauja didelių pa
stangų, daug darbo rankų ir
protų, daug idėjų ir jų pavertimo
tikrove. Neužtenka tik apie tai
pakalbėti, bet būtina ir jiems
savo darbą atiduoti.
Apie kiekvieną tų renginių
svarbą reikės daug kartų ir at
skirai kalbėti, daug popieriaus
sunaudoti ir daug prakaito išlie
ti, kad jie būtų verti savo
užmojų h savo vardo. Tai tau
tos išeivijoje ir vergijoje reprezentavimas prieš savuosius ir
svetimuosius.

Apie kultūrą jau daug yra
kalbėta, daug jos labui daryta.
Bet kiekviena kultūra yra tau
tinė ir tarptautinė. Tai
priklauso nuo žmonių, kurie ją
kuria, kurie jai duoda savo
atspalvį ir ją skiria tam tikrai
grupei ar tam tikrai tautai. Lie
tuvių kultūra yra sena ir ji jau
turi savo kelius, tradicijas,
kūrėjus, priėmėjus ir rėmėjus.
Jei lietuviška kultūra, kuri turi
gilias šaknis tautoje ir tautinių
kūrėjų, genijuje, nėra taip žino
ma tarptautinėje plotmėje, kaip
daugelio senųjų tautų kultūra,
tai mes patys esame už ją at
sakingi. Mes savo kultūrą permažai branginame ir į ją permažai žiūrime. O ji duoda — to
norime ar nenorime — mums
patiems tautinį charakterį, tau
tines tradicijas, tautinius bruo
žus, iš kurių mes pažįstame
save, o mus pažįsta kiti.
Svarstyti savo kultūros praei
tį ir ateitį, svarstyti savo kūry
bos dabartį turi tikslą Kultūros
kongresas, kuris stengiasi apim
ti visas kultūros sritis, nors
visko ir negali apimti. Mūsų
menas, mūsų literatūra, muzika

NAUJI ĮTAISAI
LĖKTUVUOS
Dviejuose United Airlines
lėktuvuose, naudojančiuose
O'Hare aerodromą, įtaisyti
elektroniniai aparatai, kurie
perspėja pilotą, jei atsiranda pa
vojus susidurti su kitu lėktuvu.

J U R G I S JANUŠAITIS

ir dainos, mūsų praeitis ir da
bartis, kuriomis remiasi atei
ties kultūrinis gyvenimas ir
savo charakterio išsaugojimas,
yra mūsų tautos turtas. Tautos
turto mes neturime išsižadėti
svetimųjų ar svetimos kultūros
naudai. Jai turime duoti teo
rinius ir praktinius pagrindus,
kad tautinė kultūra net išeivi
joje nemažėtų. Ji nuolat turi
didėti ir šviesti net svetimie
siems.
Kultūros kongreso organiza
toriai ir yra pasiryžę leisti savą
kultūros šviesą parodyti savie
siems, kad ją būtų galima pa
rodyti ir svetimiesiems. Šį
kongresą rengia Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės sudarytas
komitetas. Jam talkina ir Kana
doje sudarytas darbo komitetas
ir JAV-bėse sudaryta lėšų tel
kimo atstovybė. Kultūros
kongresui lėšas rinkti apsiėmė
finansų organizavime patyręs
dr. Antanas Razma, kuris savo
pajėgas jungs su aukų rinkėju
Tautiniams šokiams dr. Petru
Kisielium ir Pasaulio Lietuvių
seimui rinkėju Stasiu Jokūbausku.

Tautinių šokių šventė ren
giama jau ne pirmą kartą. Ji
turi pasisekimą tarp lietuvių
išeivių, ji žinoma ir pavergtoje
Lietuvoje. Į ją t u r i progą
suvažiuoti iš laisvojo pasaulio
tautinių šokių grupės, kurios ne
tik susipažįsta, ne tik pamato
kitų kraštų lietuvių gyvenimą,
bet ir pasimoko vieni iš kitų ir
pasidaro draugysčių, nors toliai
ir skiria. Tautinių šokių šven
tės yra išlaidžios, joms reikia
daug lėšų, didelės paramos,
daug darbo šokiams pasiruošti
ir grupes paruošti, kad iš dau
gelio pasidarytų viena grupė ir
vienoks tautinis šokis, kuriuo
kiti galėtų pasidžiaugti.
Kanada nugalėjo daugelį
kliūčių, kurias statė gyvenimo
ir žmonių nesutarimai. Jie nu
galėjo sunkumus ir ruošiasi
šventei, nepaisant nedidelės gy
venvietės apimties Hamiltone.
Meninės pajėgos yra geros, su
gebančios, daug patirties turin
čios, jau užsirekomendavusios
ne tik tarp lietuvių, bet ir tarp
svetimųjų.
Taip pat administracinis ir or
ganizacinis personalas yra rū
pestingas ir pasiruošęs nugalė
ti visus sunkumus. Vietovė
gera, salė didžiulė, kurioje galės
laisvai jaustis šokėjai ir žiūro
vai. Tai geroji pusė, kurios visi
laukia ir visi tiki šios šventės
sėkme.
Ir čia paramos rinkimas yra
sunkus darbas, atsakingas prieš
tautą išeivijoje ir prieš sve
timuosius. Reikės pasirodyti sa
viems ir svetimiems. Čia vėl
rasta gera išeitis, kai apsiėmė
lėšų telkimui vadovauti orga
nizaciniu ir visuomeniniu dar
bu pasižymėjęs dr. Petras Kisie
lius. Jis iš savo pusės taip pat
sutarė su Pasaulio Lietuvių sei
mui lėšas renkančiu Stasiu
Jokūbausku ir Kultūros kong
resui renkančiu dr. Antanu Raz
ma. Tas sutarimas finansiniuo
se reikaluose yra laidas, kad
visi trys dideli renginiai, užsi
moti atlikti vienas po kito šią
vasarą, bus apvainikuoti tau
tinės atsakomybės laimėjimu.
Pr. Gr.

ĮSAKĖ MAŽINTI KAINAS
Northern Illinois Gas bend
rovei Komercijos komisija
sausio 20 d. įsakė 1988 m.
sumažinti kainas 1.2%, nes pra
eitais metais per daug surinko
iš vartotojų. Šiemet turės
surinkt 6.9 mil. mažiau.

Artėjant Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo 70 metų su
kakčiai, užkalbinome Lietuvos
generalinį konsulą Vaclovą
Kleizą.
— G e r b i a m a s konsule, sa
kykite, k a i p sekėsi konsuliarinėje, diplomatinėje tarny
boje pirmaisiais ir antraisiais
metais? Kokių sutikote kliū
čių ir kokios lydėjo sėkmės?
— Kiekvieno darbo pradžia
ateina tam tikram nežinomume
ir abejonėse, drauge atsinešdama ir entuziazmą, įsipareigoji
mus ir viltis. Į naujas pareigas
įsigyventi trunka laiko, ypač.
kai jos turi būti vykdomos nuo
kasdieninio darbo atliekamu
laiku. Tuo pačiu žmogus esi
ribojamas planuose ir jų
siekimuose. Konsulate darbo
yra pakankamai. Jis įvairus,
įdomus, dažnai patenkinantis,
kartais varginantis.
Bet, kaip amerikiečiai sako,
visa t a i ateina su teritorija.
Ypatingų kliūčių patirti neteko,
o sėkmė yra daugiau darbo išda
va negu atsitiktinumo reiški
nys. Lietuvių visuomenė prade
da priprasti prie naujo veido,
amerikiečių tarpe irgi lengviau
įsipilietiname. Čia labai paleng
vina mano pirmtakės gen. konsulės J. Daužvardienės paliki
mas, nes ji savo asmenybe ir
ilgų metų darbu buvo įsigijusi
daug draugų bei prielankumo
Lietuvai.
— A r p a v y k o užmegzti ry
šius s u Lietuvai d r a u g i n g ų
valstybių konsulais ir kiek
s u s i l a u k ė m e d r a u g ų Lietu
vos bylai?
— Chicagoje yra 64 konsula
tai, atstovaują įvairioms pasau
lio valstybėms. Trečdalis jų —
garbės konsulatai, kurių perso
nalas dažnai nesikeičia, kas
sudaro sąlygas pastoviam ryšių
užmezgimui. Su jais glaudžiai
bendradarbiavo mano pirm
takai, todėl ir man durys dau
giau atviresnės į artimesnį ryšį
su jais. Karjeros konsulai kei
čiasi dažniau (kas 3-5 metai).
Per tą poros metų laikotarpį
pavyko su visa eile jų artimiau
susipažinti. Mums daugiau prie
lankumo rodo Pietų Amerikos ir
Azijos kraštai. Europos valsty
bės mūsų atžvilgiu laikosi san
tūriai, nors kiekviena proga
tvirtina, kad supranta Lietuvos
komplikuotą padėtį ir tikisi,
jog ji pasikeis mūsų naudai.

Vaclovas Kleiza, Lietuvos generalinis konsulas, k u r i s , padedamas
specialaus komiteto, rengia konsuliarinio korpuso Chicagoje priėmimą
Vasario 16-tosios proga.
Nuotr. J . T a m u l a i č i o

Mums labai palankus buvo
Austrijos generalinis konsu
las, dabar paskirtas kitoms
pareigoms Vienoje. Jis didelis
antikomunistas. kiekviena pro
ga reiškė mum- simpatijas ir
stebėjosi lietuviu gyvastingumu
Chicagoje. Užpt- nai dalyvavo
Viliaus Telio operos pastatyme,
kuris jam padarė labai gerą
įspūdį. Dažnaisų juo pasikalbė
davome apie OSI veiklą JAV,
kuri yra palietusi ir austrus.
— Illinois universitete ruo
šiate Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 70-ties metų
sukakties minėjimą. Kokio jis
bus pabūdžio, kas jame daly
vaus ir kas apmokės susida
riusias išlaidas?
— Praeityje konsulatai daž
niau ruošdavo savo valstybinių
švenčių priėmimus. Tą daryda
vo ir mūsų konsulatas. Vieną
kartą toki priėmimą labai sėk
mingai suruošė net ir Jaunimo
centre. Paskutiniu laiku dėl
įvairių priežasčių šie priėmimai
ruošiami daug rečiau. Tačiau
jautėme reikalą mūsų nepri
klausomybės atgavimo 70 metų
sukaktį plačiau paminėti ir su
ja supažindinti ne tik konsulus,

bet aplamai įtakingus Chicagos
visuomenės sluoksnius. Tam
tikslui pasirinkome šiame kraš
te įprastą priėmimo formą, kur
be jokios ypatingos programos
yra proga pabendrauti, užmegz
ti ryšius, drauge prisiminti su
kaktį ir mūsų valstybinę tradi
ciją. Kreipėmės į Chicagos lie
tuvių organizacijas, prašydami
prisidėti prie priėmimo išlaidų
padengimo. Džiaugiamės, kad
jos gana jautriai į prašymą rea
gavo ir tikimės, jog visos išlai
dos bus padengtos, nes, kaip ži
note, konsulatas jokių pajamų
neturi. Šia proga nuoširdžiai
dėkojame visoms organizaci
joms ir pavieniams asmenims,
kurie finansiškai prisidėjo prie
šio darbo.
Į minėjimą
kviečiami
įvairius vietinės i r federali
nės valdžios p a r e i g ū n a i ,
akademinio bei k u l t ū r i n i o
gyvenimo a t s t o v a i ir žinių
p e r d a v i m o d a r b u o t o j a i . Iš
tikrųjų, k a s yra šio išskirtino
minėjimo ruošėjai?
— Priėmimą ruošia generali
nis konsulatas, jungtinis Chica
gos organizacijų komitetas ir li
tuanistikos katedra Illinois uni-

Rimties valandėlei

DIEVO KARALYSTĖS
AUGIMAS
dangaus paukščiai atskrenda ir
gyvena jo šakose" (Mat. 13. 32).
Esą 1972 m. išleistajame
Tarybų Lietuvoje Naujajame
testamente vertėjai, atsižvelg
dami į mokslinę kritiką, mėgi
na sušvelninti tą vietą ir rašo ne
„medis", o „medelis". O komen
taruose nurodo, kad garstyčios
Palestinoje užaugančios iki 4
metrų aukščio. Į šį komentarą
galima atsakyti, kad Lietuvoje
kukurūzai irgi užauga virš trijų
metrų, bet niekas nei medžiu,
nei medeliu jų nelaiko" (Po
kalbiai pasaulėžiūros klau
simais, 2, 38 p j . Taip ateistams
tas garstyčios medis ar medelis
yra įrodymas, kad evangelijose
pilna prieštaravimų ir nesąmo
nių...
Bet iš tikrųjų kaip yra su tuo
garstyčios grūdu ir medeliu?
Pirmiausia reikia paaiškinti,
kad augalas, kuris lotyniškai
pavadintas „sinapis". botaniškai vadinamas „brassica
nigra", visiškai nėra tas, kurį
vadiname mūsiškėmis garsty
čiomis. T a s augalas ypač
žinomas Jordano slėnyje ir ap
link Genezareto ežerą. Išauga
iki 3 ar net 4 metrų, jo kamie
nas atrodo lyg medinis. Šio
augalo grūdus labai mėgsta
paukščiai ir rudenį, kai jau grū
dai subręsta, paukščių pulkai
apsėda šiuos augalus, knibžda jo
šakose, kurios išlaiko nelūždamos paukščių būrius.
Mums žinomos garstyčios, iš
kurių sumalus gaminamas prie
skonis garstyčios. Šių garstyčių
grūdų paukščiai nelesa, paga
liau ir pats mūsiškių garstyčių
medelis yra toks laibas ir
menkas, kad šakelėse, irgi la
bai silpnose, paukščiai nutūpti
negali. Taigi tarp Palestinos
versitete Chicagoje. Jungtinio sinapis (garstyčių) ir mums
Chicagos organizacijų komiteto žinomų bei daržuose auginamų
branduolį sudaro tos pačios garstyčių tiek yra bendro, kad
organizacijos, kurios 1986 m. abiejų sėkla yra labai maža.
pavasarį suruošė Lietuvos gene Kristus palyginime paėmė
ralinių konsulų pagerbimą. mažumui, menkumui pabrėžti
Šiam komitetui labai energin kaip tik tą palestiniškos sinapis
gai ir sėkmingai vadovauja ži grūdelį, nes pas žydus buvo prie
noma visuomenininke Birutė žodis: mažas, kaip sinapis
Jasaitienė. Pasinaudodami šia grūdas".
proga norime svetimtaučių dė
Ir kitais atvejais Kristus,
mesį atkreipti ir į mūsų litua norėdamas pabrėžti kokio nors
nistikos katedrą, kuri rodo lie dalyko mažumą, pavartoja prietuvių tautinės grupės intelektu žodinį garstyčios grūdą. Pvz.
alinį subrendimą. Čia mielai „Jei turėtumėte tikėjimą, kaip
sutiko talkininkauti katedros garstyčios grūdelį (tai reiški
vedėjas dr. Bronius Vaškelis. nors mažumą tikrojo tikėjim
Dėl šios priežasties ir vieta pa jūs tartumėte šiam kalnui: ,P
sirinkta Illinois universiteto pa sikelk iš čia į tenai, ir jis pei
talpose.
sikeltų" (Mat. 17, 20;.
J . V.
(Nukelta į 6 psl.)

Kristus įvairiais palyginimais
dėstė Dievo karalystės, tai yra
jo įsteigtosios Bažnyčios išorinį
ir išvidinį augimą istorijos
eigoje. Vienas tokių palygi
nimų, kaip Dievo karalystė
augs, plėsis, yra apie garstyčios
grūdą.
„Su dangaus karalyste yra
kaip su garstyčios grūdeliu,
kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo
dirvoje. Nors jis mažiausias iš
visų sėklų, bet užaugęs esti
didesnis už daržoves ir pavirsta
medeliu, taip kad padangių
sparnuočiai atskrenda ir susi
suka lizdus jo šakose" (Mat. 13,
31-32).
Palyginime tas garstyčios grū
das, kuris pasėtas išauga į
medelį tiek, kad paukščiai gali
susisukti lizdus jo šakose,
sudaro abejonių dėl to medelio
didumo ir jo šakų pajėgumo
i š l a i k y t i paukščių lizdus.
Neaiškiais kur lietuviškame šio
teksto vertime atsirado tie
paukščių lizdai, kai Evangelijoje
p a s a k y t a taip: „ p a u k š č i a i
atskrenda ir apsigyvena jo
šakose".
Tas pats yra pas evangelistus
Morkų ir Luką, k u r irgi
kalbama apie paukščius, nutu
piančius šakose, bet niekur nėra
pasakyta, jog tie paukščiai ten
susisuka lizdus, išperi vaikus. Ir
marksistiniai ateistai, aiškin
dami, kaip atsirado Naujasis
Testamentas ir kas yra jo au
toriai, pamini tą palyginimą
apie garstyčios grūdą, aiškin
dami, kad čia aiškus prieštara
vimas realybei, nes „garstyčios
vienmetis augalas, o evangeli
joje jis toks, kurio grūdas išau
gęs darosi medis taip, kad

Be reikalo jis to neklausė.
Visa tai apsvarstęs Prūsas nedelsė. Pakilęs pasi
taisė kaklaraištį ir nužengė pas Devinskį.
— Tai ką? — žiūrėdamas į stalą Devinskis burb
P. MELNIKAS
telėjo jam.
— Man patinka darbas.
Romanas
— Koks darbas? — nudavė nesupratęs.
— Tabelių darbas.
35
— Gerai. Jei taip, greitai lauksim ir rezultatų.
Devinskis limpa, sekioja kaip vabalas ir r eatsika— Rangovas gal nepatenkintas?
bina. Gal jį graužia kokia liga? Toks išbalę-- šneka
— Jie visada būna nepatenkinti.
silpnu, žemo tembro balsu. Aukštas, sulinkęs, i.yg dur
naropių prisirijęs vis skuba, lekia ratu, tarsi katinas
savo uodegą gainiodamas.
Vargšai architektai...
Devinskis numojo ranka, lyg Prūso atsakymas jo
Nervingi... Atrodo plėšrūs kaip liūtai, bei krašte jau nebedomintų. Atlikęs šį mažą pokštą su Prūsu,
stato gal tik dvidešimt procentų visų statybų Likusią, kurių kasdieną reikėjo atlikti bent kelis ir vėl plėšy
didesnę dalį iš jų rankų išgriebė inžinieriai, rangovai, tis į visas puses, jis greitai juos užmiršdavo, nes jo
statybų spekuliantai ir įvairiausi neprofV -mnalai. galvoje jau sukosi kiti.
Todėl nervinasi ir šokinėja kaip kengūros..
Reikėjo kuo greičiausiai apgalvoti kaip Grand
Architekto profesija nėra net įstatymais a. -augota. pastate prižiūrėti mechanikos ir elektros inžinierius.
Jų idėjas kopijuoja ir naudojasi bet kokie stat> nninkai, Didesniame jų kambary j a u vyravo chaosas,
Devinskio tipo savamoksliai varovai, spėk :iiantai, plepėjimas, juokai ir darbo tempo nepaisymas jau
kuriems leidžiama padorų žmogų kaip mane uiolat er pasiekė tokią ribą. kad reikia ten bent vieną perspėti.
zinti. Lyg nežinotų, kad jiems padedu, palengvinu Taip, atleisti iš darbo. Gal kelioms savaitėms tada ateis
pinigą krautis kišenėn.
ramybė? Likę dirbs ir dėkos, kad darbą turi.
Kurį?
Devinskis nesiskaito net su mano išeitu :nokslu!
White kaltė, kad niekšui pavedė tokį didel: darbą!
Nereikės klausti mechanikos viršininko patarimo.
Taip ir pasakysiu...
Senasis statybos inžinierius jau skundėsi Petriliu ir to
Ne, geriau tylėti, užsičiaupti... Devinskis t. k laukia užteks. Galų gale, ar svarbu kurį atleisiu? Jo vieton
priežasties pašalinti mane iš darbo, pakišdamas man ateis kitas. Glowertis ir White į Maikio atleidimą
lyg vieną iš tų bendrovėse vartojamų anketų: „Ar nereagavo, nesumurmėjo nė vienu žodžiu... Vadinasi,
patinka darbas, viršininkas, alga, ko tikite- ir kokio bendrovės atšaka jau mano rankose.
jūsų planai ateičiai". Šį kartą tai žodžiu jam nikės at
Vartydamas darbo pareiškimus ir Petrilio vietoj pa
sakyti ir po to, aišku, gauti paraginimą kiek pasku sirinkdamas kitą, Devinskis svyravo tarp dviejų naujų
bėti darbe.
mechanikų.

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS

Sučirškė telefonas.
Nenuleisdamas akių nuo darbo pareiškimų. Devin
skis pakėlė ragelį.
Lena! Piktoku balsu ji kažką jam pasakojo ir
kaltino jį. Kol Devinskis išjungė bendrovės rūpesčius
ir įsisavino jos argumentų svorį, turėjo susijaudinti ir
sudrebėti. Tačiau tik vienoje veido pusėje raumuo pra
dėjo virpėti.
— Alanai, tu vedęs, — ji vis kartojo nustebusiu ir
nusiminusiu balsu.
— Tau kas nors tyčia pakišo šią mintį.
— Ar svarbu kas? Tu man teisybės nepasakei.
— Kaip tai?
— Tai išklausyk mane. Viena kaimynė, dirbanti
draudimo įstaigoje, man pasakė, kad ji gali atrasti žinių
apie kiekvieną žmogų. Spyriausi, juk negražu. Bet
motinos spaudžiama nusileidau, nes tu kartais man
atrodei keistas ir paslaptingas.
— Ir ką? — Devinskiui tiesiog knietėjo tai
kaimynei nusukti sprandą.
— Ji padarė man kopiją tavo apdraudos pa
reiškimo. Ten tu užrašei, kad esi vedęs. Aš dar netikiu.
Ar tikrai?
Žaibo greitumu Devinskis susigriebė, kad neišsi
suks. Todėl atsakė:
— Buvau vedęs... Bet tie popieriai seni ir jau
negalioja.
— Bet anuomet buvai vedės. Kas atsitiko? Alanai,
aš nenoriu tikėti. Kaip ten galėjo būti taip įrašyta?
— Buvo. Bet jau dveji metai, kaip esu išsiskyręs.
Mano žmona man jau neegzistuoja — susirado kitą. —
Devinskis pasakojo apie nelaimingas vedybas.
— Dievaži. O aš maniau, kad mane apgaudinėjai..
Tai todėl buvai toks nelaimingas?...
(Bus daugiau)
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HORIZONTAI
J R . S. SUŽIEDĖLIO
ŽODIS KRITIKAMS
Washingtone būna progų susi
tikti su dr. Saulium Sužiedėliu,
buvusio „Darbininko" ir vėliau
,,Encyclopedia Lituanica" vyr.
redaktoriaus istoriko Simo
Sužiedėlio vienu iš sūnų.
Kadangi dėl dr. Sauliaus Sužie
dėlio mūsų spaudoje ir lietuvių
lūpose iškilo nemaža kontro
versija, jį paprašiau paaiškinti
pagrindinius faktus, sukėlusius
kartais visai nepamatuotus
įtarinėjimus. Būtent, kurio
laikotarpo Lietuvos istoriją jis
rašo ir kokio dydžio yra sutar
tas honoraras? Į mano klausimą
dr. S. Sužiedėlis atsakė raštu:
„Pateiksiu kai kuriuos faktus,
kurių nei Rasa Razgaitienė
(,,Draugas", 1988.1.12), nei
Aurelija Balašaitienė (t.p.
1988.1.14), matyt, nenori
pripažinti... Pirma, Razgaitienės laiškas: ,Kodėl ne vien
okupacijos istorija?' Ten ra
šoma, kad dr. S. Sužiedėlis gaus
,rašyti LB-nei 1941-44 metų is
toriją už 60,000 dol.' Pirma, is
torija rašoma ne LB-nei, bet
amerikiečių visuomenei. Antra,
jokios 60,000 dol. sumos nėra ir
niekuomet nebuvo. Mokslinė
stipendija už beveik dviejų metų
darbą yra 37,500 dol. Yra dar
paskirta suma išlaidoms, skir
ta ne man asmeniškai, iš kurių
dar nė cento neišleista. Pinigai
imami iš PLB fondo, Lituanis
tinės katedros ir Lietuvių fon
do. Trečia, jau 1987 m. liepos
mėnesio pabaigoje pirmą kartą
svarstant projektą mano paties
pasiūlymu buvo nutarta rašyti
ne 1941-1944 metų istoriją, bet
taip pat pirmojo bolševikmečio
ir 1944-1945 metų (iki II
pasaulinio karo pabaigos),
norint išlaikyti istorinės tema
tikos tęstinumą.
„Galutinai buvo apsistota prie
1939-1945 metų ribos. Detaliai
išdėstytame projekte yra numa
tomas atskiras skyrius vien bir
želiniams išvežimams, kitas iš
tisas skyrius apie bolševikų
rįžima 1944 ir jo tragiškas pa
sekmes lietuvių tautai. Pabrė
žiu, šitokia veikalo apimtis buvo
nustatyta pačioje pradžioje ir
aprašyta 1987.X.7 pasirašytoje
sutartyje..." Taip raštu į mano
klausimą atsakė istorikas dr.
Saulius Sužiedėlis, didžiai malo
nus inteligentas žmogus.
EKSKURSIJA PAS
MARYLANDO VALSTIJOS
PABALTIEČIUS
Marylando valstijos tautinių
tradicijų komisija (Maryland
Ethnic Heritage Commission),
kurios narys yra ir Lietuvos pa
siuntinybės Washingtone parei
gūnas Cezaris Surdokas, nuo
1984.VIII.1 veikianti pagal
valstijos legislatūros priimtus
n u o s t a t u s , praėjusių metų
spalio 22 d. sudarė specialią
komisiją
suorganizuoti
ekskursiją j Marylando vals
tijoje esančius pabaltiečių cen
trus. Ekskursija, kurios pro
jektas prasidėjo iš Cezario Surdoko iniciatyvos, angliškai pa
v a d i n t a „Baltic tour of
Maryland".
Jos
tikslas
supažindinti suinteresuotus stu
dentus, žurnalistus, rašytojus,
mokslininkus ir kitus pabal
tiečių kultūra besidominčius as
menis su pabaltiečių centrais ir
jų veikla Mary landė bei jų gim
taisiais kraštais anapus okeano.
Ekskursija numatyta auto
busu balandžio 19 d. (arba
balandžio 23 d.) nuo 9 vai. ryto
iki 9 vai. vakaro. Ji prasidėtų
prie Baitimorės Estų namų.
Vadovauti pakviestas dr. Leonard Latkovskis, istorijos ir
politinių mokslų profesorius
Hood kolegijoje Frederick mies
te, Marylande. Estų namuose
bus pusryčiai, paskaita tema
„Estija: Paryžius prie Baltijos

jūros" ir supažindinimas su vie
tos estų veikla bei jų namais.
Po to ekskursija išvyks į Bai
timorės Lietuvių namus. Pa
skaitą čia skaitys Lietuvių
informacijos centro biuro Washingtone vedėjas Viktoras Na
kas tema „Lietuva: katalikiška
rakštis Sovietų Sąjungos šone".
Su Baitimorės Lietuvių muzie
jum supažindins to muziejaus
kuratorius, Politechnikos in
stituto meno dėstytojas Algis
Grintalis. Po supažindinimo su
Lietuvių namais čia bus užkan
džiai.
Tuojau po vidudienio bus
vykstama į Washingtono šiau
rinį priemiestį — Rockvillę, kur
yra Marylando Latvių centro
rūmai su liuteronų bažnyčia,
latvių šeštadienine mokykla ir
latvių bei pabaltiečių įstai
gomis. Čia, apžiūrėjus pačius
rūmus ir muziejų, bus išklau
syta paskaita tema: „Latvija:
jaunimo sukilimas".
Toliau kelionė bus tęsiama į
pačią JAV sostinę VVashingtoną, kur tikimasi gauti priėmimą
Baltuosiuose ar K o n g r e s o
rūmuose. Paskutinis sustojimas
Lietuvos p a s i u n t i n y b ė s is
toriniuose rūmuose, dar išliku
siam nepriklausomos Lietuvos
kampelyje. Čia e k s u r s a n t u s
priims ir su pasiuntinybe, jos
dabartine paskirtimi bei darbu
supažindins Lietuvos atstovas
Washingtone Stasys Lozoraitis.
Lietuvos pasiuntinybės rūmuo
se ekskursijos dalyviai vakarie
niaus ir po to grįš į Baltimorę,
kas į Marylando valstijos sos
tinę Anapolį, kas į kitas gyve
namąsias vietas.
Pasak Cezario Surdoko, eks
kursijai suruošti daug darbo
atlieka komisijos reikalų vedėja
Maria Galindo ir Jungtinio
Baltų komiteto reikalų vedėja
Zinta Arums. Iš lietuvių pusės
ekskursijos organizaviman įsi
jungė baltimoriškiai Algis Grin
talis, Aldona Būdienė, Ona Le
kavičienė ir Irenijus Krasaus
kas.
Kokios naudos gali turėti ši ir
panašios ekskursijos, paliudija
kad ir šis įvykis. Televizijos
ABC kanale savaitės vakarais
mėgstu pažiūrėti J e o p a r d y
programą, kur konkurso keliu
atrinkti įvairūs jos dalyviai turi
atsakyti į besikaitaliojančius
įvairių rūšių k l a u s i m u s ir
laimėti ar pralaimėti skirtą
didesnę ar mažesnę pinigų
sumą. Neperseniausiai ar tik ne
už 1,000 dol. reikėjo atsakyti į
ekrane pasirodžiusį klausimą:
kokių sovietų respublikų sos
tinės yra Vilnius, Riga ir
Talinas, kurių Sovietų Sąjungos
įvykdytos okupacijos JAV ir da
bar nepripažįsta? J a u n a s vyras
per porą sekundžių atsakė:
Lietuvos, Latvijos ir Estijos.
Nežinia, iš kur jis išminties
sėmėsi, atsakydamas į šį ame
rikiečiui labai sunkų klausimą.
Gal iš tėvų ar draugų pasa-

Kursantai, kuriuos moko Antanas Masionis, susirūpinę žiniomis apie Lietuvą.

LIETUVYBĖS LIEPSNELĘ REIKIA
PATIEMS ĮPŪSTI
Žinoma, kad aš tas anketas
parsinešiau namo ir net atidžiai
jas perskaičiau. Savo amžiuje aš
toje kolegijoje karjeros daryti
nesirengiau ir man buvo visai
vis tiek, ar jie dar norės mane
turėti tam kursui ar ne, bet man
buvo įdomu sužinoti, kaip
patenkinti tuo mano kursu buvo
patys klausytojai. O ten tarp
kitų buvo tokie klausimai
(blanko nepasilikau, rašau taip,
kaip prisimenu): ar dėstytojas
žinojo savo dalyką, ar dėstė su
entuziazmu, ar dalino pakanka
mai papildomos medžiagos
(handouts), ar medžiaga buvo
pateikiama pagal programą, ar
ji buvo įdomi, ar dėstymo stilius
buvo per moksliškas^ar per pap
rastas, ar buvo tai programai
duota pakankamai laiko.
Klausytojų atsakymai mane
be galo nustebino. Iš visų
susilaukiau nepaprastos panegyrikos. Berods, tik viens
parašė, kad dėstymo stilius
galėjo būti paprastesnis. Šiaip
visa dauguma pažymėjo, kad
tam kursui šešių savaičių buvo
per maža, kad jie norėtų, kad
tas kursas būtų pratęstas, ir
daugelis norėjo, kad šalia to
kurso būtų dar grynai vien tik
Lietuvių kalbos kursas. Aišku,
kiekvienam yra malonu girdė
ti malonų, nemeluotą ir
nepataikaujantį įvertinimą, bet
kartu pajutau, kad būsiu čia
įkliuvęs dar ilgesniam laikui.
Ir tikrai taip ir įvyko. Linda
Lower, perskaičiusi tų anketų
atsakymus, man tuoj paskam
bino ir pasakė, kad po tokio en
tuziastingo įvertinimo teks, jei
aš sutiksiu, dar ir toliau dėstyti
praplėstą istorijos kursą ir
lietuvių kalbą. Abiem dalykam
kojimų, gal iš knygų, o gal iš
panašių ekskursijų, kokią
planuoja surengti Marylando
valstijos t a u t i n i ų tradicijų
komisija.

ANTANAS MASIONIS
ji skirtų po šešias sesijas atski
rai. Ji suprantanti, kad kalbos
per šešias sesijas (12 valandų)
negalima išmokti, bet pradžiai
gal užteksią. Ji norėtų pama
tyti, kiek klausytojų įsiregis
truotų atskirai vien tik kalbai.
Ir, jei sutiksiu, iš anksto
paprašė paruošti tas programas
pavasario semestrui, kuris man
prasidėtų vasario 1 d. Ką gi?
Sutikau, nes ir vėl sąžinė
neleido atsisakyti, ypač, kad
galvojau, jog kalbos kursas
man, kaip kalbų mokytojui, bus
tik maloni atgaiva.
J a u buvau užsiminęs, kad šių
kursų organizatorė Elzbieta
Tamolaitytė Diandriole turėjo
planą, pasibaigus kursams,
įsteigti kokį nors klubą, kad tie
kursantai neišsibarstytų. Tad,
praėjus mėnesiui laiko, ji ir
užkvietė buvusius kursų
dalyvius susirinkti į steigiamąjį
klubo susirinkimą. Buvo kviesti
per spaudą ir kiti, kurie tuo
domėtųsi. Vienas kursantas
atsivežė ir savo 94 metų
kaimyną Joseph Allen (Ališaucką), kuris irgi įsirašė į
klubo narius. Elzbieta labai
tvarkingai pravedė susirin
kimą, paaiškindama jo tikslą,
nurodydama taip pat konkretų
veikimo planą. Susirinkimo
dalyviai
pritarė
tam
sumanymui, kad, susipažinus
su kitom organizacijom, vėliau
bus galima prie kurios nors
prisijungti, kad veikimas būtų
našesnis ir įvairesnis. Čia buvo
išrinkta ir valdyba, būtent:
pirmininkė Betty Diandrio
le—Elzbieta
Tamolaitytė,
vicepirmininkė Susan Govalesky-Kavaliauskaitė,
iždininkas Andrew White—
Vaičiulis, ir sekretorė Anne
Jonės—Žinotaitė. Į šį steigia
mąjį susirinkimą buvo atvykę
13 narių. Kol kas klubas
pasivadino tokiu
vardu:

Lithuanian-American Club of
Northern New Jersey.
Ir šis klubas jau veikia. Prieš
Kalėdas Vaičiuliu namuose
buvo surengtos Kūčios. J.
Ališauckas (tas, kuris jau 94
metų amžiaus) atnešė tikros
namie keptos ruginės duonos,
namie darytą sūrį ir pyragą.
Tom Kūčiom įamžinti buvo
padaryta nuotraukų. Ateinantis
susirinkimas įvyks kolegijos
kavinėje vasario 2 d. Kalbėtoju
yra pakviestas dr. J. Stukas.
Buvo n u t a r t a r i n k t i s kas
mėnesį, tad kitas susirinkimas
bus kovo mėn. (diena dar
nenustatyta). Apie LB veiklą
kalbės R i m a n t a s B i t ė n a s
Elizabetho vidurinės mokyklos
vicedirektorius ir J u l i u s
Veblaitis, buvęs JAV vidurinių
mokyklų kalbų mokytojas, abu
tarybos nariai. Po to Arūnas
Bitėnas dar parodys filmą iš
šokių švenčių. Klubo narių
skaičius vis auga. Klubą steigė
13 narių, o dabar jau yra 38.
Tikimasi, kad po kiekvieno kur
so kolegijoje narių skaičius vis
padidės. Beje Patersono LB
apylinkė ir Lietuvos vyčiai
pagal jau susidariusią tradiciją
bendromis jėgomis vasario 14 d.
rengia
Nepriklausomybės
šventės minėjimą. Į šį minėjimą
pakviestas ir visas Šiaurės N. J.
Lietuvių klubas. Taigi turėsime
daug svečių.
Tai ir viskas, ką norėjau
pasakyti. Svarbiausia, norėjau
parodyti, ką gali padaryti vieną
ryžtinga lietuvė moteris, net
nemokanti, kaip reikia, lietu
viškai. Ji ir kursus apie Lietuvą
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70 metų aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MARQUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2657 W E S T 6 9 t h STREET
925-7400

4040 ARCHER AVENUE
254-4470

BRIDGEVIEVV

4* INTERNATIONAL
*I
INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS
LIETUVOJE
Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, jiems pato
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
je, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą.
Šis patarnavimas siūlomas nuo lapkričio 1 d. iki
balandžio 1 d.
Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.
International Industries
10401 South Roberts Road
Palos Hills, Illinois 60465
Telefonas: (312) 430-0074

INTERNATIONAL

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS
Nr. 8801

Pietų Amerika 5 d. Rio, 1 Iguassu Falls, 4 Buenos Aires balandžio 7-18* Kaina
iš Miami $1,458.00.
Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės 16-birželio 3. N.Y. $2,150.00; Chicago
$2.215.00.

Nr. 8802/F

Lietuva 10 d.; Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29.
N.Y. $2.085.00; Chicago $2.195.00.
Nr. 8803/M
Uetuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Nr. 8806/F
Lietuva 10 d., Maskva 1 d.. Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Nr. 8807/M
Uetuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Nr. 8808/F
Uetuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., rugpjūčio 15-31.
N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Nr. 8809/M
Uetuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00
Nr. 8810/F
Uetuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfes:
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y. $2,349.00; Chicago $2,435.00.
Nr. 8811/M
Uetuva 9 d.. Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago „
Nr. 8804/BAL Pabaltijls: Klaipėda 2 d . Vilnius 5 d., Ryga 2 d . Talinas 2 d
Helsinkis 2 d. ;r
2 d. laive, liepos 10-25. Kaina bus pranešta vėliau.
G.T. International tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir sausumos keliais.
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus.
G. T. International padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

8 9 2 9 S. HARLEM AVE
598-9400
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dalykai rečiau pasitaiko. Bet
mes gi turime drįsti ir patys
paklabenti kolegijos duris. Juk
turime žmonių ir iš senesnės
kartos, kurie ir anglų kalbos yra
pakankamai pramokę ir Lietu
vos istorijos neužmirše. Paga
liau ir senesni ir jaunesni gali
pasiruošti. Ir reikia pasiruošti.
Negali gi nuėjęs į klasę viską,
kaip sakoma, iš piršto laužti.
Kiek aš patyriau, turint šiokių
tokių kvalifikacijų ir šiek tiek
mokyklinės patirties, nebūtų
sunku į tokią kolegiją patekti ir
savomis pastangomis. Tik
nereikia kreiptis į pilną laiką
dirbančios kolegijos direktorių,
bet į Community Service pro
gramos skyrių, kur yra trumpa
laikių no credit kursų, kur juo?
organizuoja ir tiesiog ieško 1
nors ypatingesnio ir įdome?
kuo galėtų patarnauti ben
druomenei toje apylinkėje, kur
yra kolegija.
Ir tokius kursus ir pask .. kokį
nors klubą irgi nėra j a i taip
sunku suorganizuoti. Ei ieta
nei vieno kursanto nekv.etė į
kolegiją asmeniškai, tik
paskelbė vietinėj spaudoj ir
aplinkinių parapijų žiniose
(biuleteniuose). Kadangi mini
mumas kursantų klasėje yra
tarp 10 ir 12 asmenų, tai toks
skaičius lengvai atsiras. O
vėliau kursų metu pasirodys,
kuris gali būti veiklesnis ir
daugiau linkęs vadovauti, ir bus
galima ir ką nors daugiau
suorganizuoti. Tikiuosi, kad
mano gana detalus tokios
veiklos aprašymas parodė, kad
ir pats darbas su kursantais
nėra toks sunkus ir tas darbas
yra labai dėkingas ir teikia
didelį moralinį pasitenkinimą.
Jei kas tuo susidomėtų ir norėtų
dar ir daugiau informacijų, mie
lai padėsiu. Mano adresas yra:
9-05 Third St., Fair Lawn, N. J.
07410. Tel.: 201-791-9483.

G.T. INTERNATIONAL, INC.
RŪTA PAUPERIENĖ,
ĮSTAIGOS VEDĖJA
G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą
ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais.

Nr. 8800/SA

f^<\ midlcind
fcdcrcil
Savings and Loan Association

surengė, ir lietuvišką klubą
įsteigė, ir subūrė į jį gražų
būrelį savo apylinkės lietu
viškos kilmės žmonių, kurie
prieš puse metų vienas kito
nepažinojo ir net nenujautė, kad
tokių toje apylinkėje iš viso yra.
Ji pradėjo nuo savo šeimos.
Mokėjo ją paveikti iš uždegti,
tad ir jos vyras, ir duktė, ir du
sūnūs taip pat įstojo į tą klubą.
Abu Kavaliauskiukai taip pat
jauni žmonės. Tai tie, kurie po
10 vasarų praleido Neringoj, ir
tie, kurie pageidavo Lietuvių
kalbos kurso, nes nors jie
lietuviškai daug supranta, bet
kalbėti jiems sunku. Į klubą
įstojo ir jų sesuo pianistė
Frances Covalesky; Zuzana
Kavaliauskaitė, kaip matėme,
yra net klubo vicepirmininkė.
Tai vis jauni žmonės, tarp 20 ir
30 metų amžiaus.
Viso to jungtis yra lietuviška
kilmė, lietuviška dvasia — ta
kibirkštėlė, kuri dar rusena
juose įžiebta jų senelių ar tėvų.
Mūsų pareiga yra ją įpūsti ir at
gaivinti taip, kad ji įsiliepsno
tų. Ir ją a t g a i v i n t i visai
sėkmingai galime per tokias
Bendruomenės kolegijas, per
tokius kursus. Ir nereikia
laukti, kol kas pakvies. Galima
ir patiems pasiūlyti kolegijai
pravesti tokį trumpą kursą kaip
patarnavimą tos apylinkės
bendruomenei, žinoma, paty
rinėjus, ar yra toj apylinkėj tiek
lietuvių, kad susidarytų mi
nimumas. Taip pat patartina
patyrinėti, ar netoli esančioj
kolegijoj nedirba koks nors
lietuvis dėstytojas, ar šiaip
žymesnis tarnautojas. Per tokį
asmenį būtų daug lengviau
patekti.
Taip
pasitaikė
Genovaitei Baranauskienei. Ją
pakvietė Hudson Valley Community College dirbąs ir einąs
ten aukštesnes pareigas Jurgis
Gravrogkas. Tačiau tokie

G.T. INTERNATIONAL, INC.
10401 SOUTH ROBERTS ROAD
PALOS HILLS, ILLINOIS 60465
TEL: (312) 430-7272

Spygliuotoji kronika
ČIURLIONIO GALERIJA
MOKA NUSTEBINTI
Kai Čiurlionio galerija 1982
šventė 25 metų sukaktį (ne ba
lių), čikagiečiai buvo maloniai
nustebinti, gavę kvietimą, kur
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buvo pažymėta: „Auka asme
niui $100.00". Dabar, kai gale
rija mini jau 30 metų sukaktį,
ui įėjimą prašė tik $15.00, o nu
stebino paveikslu parinkimu —
tik visiškai nuogais modeliais.

Kviečiame su mumis atšvęsti,
Čiurlionio Galerijos 25-metį
Auka asnveniui $100.00
KALENDORIUM
GALIMA PASITIKĖTI

Redaguoja dr. K. A. Dagys

SAPNŲ ENCIKLOPEDIJA
(Tęsinys)
Kometj i; a ĮŽdę su ilgauodega) sapnuot, - užsitrauksi
kvailą skolą, ir tavo pačia gali
iš namų išvaryti.
K u r a p k a s gainioti po laukus
— turėsi nemalonų atsitikimą,
apie kurį viešai nepatogu rašyti.
L i u c i p e r ą regėti — būsi
pašauktas pas valdžios žmogų,
tave apkaltins ko tu nesi padą- •
ręs ir taip sprova tęsis ilgai.
Medalį gauti arba nešioti —
vadinas apie tuščią garbę dieną
Geležinkelį arba garvežį sap naktį ir svajoji.
nuoti ir jį kieravoti — nebūk
Merginą, ir dar dailią, matyti
paikas, kaip Mauškės vaikas ir — turėsi reikalą skubėsi arba
savo karčiauninkui nekišk do- pas daktarą, arba pas kleboną.
leriukų, kaip t a m garvežiui
malkas, ba liksi plikas, kaip ri
Mešką gaudyti ar nuo jos bėg
dikas.
ti — elkis padoriai svetimuose
Giedoti ir dar ne savo balsu namuose ir nedaužyk stiklų.

F u d b o l ą grajinant matyti arba pačiam spardyti tą apvalairų — ženklina, jog j a u dasiprotėjai, kad kai laikrašty nėra parasyta apie buvusias rungtynes, —
lietuviai pralaimėjo. Jei laimėtų
— a r kas tylėtų?
Galvą regėti vieną — dar
tvarkoj, dvi jau blogai, o jei iš
vienos bus keturios, prisiek, kad
paskutinis kartas vėrei šios
užeigos dureles.

— tavo jaunos dienos greit baig
sis ir per daug nesipuikink, į ba
lius lakierkom nevaikščiok.

J o m a r k e būti ir su čigonu
derėtis dėl gaidžio uodegos —
saugokis, kad nepapildytum
didelio masto durnystės.
K a k t ą geležine ar švininę tu
rėti ir ją į sieną daužyti — nu
stok ieškojęs ir ant pirštų skai
čiavęs, kiek turi tikrų ar įsivaiz
duotų neprietelių ir tikrų prie
šų.
K a m a n a s (brizgilus) matyti
— būsi pakviestas į vestuves,
valgysi riebius patiekalus, sir
gsi — ir keiksi jaunuosius.
K e p u r ę kilnoti — reiškia, kad
neseniai esi iš krajaus ir nedasiprotėjai. kad čia niekas taip
nedaro sveikindamasis.
Kipšą kalbinti ir su juo už
parankės žingsniuoti — saugok
savo gerą vardą, nevarstyk du
rų k u r nereikia, ba paskui visą
gyvenimą gailėsies.
Kiškį bėgantį matyti, į jį šau
ti ir nepataikyti — trūksta gyve
nimo išimties ir turi iš naujo eiti
į škulę.
Koją arba kojas, jų daug tutėti — turėsi vienu metu ne vie
ną, bet kelias linksmas meiles.

J O PER DAUG
NESUKRĖTĖ

Pasilikau daugiau ar mažiau
nepriklausomu žmogumi su aiš
kiomis simpatijomis į kairę. Vis
dar tebebuvau žmogus be Die
vo. Užtad ir 1939-1S40 m. įvy
kiai manęs taip baisiai nesukrė
tė.
Nosį, ilgą ir ne savo — būk
V. T r u m p a ,
išmintingas ir nekišk nosies į
Metmenys, 53, psl. 142
svetimus puodus
Spaudos žmones įvairių ban
§ Per p r a g a r ą
ketų
metu garbingai pasodina
~" arba per peklą
po balkonu, kur sėdėdamas prie
sapne būti ve
stalo, jautiesi lyg „po balda
damu arba pa
kimu". Tai vis iš pagarbos, iš su
čiam pro gau
sirūpinimo, kad sėdint arčiau
jas velnių ir vi
rampos, šviesa gali akis paga
sokių piktų dva
dinti, arba nuo „gero orkestro"
sių eiti, reiškia
ausų būgneliai gali nukentėti.
baisų smūgį ir
J . Žygas i
susirūpin imą

savo gyvenimu,
ypač, jeigu blo
gai elgies, kas
bus, kai po mir
ties pateksi ten,
kur visi nedo
rėliai patenka!? Matyti sapne velnią, pragarą arba pra
keiktąjį į pragarą vedant, — persergėjimas, kad paliautum
galvojęs, kaip blogą darbą padaryti.
Ginklą pvz. strielbą. laikyti ir
juo mosuoti —jei esi neženotas,
tai įsigysi gerą pačią ir sumanią
g a s p a d y n ę , žinoma, vienoj
asaboj.
Gorilą — patiksi meilingom
moterim, o merginai — į tave,
lyg norėtų praryti, žiūrės prap
likę senberniai.

Iš šveicarų spaudos

P i n č i u k ą kalbinti — nelan
džiok patamsy į tavernas, ba už
kampo jį tikrai sutiksi.
R a z b a i n i n k ą matyti —
žemiška nauda per savo storonę; būti užpultam razbaininko
— gresia tau vienu metu šimtas
ligų ir negalavimų.
S e r a p i n u s arba aukštas vie
tas užimančius angelus regėti ir
su jais padangėmis trankytis —
apturėsi nespakajų ir būsi ap
kaltintas, jog su linksmom mer
ginom ne savo turtą prauliojai.
Smaką, ir dar liepsnom spjau
dantį, matyti — apie save išgirsi
tokių baisiu dalykų, kokių net
nesapnavai.
S p a r n u s turėti ir jais plasnoti
— į galą gyvenimo pradėsi nie
kus šnekėti, būk išmintingas ir
nustok sakyti prakalbas šer
menyse ir veselijose.
T a u k u s gerti — gausi barti iš
daktaro Adomavičiaus.
T e a t r ą Cbicagoje sapnuoti ar
jame lošti Amerika pirtyje — nie
ko apie tai neišmanai, nes
Chicagoje teatro nėra ir nebus.
Teplioti sienas — džiaugsmas
be naudos, nes tokių tepliotojų
nori būti šiandien kiekvienas
vaikėzas.
U b a g ą sapnuoti — vadinas ir
esi ubagu, tai nesididžiuok ir
nepasakok, kad jei būtų buvę
kaip nėra. būtum šiandien
generolu.
Žirniais į siena daužyti —
greičiau taisyk savo necnatlyvą
gyvenimą.

Kai kurie Draugu skaitytojai,
gavę 1988 metų kalendorių tik
su vienuolika mėnesių, susirū
pino: ar gali būti, kad šiais me
tais bus pasaulio pabaiga ar dar
kas baisiau.
Spygliai įgalioti paaiškinti,
kad susirūpinimas visai ne vie
toj, ir iš baimės nėra reikalo iš
lakstyti, į kalnų slėptuves bėgti,
pas burtininkus, astrologus ar
chiromantus užtarimo ieškoti.
Metai jokiu būdu nesutrumpės.
Netikit? Jeigu mėnesių dvylika
ir nebus, tai dienos žymiai pail
gės. Antai tik pavartykit kalen
dorių ir, pvz., rugpjūčio 26 die
na turės net 48 valandas. Rug
sėjo 25 irgi minėsime du kartus.
Tik, padėk Dieve, tokias ilgas,
varginančias (rugpjūtį bus labai
karšta) dienas sveikai atlaikyti.
Ne, ne, kalendorium negalima
nepasitikėti.

NEJUDOMO TURTO
IŠPARDAVIMAS
Jaunimo centro taryba vasa
rio 21 šaukia narių susirinkimą,
kur šalia naujos tarybos narių
rinkimo siūloma įtraukti naują
punktą: skelbti varžytynes nejudomo turto — dvejus metus ne
pajudintą aikštelėje paliktą su
Floridos lentele automobilį. Ga
lima būtų išparduoti ir atskiro
mis dalimis, kai kurie ratai dar
neišleido kvapo.

Pavabalys

KAI EILIUOTI AŠ IMU,
EILĖS VIRSTA ŽAIDIMU
Be žaislų žmogus gyvent
negali.
Juo labiau, kai rimto darbo
imas.
Rimtą dalį stumtelėk
į šalį —
Ir belieka vien tiktai
žaidimas.
Tai dėl to, kai vaidinu aš rimtą,
Nesilaiko
man ant veido
grimas.
Ir kai žodžių surikiuoju
šimtą,
Teišeina vienas tik
žaidimas.
Nėr prasmės kalbėti
(Tai visai beprasmis
Be degtinės nieko
Filosofija — tiktai

apie
prasmę
išradimas):
nesuprasme.
žaidimas.

Jei pagaunu
kartais rimtą
mintį,
Tuoj suėda ją išdykęs
rimas.
Bet dėl to nėra ko
nusiminti,
Nes ir šitie žodžiai — tik
žaidimas.

VERTA ATSIMINTI
Amerikos oro linijos iš Euro
pos gabenamų laikrodžių su ge
gutėmis nepriima, jeigu su įpa
kavimu jie yra aukštesni nei
trys pėdos. Reikalauja specia
laus, tvirto įpakavimo, ir dar
siuntėjus įspėja, kad tokie pat
šveicarų ar bavarų laikrodžiai
Amerikos krautuvėse pardavi
nėjami ta pačia kaina, o kartais
ir pigiau.

TIK PARODAI

TEKO PASKUBĖTI

Venecijoj turistai būtinai nu
vedami į stiklo dirbtuvę. Po de
monstravimo, kaip daromi gra
žūs išdirbiniai, turistai papras
tai aplanko čia pat esančią
krautuvę ir gundomi ką nors
pirkti. Kaip taisyklė, kas nors
iš pardavėjų „netyčia" ant grin
dų numeta kokią dailią statulė
lę, ir ji nesudūžta. Pirkėjai susi
gundo tokiomis ..nedūžtančiomis" statulėlėmis apsirūpinti. Ir
kaip jie nusivilia, kai parsivežė
namo randa j a s suskilusias, su
aižėjusias.

Amerikoje daugiausia vedybų
esti birželio mėnesį, bet Austri
joj — gegužės. Praėjusiais 1987
metais buvo kitaip. Vedybų
biurai nustebo, kai lapkričio ir
gruodžio mėnesiais susituokė
triskart daugiau porų nei būda
vo tais mėnesiais visais ankstes
niais metais. Kodėl? Paaiškėjo:
jaunavedžiai iš valstybės gyve
nimo pradžiai gaudavo po 1335
dolerius, o nuo šių metų pra
džios taupumo sumetimais
Austrija nutraukė pašalpas. Te
ko paskubėt.

Lietuvoje, sakoma, yra daug
gerų komunistų. O jei žmogus
dirbo Komjaunimo tiesos redak
cijoje, jeigu rašytojas Baltušis jį
laiko aktyviu visuomenininku,
— tai jis greičiausiai nepriklau
so eucharistininkų judėjimui.
Z. F. Balčiūnas, Draugas

/.< graikų spaudos

APIE SOLISTUS

MIRAŽAS
Du užkietėję bolševikai kalba
si tarp savęs:
— Kaip t u manai, kada gi
galų gale sulauksime tikro ko
munizmo ir galėsime gerai
gyventi?
— Tik kantrybės. Komuniz
mas jau matyti už horizonto.
— Blogai.
— Kodėl?
— Juk žinai, kad kas hori
zonte matosi, būna miražas. Juo
arčiau horizonto eini, tuo viskas
labiau tolsta.

Gulbės pragysta prieš mir
damos. Būtų neblogai, jei kai
kurie asmenys numirtų dar
nepragiedoję.
S a m u e l T a y l o r Colerdige

Nebraskos universiteto viena
departamento sekretorė skam
bina į kitą departamentą, prašo
surasti svarbų dokumentą.
Nesulaukusi dokumento, vėl
skambina, laukia ir pagaliau
sako:
— Sakote, negalite rasti? Mes
Heinz acto gamykla skelbiasi, tam jums ir siuntėme dokumen
kad jų firma yra vienintelė, kuri to kopija, kad j ū s turėtumėt ir
tą produktą gamina ne iš naftos. galėtumėt rasti, kai mes jo
nesurandam.

Velnias gimė Rusijoj, užaugo
Kremliuje.
Nugirsta Kaune,
Onutė ir Marytė buvo dvy
Metropolio r e s t o r a n e nukės. Motina liepia joms gulti.
Onutė pradėjo juoktis, o Mary
Jann
Fling skrido
iš t ė vis dar verkia. Klausia
Sacramento į Los Angeles. motina:
Prieš pakilsiant, parašė laiške
— Kas čia šiandien jums
lį lėktuvo kapitonui: „Kapi
tone, prašau tą mašiną vairuo nutiko?
Atsako Onutė:
ti labai rūpestingai. Mano
— J u k tu. mama, Marytę
motina visą laiką rūpinasi ir
primena jums, kad jūs vežate dukart išmaudei!
labai vertingą personą". Po
Iš australų spaudos
poros minučių atėjo iš kapi
tono atsakymas: „Nesirūpin
kite.
Mano motina šiuo metu
Jurgiukas savo mokytojui:
DRAMBLIO T A I P IR
lygiai
tą
patį
galvoja".
— Taip, buvau negeras, už tai
NEPASTEBĖJO
liepiat atsivesti tėvą, bet jūs
•
būnat dar blogesnis, ir aš nerei
Peter Franklin, antro kurso
Mes labiau mėgstame pa kalauju, kad atsivestumėt savo
studentas Rockfordo, 111., medi mokslus s a k y t i , n e g u jų
tėvą ar motiną.
cinos mokykloje buvo pirmą klausytis.
a
Mikailaitė
kartą pasiųstas į ligoninę
išegzaminuoti senutę moterį.
Pradėjo nuo akių. Kaip jis besi
stengė tyrinėti jos akis, nieko
negalėjo suprasti, kodėl viena
akis buvo tik tamsi dėmė. Nieko
nepadėjo ophtalmoscopas, jokie
padidinamieji stiklai. Nežinojo
studentas ką i lapą įrašyti. Tada
jam pagelbėjo su moterimi bu
vusi jos vaikaitė:
— Močiutės akis, kurią jūs tyrinėjat, yra stiklinė!

Žmogus negali pažinti tikro
savo charakterio, kol nėra pri
trūkęs gazolino, nusipirkęs ko
nors skolon ir neužaugines pa
auglio.
E d n a McCann
Jei man būtų leista tvarkyti,
visi vaikai gimtų su kailiais.
Žiemą užsiaugintų šiltus, vasa
rai nusišertų iki plonų ir visai
jų nustotų, kol užaugtų ir galė
tų patys sau drabužius pirkti.
Penkių vaikų motina
VIENYBĖJE SU MASKVA
Edmontono, Alb., lietuviai
rengiasi bendrai sutikti Naujuo
„Žmogus be Dievo" — tai vie
sius Metus, rašo sausio 19 d. nas klausimas, del kurio mūsų
Draugas. Nepasakyta tik ku ateistai pilnai sutaria su Sovie
riuos — ar kinų, kurie bus. ro tų Sąjunga.
dos, rudenį, ar jau pradėjo lauk
V. Čižiūnas
ti 1989-jų.

Harold VValters lankėsi New
Yorke, bet neturėjo laikrodžio.
Paskambino į telefono centrinę.
Atsiliepė moteris ir paklausė,
kuo ji gali padėti. „Ar galite
pasakyti, kiek dabar yra lai
ko?", paklausė Harold. „Mums
neleidžiama duoti tokių infor
macijų. Skambinkit 411, prašy
kite atitinkamo numerio, kuris
jums ir pasakys tikrą laiką".
„Bet, ponia operatore, ar jūs ant
rankos neturit laikrodėlio?" Po
trumpos pauzės buvo atsaky
mas: „Pusė šešių. Bet tą infor
maciją gavote ne iš manęs".
Readers Digest

Balys

— Tai naujausia technologija.
Iš anglų spaudos

«.

Viešbučių tarnautojai turi tris
rankas. Viena ranka jie atidaro
automobilio duris, antrąja pa
gelbsti svečiui išlipti.o trečiąją
ištiesia arbatpinigiams.

Vytautas Veblauskas, Ši uotą

>
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MOSU KOLONIJOSE
Hot Springs, Ark.
VEIKLA IR VASARIO 16
MINĖJIMAS
Atrodo, kad žiema jau baigia
si, kuri šiemet mums padarė
staigmeną — prisnigo nuo 9 iki
12 colių sniego. Bet kai j darbus
jau nereikia skubėti, o maisto
šaldytuve užteko, tai turėjom
progos pasigrožėti žiemos
vaizdais.
Sausio ir vasario mėnuo tai
y r a žvejų laikas, taisom
meškeres, perkam leidimus
(forelėms) upėtakiams. Hot
Springs yra turistinis miestas,
čia valdžia atveža upėtakių
(trouts) ir prileidžia i ežerus.
Beveik pusė mūsų kolonijos
tautiečių yra žvejai. Draugai pa
dovanojo Napoleonui meškerę,
norom, nenorom ir mudu pasi
darėm žvejai. Pradžia sunki,
žuvytė gudresnė už mus. Bet
koks malonumas, kada užsika
bina!... O mūsų žvejai labai
draugiški, sužinoję, kada ir
kurioje vietoje leis žuvų, tuoj
telefonais praneša vieni ki
tiems, o mums, naujokams
tame sporte, padeda normą pa
gauti. Nors tiesiogiai nelei
džiama kitiems perduoti žuvį,
bet „netyčia" žuvis įkrito į kitą
kibirą, ar jau užkibusią leidžia
tau ištraukti, taip ir mes kartais
savo normą parsivežam. O jų
skanumas, ypač rūkytų!
Be to, malonu yra pabūti gam
toje, kuri jau alsuoja pavasariu.

Saulutė šildo, paukšteliai įvai
riais balsais čiulba: gyvi, gyvi!
Atgyja augmenija, žydi krokusai, narcizų žali lapai lenda ir
stiebiasi virš žolės, rožių krūmai
jau leidžia gležnus lapelius, o
žydintieji krūmai pilni baltų,
rausvų pumpurų, rodos, tik
laukia kada paberti žiedus... O
vasariui įpusėjus sodinsim svo
gūnus, bulves. Jau pavasaris!
Ne vien namuose ar gamtoje
krutam. 1987 m. gruodžio 6 d.
turėjome Lietuvių Bendruo
menės Hot Springs apylinkės vi
suotinį susirinkimą, kuriame
perrinkom
ir
pririnkom
valdybą. Nutarėm suruošti ben
dras kūčias, kurios praėjo
labai gražia, šventiška nuotai
ka. Dalyvavo daugiau kaip 70
asmenų. Taip pat Liet. B-nė
suruošė Naujųjų Metų dieną po
kylį ir šokius (su 3 asmenų
orkestru). Į Naujų Metų pa
rengimą įėjimas buvo laisvas. L.
B-nės valdyba nutarė tokiu
būdu atsidėkoti visiems L. B-nės
nariams už jų talką ir glaudų,
nuoširdų bendradarbiavimą per
ištisus metus.
Dabar ruošiamės iškilmingam
70 metų Vasario 16 Nepriklau
somybės minėjimui. L. B-nės
minėjimas bus vasario 14 d.,
sekmadienį. Pradėsime pamal
domis Šv. Mykolo koplyčioje,
kur iškilmingas šv. Mišias atna
šaus kun. J. B u r k u s . Po
pamaldų bus akademinė dalis
vienuolyno salėje. Programą at
liks vietinės jėgos. Kviečiame

KALBAME SU LIETUVOS GEN. KONSULU
(Atkelta iš 3 psl.)
— Ar šis minėjimas nepa
kenks Altos ruošiamam mi
nėjimui, kaip viename laik
raštyje buvo užsiminta?
— Tarp tradiciškai ruošiamų
mūsų visuomenei minėjimų ir
šio priėmimo konflikto nema
tau, nes jų tikslai bei paskirtis
visai skirtingi. Kaip minėjau,
anksčiau tokie priėmimai irgi
buvo ruošiami, bet dėl to niekas
abejonių neturėdavo.
— Kaip vertinate mūsų
bendrinių veiksnių darbus
praeityje ir kokių būdų reikė
tų ieškoti keliant Lietuvos
bylą tarptautiniuose foru
muose?
— Vertinant visuomet reikia
turėti tam tikras normas, pagal
kurias galėtume matuoti ir
spręsti atliktų darbų vertę. Kol
nesame dėl normų sutarę, sun
ku ir objektyviai vertinti. Tek
tų pastebėti, kad visi dėl tikslų
sutariame, skiriamės dėl meto
dų tų tikslų siekiant, o liūdniau
sia, kad nepajėgiame pralaužti
savo pasistatytų asmeniškų sie

nų bendrai kalbai.
— Ko lauktumėte ir ko lin
kėtumėte lietuviškajai išeivi
jai šiuose metuose?
— Kadangi šie metai JAV
Lietuvių Bendruomenės yra pa
skelbti Lietuvos Nepriklauso
mybės metais, šios sukakties
prisiminimą galėtume pratęsti,
išeidami plačiau į šio krašto
visuomenę ne vien tik vienkar
tiniais minėjimais. Šie sukaktu
viniai metai, kaip ir praėjusieji
gali būti panaudoti platesniam
kitataučių supažindinimui su
Lietuva ir mūsų pasiekimais.
Niekas mūsų nevaržo ribotis tik
vasario mėnesiu.
Kiekviena diena su savimi at
neša naujus apsireiškimus, nau
jus įvykius. Juos reikia atsar
giai, santūriai analizuoti ir pa
gal tai planuoti konkrečius dar
bus bei ėjimus, nepasiduodant
vien tik emocinei reakcijai. Kol
Lietuva pavergta, tol mes esa
me karo padėties stovyje.
Šiomis paskatinančiomis min
timis pokalbį baigė Lietuvos ge
neralinis garbės konsulas Vac
lovas Kleiza.

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 '• rtimuosius. Kaip visada — garantuojame įdomią
programą ir gerą aptarnavimą.

1988 metų 15 dienų keliones l Lietuvą:
1 . Gegužes 24 d . 2 . Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 d. 4. Rugsėjo 6 d .

1988 metų 10 dienų kelionės [ Lietuvą:
1. Birželio 14 d. 2. Liepos 5 d. 3. Liepos 12 d . 4. Rugpjūčio
16 d. 5. Rugpjūčio 29 d. 8. Rugsėjo 27 d. 7. Spalio 4 d.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupės naudosis Pan
American, Fin. :;r, 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.
Del registracijos ir informacijų skambinkite 1-312-238-9787 arba
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU. 9 7 2 7 S.
Western Ave., Chicago. III. 60643.
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visus dalyvauti mums taip lietuviškas giesmes, taip pat ir
brangioje šventėje.
Juozo Gruodžio „Tėve mūsų".
Su geriausiais linkėjimais iš
Šiuo metu parapija uoliai ren
Hot Springs!
giasi Vasario 16 minėjimui,
Regina Sabaliūnienė kuris bus vasario 21 d. Pra
dedama 3 vai. popiet Mišiomis
vietos bažnyčioje ir po to
Gary, Ind.
sueinama į parapijos salę, kur
PARAPIJOS VEIKLA IR
bus oficialioji dalis ir po to
VASARIO 16 MINĖJIMAS
banketas. Pakviesti Gary, East
Čia veikia lietuvių Šv. Ka Chicagos ir Hamondo merai ir
zimiero parapija, vadovaujama kongresmanas Peter Vislosky.
kun. dr. Igno Urbono, prieš porą Taip pat dalyvaus solistai Mar
metų atšventusi 70 metų su garita ir Vaclovas Momkai. Pa
k a k t i . Veikia ir mokykla. grindinę kalbą pasakys Bronius
Prieš 35 metus šią parapijos mo Kviklys, neseniai surengęs Chikyklą lankė 140 mokinių, mokė cagoje įspūdingą parodą „Krikš
4 seselės kazimierietės. Dabar čioniškoji Lietuva". Klebonas
liko tik dvi nedidelės lituanis kun. Ig. Urbonas ir visas
tinės klasės. Jos laikosi klebono minėjimo komitetas kviečia
kun. Ig. Urbono ir vedėjos sese visus apylinkių lietuvius mi
lės J a n i n o s Golubickytės nėjime dalyvauti.
rūpesčiu ir pasiaukojimu. Kun.
Koresp.
Ignas Urbonas, visuomeni
ninkas, Dzūkijos sūnus, Lie New Yorkas, N.Y.
tuvos
auklėtinis,
Bonos
DAILĖS PARODA
universitete gavęs filosofijos
Yra įsivyravęs paprotys, kad,
daktaratą, nuo 1954 m. Gary
minint
Lietuvos nepriklauso
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos
klebonas. Seselė J. Golubickytė, mybės atstatymo šventę, LB
mokytojaujanti buv. lietuvių New Yorko apygarda surengia
Dievo Apvaizdos parapijoje Chi- lietuvių dailininkų dailės paro
cagoje, šiame krašte gimusi, dą. Tokia paroda jau net 15-toji
užaugusi ir mokslus išėjusi, buvo surengta ir šiais metais.
Paroda įvyko sausio 30-31 die
gražiai kalba lietuviškai ir jau
nomis
lietuvių Kultūros Židiny
21 metai, kai mokslo metu kas
je.
Joje
dalyvavo 42 dailininkai,
savaitgalį, ar lyja ar sninga,
važinėja iš Chicagos į Gary išstatytdami 78 tapybos, litogra
mokyti lietuvių vaikų. Paskuti fijos, keramikos ir skulptūros
niaisiais metais ji ir vadovau darbus.
j a l i t u a n i s t i n e i mokyklai, Parodos atidarymo metu, sau
anksčiau talkinant J. Pečkai- sio 30 d. 7 v.v., LB New Yorko
apygardos pirmininkas Alek
čiui ir dabar J. Kavaliūnui.
Šiais mokslo metais mokyklos sandras Vakselis pasidžiaugė ir
Kalėdų eglutė buvo gruodžio 27 , padėkojo gausiai susirinku
d. Mažieji mokiniai, Adomėlis siems meno gerbėjams, iškėlė ir
Zook, Leonardas Mačys ir My įvertino daug rūpesčių bei
koliukas Vician, padėjus Brigi- i pastangų įdėjusį, šias parodas
tai Petraitienei, atliko pro beruošiant, rašytoją, dailininką
gramėlę „Muškim būgnais" ir ir visuomenininką Paulių Jur
suvaidino garnį. D. Mačytė pa kų, jį apdovanojo jubiliejiniu
deklamavo eilėraštį „Kūčios",o 600 metų krikščionybės Lietu
chorelis, vadovaujamas Barbo vos medaliu. Toliau jis prisimi
ros Balt, pagiedojo kalėdinių nė ir apgailestavo pereitais me
giesmių. Kalėdų seneliui tais mirusį uolų parodų rengi
(Romui Schafer) visus apdova mo talkininką Jurgį Sližį. Jo at
nojus, buvo vaišės, surengtos minimas buvo pagerbtas tylos
minute.
tėvų komiteto.
Sausio 3 d. kun. Ig. Urbonas Oficialiai parodą atidarė Lie
aukojo Mišias už kun. Sigitą tuvos generalinis konsulas Ani
Tamkevičių ir kitus Sovietų cetas Simutis. Jis dėkojo rengė
kalinamus lietuvius. Mišių jams, kad tokiu prasmingu bū
metu aukas nešė Vlado Vailio du prisimena ir pagerbia Lietu
nio, kun. S. Tamkevičiaus pus vos nepriklausomybės atstaty
brolio, duktė ir sūnūs. Parapi mo šventę.
Po to Paulius Jurkus plačiau
jos choras gražiai giedojo

apžvelgė šią parodą, supažin
dino su dailininkais ir jų dar
bais, o salėje esančius pristatė
paprašydamas „pasirodyti". Su
sirinkusieji jiems plojo. Apžval
gą baigdamas P. Jurkus taip
kalbėjo: „Su šia paroda norė
jome parodyti lietuvišką kūrė
ją, kuris kuria, nežiūrint kokio
se sąlygose jis bebūtų".
Buvo skirtos trys premijos.
Jos atiteko: LB New Yorko apy
gardos premija — dail. Albinui
Elskui, antroji LB Buchvvicko
apylinkės — Algiui Šalpukui ir
trečioji (tautine tematikaj N. Y.
Saulių kuopos — Vytautui Ka
šubai.
Parodoje buvo iškabinti dar
bai, pradedant 1905 metais iki
dabar. Seniausias anglimi pieš
tas darbas „Dailininkas ir elge
ta" buvo dailininko Adomo Var
no iš 1905 metų. Jauniausias,
didelio formato aliejinės tapybos
darbas „Nr. 1", priklausė tik
1
pernai meno mokyklą baigu• šiam Narūnui Bukauskui.
Nemaža darbų dalis atstovavo
i senesniajai dailininkų kartai
į (Bagdonas, Domšaitis, Galdi:
kas, Rimša, Vizgirda ir kiti).
Buvo darbų, kurie priklausė ir
dabartinės Lietuvos dailinin' kams (Kmieliauskas, Stančikai; tė ir kiti).
Paveikslus parodai peržiūrėjo
kun. Leonardas Andriekus,
Paulius Jurkus ir Aleksandras
Vakselis. Parodos paveikslų su
telkimu ir jos pravedimu rūpi
nosi P. Jurkus.
p. palys
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
-' '
Burbank Manor
634S W. 79th St., Burbank, IL
2 banquet halls, 50-600 people. for weddings, christenings, shovvers and other occasions. Lithuanian & American cuisine
Low prices. Free vvedding cake; big parking lot. Information 599-2500.

VALOME
KILIMUS. BALDUS
ir
GRINDIS
J. BUBNYS

17 DIENŲ LIETUVOJE!*

Antra kelionė 10 dienų, rugpjūčio 25 d. (Svviss Air į Varšu
vą) traukiniu į Vilnių. Kelionė traukiniu yra įspūdingesnė, mažiau
varginanti ir trumpesnė aplenkiant Maskvą. Muitinės formalumai
atliekami traukinio kupė. Išlipti iš traukinio nereikia. Atvažiuosite
į Vilnių pailsėję.
Kas užsiregistruos iki vasario mėn. 25 d., gaus kokybiškų
dovanų virš $100 vertės, naudingų padovanojimui Lietuvoje.
Be to. kiekvienas kelionės dalyvis turės iiimtiną progą įsi
gyti visas reikalingas dovanines prekes urminėmis
kainomis. Tikrai sutaupysit laiko, „klapato" ir šimtus dolerių.
Skambinti rytais 7-9 vai., vakarais iki 9 vai. ir šeštd., sekmd.
1-312-430-4145. Dėl pilnos informacijos rašykite: IMPEX,
9040 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 60457.

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis Į Hermis Deckys
Tel. 585-8624. Nuo 8 ryto Iki 8 v.v.
Kalbėti lietuviškai

P A R D A V I M A S IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
2346 W . 69 St.
Tel. 776-1486
V E N C K A U S K A S , Inc.
Builders & Remodeling
Porches & Decks
• Floor & VVall Tite
Aluminum Siding & Trim • Kitchen & Baths
Masonry
*Rec Rooms .
Additions
'Insurance Repairs

J o e (312) 582-7606
Peter (312) 371-7499

(

Išnuomojamas apšildomas 4
kamb. butas 69 & Rockvvell
apylinkėje. S k a m b i n t i 2 5 4 - 6 0 2 7 .

MAR0.UETTE
PHOTO SUPPLY

REAL ESTATE

m

MLS

Išnuomojamas butas su pilnu aptarna
vimu, žmogui, negalinčiam pačiam
apsitvarkyti. Dėl smulkesnės informa
cijos skambinti telefonu:
471-9213
HELP

VVANTED

Mature vvoman to care for 3 yr.. 2 yr.
& 7 mo. old children in Evergreen Pk.
home. Mušt speak English. Call
424-5802.

Dental assistant! Excellent entry,
level opprt. for a bright self-motivated
career-minded person in a modern
high-quaiity Southvvest suburban of
fice. Call 429-0030. Leave message.
Live-in c o m p a n i o n for elderly
lady. Some English. Call after 4:30
p.m., t e l . : 6 3 6 - 1 6 8 0 .

.•—•i
MISCELLANEOUS

A

VILIMAS
M O VI N G

3208V2 W e s 9 5 t h S t r e e t
Tel. — GA 4-E654

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

436-6937
Elektros ir namų apšildymo
sistemų pataisymai.
Vytautas Ta«-as
ELEKTROS
(VEDIMAI — PATAISYMAI
n;riu Chicagos miesto leidimą Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai.
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

INCOME TAX
SERVICE

Pranas G. Meilė, C P A
2 6 4 9 VVest 6 3 S t r e e t
C h i c a g o , III. 6 0 6 2 9

KOMPIUTERIŲ

pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus
J . BACEVIČIUS
BELL-BACE PEA..TORS
INCOME TAX - INSURANCE
6529 S KEDZIE
778-2233

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai įkainuojame ;ūsų nuosa
vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar
užeit pas
BUDRAITIS REALTY
6 6 0 0 S. Pulaski
767-0600

OnkJCC.
A

šiais metais pajamų mokesčių
užpildymas labai pasikeitęs!

KMIECIK REALTORS
7922 S. PULASKI RO

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER
284-1900
Jei noriteparduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos "populiariausią
agentūrą, prašcme skambinti Danutei
Ščerbaitei Mayer dė! sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo

No. 975. — Atviras apžiūrėjimu, vasario
7 d., sekmadienį 1-4 p.m., 5437 S. Milard,
Chicago. Gražus 4 mieg 5 kamb mūrinis
namas: 13« prausyklos: įrengtas rūsys; 2Vį
aute garažas: gerame stovyje; St. Trib's
Atviras apžiūrėjmui vasario ' d., sekma
dienį 1-4 p.m.. 3447 W. 6w.h PI.. Chi
cago; 2 ar 3 dideli mieg ; 5 dideli Kamb
IVį prausyklos; virtuvė su spintelėmis;
ištisas rūsys, daug vietos: 50 pėdų sklypas:
2 auto garažas, apkaltas aluminijum;
puikiai išlaikytas; įvairūs patogumai, namų
apyvokos Įtaisai — veltui: skambinkite
dabar!
Atviras apžiūrėjmui vasario 7 d.,
sekmadienį 1-4 p.m 7128 S. VVhipple,
Chicago; 4 mieg. mūrinis namas, kaip nau
jas; moderni virtuvė: gražus šeimos kamo.:
apkaltas aluminijum: švarus; 2 auto
garažas: puikiai išlaikytas. Skubėkite'
Skambinkite dabar'
No. 107 — 79 ir Homan. Labai gražus 3
mieg. kmb. mūrinis namas su didele
virtuve-dinette; moderni prausykla: ištisas
rūsys; 2''2 auto mūrinis garažas: aluminio
apkalimai; daug patogumų; gerame stovy
je. Skambinkite dabar.
No. 117 — 55th Ir Lawndale — $54,900
7 kamb. mūras. 3 dideli mieg. kamb. +
uždari šildomi gonkai. Galima naudot, kaip
4 mieg. ar TV kambarį. Moderni virtuvė,
spintelės; moderni prausykla; ištisas rūsys;
2 auto garažas: aluminijum apmuštas.
Skubėkite!
^

AR NORITE PARDUOTI?

N v

Savo namą galite pa'duoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai
sėkmingai. jums patarnaus Mes jums
galime padėti, nes daugiau stengiamės.
Name įvertinimui skambinkite skub'ai —
dabar.
O'BRIEN FAMILY REALTY
Tel. — 434-7100

Properties vvanted. We have
qualified buyers for single to 8 unit
bldgs. Chicago and suburbs. Call
Bil! Paplauskas, A & F Reai Estate
735-8000.

Savininkas parduoda puikų IV2 aukš
to mūrinį namą arti Kedzie ir 72 g-vės.
Salonas, valgomasis. 2 mieg. ir
šeimos kamb. I a . 1 didelis mieg. II a :
kiemas su 1Vį auto garažu. Skambin
ti vakarais 9 2 5 - 3 7 2 2 .

Tel.: R a š t i n ė — 7 7 6 - 5 1 6 3
Namų — 636-5347

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

RE/MAX
REALTORS

GREIT
PARDUODA

IR MĖGĖJAMS

R I M A S L. S T A N K U S
361-5950

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų
reikmenis. Pasinaudokite patogiu
planu atidedant pasirinktus reik

VYAGNER and SONS

Pilnai

TYPEvVRITERS AND

užbaigtų foto nuotraukų aptarna

ADDING MACHINES

menis ypatingai
vimas.

Atidaryta

progai.

pirmadieni ir

Nuomoja. Parduoda. Taiso

ketvirtadienį vakarais iki 8 valan

Virš 50 metų patikimas jums

dos. Antrad. irtrečiad. susikalbėsit

patarnavimas

lietuviškai.

* Taip, dienų skaičius teisingas, ne klaida!

Office s p a c e available. 3 rooms
appro/'mately 400 sq. ft., heated,
wi: ;
hem exposure. Formerly a
doctot office Located on 67th near
Kedzie Call 7 7 6 - 5 6 3 8 .

FRAMK ZAPOLIS

Dvi kitokios kelionės į Uetuvą.
Pirmoji yra pati ilgiausia kelionė iš visų skelbtų 1988 m.
— 17 dieng Lietuvoje. Išvykstam balandžio 24 d. Air France.

Ieškomi asmenys: Kazimieras Sa
dauskas (Simono sūnus) ir Simonas Ša
daui'-js (Simono sūnus) bei jų vaikau
Ieško sūnėnas Petras Sadauskas (Petro
sūnus) gyvenąs Lietuvoje, Mažeikių apskr..
Židikų valsčiuje. Viliotės kaime. Rašyti. O.
Dyšas. 4474 Maple Ridge PL. Kettering, OK 45429.

10°/o — 20% — 30% pigiau mokėsit ur
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas
mus.

737-5168

•
•
•
•

J o e ir Janina Gaiica kviečia jus
aplankyt N E R I N G O S restoraną,
2 6 3 2 W . 7 1 s t St. paragauti geriau
sio ir skaniausio lietuviško maisto
Chicagoje.

Tel. 376-1882 ar 376-5996

REMKIME TAUTOS FONDĄ
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises.
Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus, ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią
okupaciją.
Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo
palikimų reikalus.
Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių.
IRS Cert. No. 51-0172223.
TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.
P. O. Box 21073
Woodhaven, N.Y. 11421

CLASSIFIED GUSDE

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

5510 S. Pulaski Rd., Chicago
PHONE — 581-4111

636-6169

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią Įstaigą, prašome
paminėti, kad esate arba norite būti
Rimo Stankaus klijentats Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai.

ŠVENČIŲ DOVANA
FELJETONAS
HENRIKAS LUKAŠEVIČIUS
Prieš Kalėdas visą mėnesį su
kom galvą, ką čia padovano
ti mūsų uošviui švenčių proga?
Negi duosi j a m kokį kakla
raištį ar kojines žmogui, kuris
Lietuvoje buvo didelė šiška, be
veik ministeris. Tiesa, Amerikoj
jis kuklus žmogus, nesiveržė net
į jokius veiksnius, taip sakant,
nenorėjo m i n i s t e r i a u t . Pa
galiau, kokia garbė čia ministe
riaut, kur kiekviena protes
tantų parapija turi savo minisierį? Tai uošvis susirado sau
kuklų namų superintendento
darbą, prastai lietuviškai ta
riant, tapo apartmentinių namų
sargu. Taip ir Lietuvon parašėm, kad tėtukas čia dirba
superintendentu, o giminės,
pasirodo, ten džiaugėsi ir ste
bėjosi; žiūrėk t u man, kaip su
gebėjo iškilti, ne tik į intendentus, bet net į superintendentus...
Taigi, kai mes taip svarstėm
tiesiog nežinodami, ką jam padovnoti,
mūsų
septynių
metukų sūnelis, pakėlęs galvą
nuo savo elektrinio taukinuko,
pasakė:
— N u p i r k i t j a m dovanų
šuniuką.
Na, žinot, t a s mūsų vaikas
tikras genijus. Tarp kitko, tė
tukas kitaip jo ir nevadina.
— Iš tikrųjų! — sušuko
žmona. — Tėtukas gyvena vie
nas apartamentų name, tai jam
būt tikras džiaugsmas.
Mūsų atžalyno sumanymas
patiko ir man.
— Ideali dovana — buvo mano
paskutinis žodis. (Šeimoj aš
visada turiu paskutinį žodį.
Kaip kaltinamasis teisme. Po to
sprendimas, kurį paprastai
padaro žmona. Tai ir ši idėja
buvo apspręsta pagal visą šei
mos procedūrai. Po to buvo
vykdymas.
Nuvažiavom su žmona į šunų
krautuvę. Išrinkom tokį nedi
delį, rudą, su ilgom ausim,
,,cocker spaniel" vadinamą.
Sumokėjom visa šimtinę. Sumo
kėjom dar 10 dolerių už įskiepijimą, kitą tiek už registraciją,
dar porą kartų po 5 dolerius net
nežinau už ką 'žmona turi kvi
tus) ir Kūčių vakarą šuo dėžėje
jau buvo mūsų rūsy.
Po Kūčių, baigiant skirstyti
dovanas, iš rūsio atnešėm dėžę.
Nei uošvis, nei niekas kitas pa
sauly negalėtų atspėti, kas ten
yra. Bet. kai atidengus dangtį,
iš ten iššoko rudas, su ilgom
ausim, labai s i m p a t i š k a s
šuniukas, uošvio ir mūsų visų
džiaugsmui nebuvo galo.
Nuo dabar uošviui prasidėjo
naujas gyvenimas. Šuniuką tie
siog įsimylėjo. Glostė, šukavo,
vedė pasivaikščioti. Net kelis
kartus per dieną. Kadangi pats
buvo palinkęs į nutukimą,
dabar tų pasivaikščiojimų dėka
numetė keliolika svarų ir džiau
gėsi, kad jaučiasi taip gerai,
kaip niekad.
Uošvis, kuris lig šiol nė iš tolo
nenorėjo žiūrėti televizijos (gir
di, perdaug reklamų), dabar
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KONSTANCIJAI
STRAZDIENEI
AMŽINYBĖN IŠĖJUS

nepaprastai susidomėjo kaip tik
Sunny Hills, FL, katalikų torijos dėstyti. Švėkšnoje dirb
reklamomis: apie šunų maistą. Kalvarijos kapinės priglaudė dama, parašė diplominį darbą
Bėgo į krautuves, pirko dėžutes šiais metais pirmąją lietuvaitę „Žemaičių dovanojimas Jo
ir vis sielojosi, kad negauna a.a. Konstanciją Strazdienę.
gailos i r Vytauto laikais",
tokių, kokias jis buvo nusižiū
Velionė gimė 1912 m. liepos kurį gerai įvertinus 1943 m.
rėjęs televizijoj. Vis ieškojo ko
20 d. Strielčių km., Ašmintos sausio 25 Vilniaus un-tas jai
kios tai ypatingos rūšies, spe
suteikė diplomą ir diplomuotos
cialiai skirtos „cocker spa vis., Marijampolės apskrity. istorikės vardą.
Prienų „Žiburio" gimnaziją
niel" šuniukams.
Švėkšnoje susipažino su buv.
Vieną dieną paskambino 1934 m. baigusi, įstojo į Kauno Lietuvos Karo aviacijos ltn.
Vytauto Didžiojo un-tą ir huma
mums telefonu:
Jonu Strazdu, tuo laiku ėjusiu
— Radau! — nesitverdamas nitarinių mokslų fakultete stu Tauragės aps. viršininko pa
dijavo istoriją. Lietuvai Vilnių
A. a. K o n s t a n c i j a S t r a z d i e n ė
džiaugsmu mums pranešė.
dėjėjo pareigas, ir 1944 m. sau
1939
m.
atgavus,
studijų
baigti
— Ką? — klausėm.
sio 17 d. už jo ištekėjo. Antrajai
išsikėlė į sostinę. Čia 1940 m.
— Taigi tą specialią rūšį.
bolševikų okupacijai užgriū gavo magistro laipsnį iš Range
Deja, nuo čia ir prasidėjo bė gerai išlaikiusi baigiamuosius vant, 1944 m. spalio 9 d. su vyru Science. Gyvena Montanos sos
dos. Parsinešė ir, kai pašėrė, egzaminus, tą patį rudenį pa Lietuvą apleido, per Kuršių tinėj Helena ir dirba savo
vargšas šuniukas nuo to labai skirta į Švėkšnos gimnaziją iš marias, Pomeraniją ir Mecklen- specialybėj.
išreklamuoto maisto t a i p siduoti, tai byla atsidūrė teis burgą pasiekė Schleswig-Hols- Vaikus išleidusi į prasmingą
susirgo, kad ligonis ėjo blogyn ir me. Uošvis, gudrus žmogus, teiną ir mažame kaimely prie savistovų gyvenimą, laimingai
blogyn. Kažkas pasidarė su vi turėjęs reikalų su paragrafais, Danijos sienos sulaukė karo pa pensijos sulaukusi, velionė su
duriais. Tiesiog nepakenčiama. bet nelabai įkertąs angliškai. baigos. Kai pokario metu Unrra vyru 1980 m. rugsėjo gale
Vežė pas veterinarijos gydy Teko samdyti advokatą. O ir su Flensburge įsteigė jūrininkų persikėlė į šiaurvakarinės Flo
tojus. Nieko nepadėjo. Daug advokatais Amerikos teismuose mokyklą, Konstancija Straz ridos ramų kampelį Sunny
pinigų kainavo. Šuo ne žmogus: nežinai, kaip gali išeiti. Teismai dienė pakviesta dėstyti lietuvių Hills. Deja, neilgai teko laimin
Blue Cross ir Blue Shield ne čia sprendžia pagal papročius ir kalbą. Mokykla veikė apie porą gos pensininkės džiaugsmais
turi. Mokėk ir mokėk. Kartais precedentus. O kas žino, ar buvo metų ir ten buvo paskutinis ve gyventi. Po kurio laiko ją ištiko i
net daugiau, kaip už žmogų. Pa kada istorijoj toks precedentas lionės pedagoginis darbas, nes liga, kuri gydytojų vadinama
galiau teko gabent ir šunų su šuniuku, šeimininke ir šeimoje atsirado du sūnūs.
myelofibrosis, bet kuri dar nėra
ligoninėn. Ir vėl mokėti, o pa „garbičkenais".
Su šeima į JAV emigravo aptarta nė Websterio žodyne.
gerėjimo — kaip nėra, taip nėra.
1950 m. liepos 12 d. Apsigyveno Paskutinius keliolika mėnesių
Uošvis visko dėl šuns išsiža Teisme šeimininkė stojo irgi Brooklyne. Kūrimosi pradžia velionė laikėsi tik dažnais krau
dėtų, išskyrus vieną dalyką. Iš su advokatu, bet ji padarė vieną buvo sunki. Daugelį metų pra jo
perliejimais,
kartais
didelę
klaidą:
dar
jos
advokatui
Lietuvos jis buvo atsivežęs
gyvenimą teko užsidirbti siu nukeliama į ligoninę, bet dau
vieną didelių valdininkų ir kle neprasižiojus, ji ėmė šaukti vyklose. Kad abu sūnūs ne tik giausia vyro globojama na
bonų paprotį: mėgo lošti pre prieš uošvį ir jo šunį, visaip juos sveiki augtų, bet ir justų tėvų muose. Ją dažnai lankiusių
feransą. Tuo reiklau išeidavo niekindama. Teisėjo gi, pasiro globą bei lietuvišką šilumą, su draugių pasakojimu, nors ir
pas draugus, o šuniukas likdavo do, būta didelio šunų mylėtojo. vyru visą laiką dirbo skir kentėdama fizinius skausmus
vienas. Kol pabaigdavo pulką, Ir tas pareiškė:
tingose pamainose, vienas su lankytojas sutikdavusi gerame
sergantis šuniukas iš nekantru
— Vadinasi, kad jūs, mote vaikais likdamas dieną, kitas ūpe, su šypsena. Savo likimą
mo lojo, unkštė ir ištisas arijas riške esate nusistačiusi prieš šu naktį. Sulaukė gerų rezultatų. gerai žinodama, vyrui Jonui nu
išstaugdavo, tuo sukeldamas nis ir norite vargšą šunelį Sūnus Algimantas, gimęs 1945 rodžiusi laidojimo tvarką: be
prieš save visus apartamentų išmesti iš buto?
m. gegužės 20 d.. City College gėlių, be kalbų prie karsto, kuo
gyventojus.
— Aš nenoriu nei jo, nei šuns of New York studijuodamas tyliau ir kukliau. Jos laidotuvių
Jie pradėjo uošviui skambint
— šaukė moteris ir tuom geologiją ėmė ir ROTC kursą. proga norintiems padaryti ką
telefonu ir net prie durų, reika pagadino visą reikalą.
Kolegiją baigęs BS laipsniu, gero, tik leidusi rinkti aukas
laudami sutvarkyti šunį ir net
Teisėjas išdrožęs jai pamokslą 1968 m. pakeltas į leitenantus Lietuvių Fondui.
g r a s i n d a m i policija. Kad apie gyvulių globą, paskelbė re ir išsiųstas į Texas helikopterių
Konstancija Strazdienė tyliai
mažiau girdėtųsi triukšmas, zoliuciją: palikti šunį, kur jis skraidymo mokyklą. Tapęs karo užgeso 1988 m. sausio 12 d., 11
uošvis išeidamas uždarydavo šu buvo, o kadangi šuniui reikalin helikopterių lakūnu, kovojo vai. naktį.
niuką vonios kambary. Kamba ga globa, tai nutarė ir uošvį pa prieš raudonuosius Vietnamo
Kai su velione atsisveikinti
rio grindis išklodavo laikraš
rinkomės
į Brovvn laidotuvių
erdvėse.
Pasižymėjo.
Ap
likti.
čiais. Nors šuniukas laikraščių
namus Chipley, FL, sausio 15 d.
Jūs tikriausiai manote, kad ir dovanotas Flying Cross, Bronze
neskaitydavo, bet dėl jo ligos jie
pavakare, karstą dengė tik
Star,
Air
Medai
ir
kitais
nar
visa istorija tuo pasibaigė. De
buvo ten labai reikalingi. Grįžęs
viena rožių puokštė, šeimos na
ja, ne visai taip. Uošvis išlošė suolio ženklais. Iš Vietnamo
paprastai tuos laikraščius su
rių paskutinė dovana. Kun. Leo
teismą, bet joks teismo spren grįžęs, baigė General Offieers
rinkdavo ir, kaip perskaitytus,
nardas Musteikis su Šv. Teresės
Staff
College
ir
L.A.
National
dimas nepajėgė šuniuko pa
nunešdavo rūsin, kaip mes čia
parap. klebonu kun. Francis
gydyti. Atrodė, kad jis liks University, gaudamas MA iš
sakom, į ,,garbičkenus"...
Szczykutovvicz'ium sukalbėjo
invalidu visam likusiam General Management. Po 20
Vieną kartą, grįžusį namo
rožinį (pastarasis vieną paslap
metų
sėkmingos
karinės
tar
gyvenimui.
uošvį, pasitiko kaip ragana
tį angliškai). Vincui Mamaičiui
Vieną dieną nuvažiavom visi nybos ir pasiekęs pulk. ltn.
pikta namų šeimininkė, reika
akompanuojant,
gedėtojai
laipsnį,
ruošiasi
eiti
į
civilį
su uošviu ten, kur pirkom
laudama ir šaukdama: ^Tuč
sugiedojo „Marija. Marija".
gyvenimą.
Vedęs,
augina
šuniuką. Papasakojom visą
tuojau išsikraustykit iš buto ar
Marytę, Povilą ir Kristiną. Sūnus Algimantas šeimos var
istoriją.
ba aš per teismą išmesiu!"
Vyresniojo
sūnaus kelią plačiau du visiems padėkojo ir pakvie
— Mums tokie atsitikimai
nušviečiau
parodymui, kad jis tė dalyvauti gedulingose pa
— Kaip tai? — nustebo šis. — žinomi — pareiškė jie. —
J u k aš esu ramiausias nuomi Šuniuką mes galim pagydyti, ėjo tėvo pėdomis. Kai tėvui ne maldose kitą rytą.
dėl jo kaltės nebuvo leista nuo
ninkas. Pats vienas, nei šeimos, bet mes gydom tik savus.
Sausio 16 d. ryte Sunny Hills
nei vaikų...
Mano uošviui, didžiam bolševizmo ginti Lietuvą, tai Šv. Teresės bažnyčioje gedulo
Šeimininkė motyvų neaiš gyvulių ir gamtos mylėtojui, ir sūnus erdvėse gynė laisvę, kad mišias laikė abu minėtieji kuni
kino, sumurmėjo kažką apie mums visiems nebuvo kitos išei ir svetimųjų, nuo to paties visos gai kartu su Antanu Kardu ir
„garbičkenus" ir išlėkė kaip
ties, kaip prašyti priimti šu žmonijos priešo. Be jokios abejo Antanu Račkausku. Vargonais
kulka. Ir tik vėliau paaiškėjo, niuką atgal. Turėjom sumokėti nės, jam darė jtaką ir velionė grojo Vincas Mamaitis. Giedojo
„Antrosios jaunystės" choras.
kad šeimininkės būta gerokai
kitą šimtą dolerių už tai, kad motina...
šykščios ir turėta papročio pa priėmė, 10 dolerių už įskieSūnus Petras, gimęs 1948 m. Karsto šventinimo apeigas
ieškoti visokio turtelio po „gar pijimą, kitą tiek už registraciją, rugpjūčio 26 d., aukštuosius kunigai atliko lotyniškai, grau
bičkenus"
ir pasiimti iš ten dar porą kartų po 5 nežinau už mokslus ėjo Montana State džiai ir įspūdingai giedodami
pasiskaityti kitų perskaitytus ką ir grįžome namo su viltim, universitete, kur 1970 m. gavo kartu su V. Mamaičių. Kūną
laikraščius...
kad šuniukas bus pagydytas, ir bakalauro laipsnį iš istorijos. nulydėjus į Kalvarijos kapines
Uošvis įpuolė į bėdą, nes šei mes kartu laimingai sulauksim Kurį laiką dirbės tyrimų srity, (Calvary Cemetery), paskutines
1978 m. tame pačiame un-te maldas atliko kun. L. Mus
mininkė mirtinai užsispyrė jį kitų Kalėdų.
išmesti. Kadangi uošvis, kietas
žemaitis, nusprendė nepa-

GERA ŽINIA, JEI PLANUOJATE APLANKYTI
LIETUVĄ 1988 METAIS
MŪSŲ EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

U-883
liepos 12
liepos 26

LI-884
rugpj. 16
rugpj 30

Chicagoje sausio mėnesį vidu
t i n ė temperatūra, sudedant
duomenis iš daugelio metų.
buvo 21 laipsnis, bet sausio 29
d. tas vidurkis pakilo iki 22
laipsnių. Dabar jau greičiau ims
didėti temperatūros vidurkis.
DAUGIAU ORGANŲ
PERSODINIMU
Illinois įstatymas ragina
ligoninių personalą atsiklausti
giminių, a r galima mirusiųjų
artimųjų organus persodinti ki
tiems. Tai 74^ padidino perso
dinimu galimybes.

Netekę mielo klasės draugo

A.tA.
inž. HENRIKO PADLECKO
kartu liūdime ir užjaučiame jo žmona REGINĄ, sūnus
ARVYDĄ ir ANDRIŲ, brolius LEONARDĄ ir
VACLOVĄ.
Valentina

ir Zigmas

Braziai

A.tA.
LIUDAI KOVIENEI
mirus, liūdinčias dukteris VIDĄ, JOLITĄ, žentą VY
TAUTĄ, anūką ir a n ū k e s nuoširdžiai užjaučiame ir
kartu liūdime.
Vanda ir Vytautas
Šliūpai
Nijolė ir Leonas
Maskoliūnai

GAIDAS-DAIMID
EUDE I KIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonai - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 523-9852
4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e
Telefonas - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonas - 5 2 3 - 0 4 4 0

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR S U N Ū S
2 5 3 3 West 71 S t . , C h i c a g o
Telefonas — 4 7 6 - 2 3 4 5
1410 So. 5 0 t h A v.. C i c e r o
Telefonas — 8 6 3 - 2 1 0 8

STEPONAS C. LACK ir S Ū N U S
LACKAVVICZ
2424 West 69th Street - Tel. R E 7-1213
11028 Southwest Hwy. — Tel. 974-4410
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700

10 dienų Lietuvoje • 2 dienos Maskvoje
LI-882
birželio 14
birželio 28

PRADĖS EITI ŠILTYN

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

U-881
15 dienų Lietuvoje + 2 dienos Maskvoje
Išvykstame gegužės mėn. 24 d Grotame birželio mėn. 11 d. 1988

Išvykstame
Grįžtame

teikis, visi sugiedojo „Viešpaties
Angelą", keletą žodžių tarė kun.
F. Szczykutovvicz. Užkandžiams
laidotuvių dalyviai pakviesti į
Community Center namus.
Laidotuvėse dalyvavo visi
Sunny Hills lietuviai ir būrelis
kaimynų kitataučių iš viso apie
šimtinę žmonių. Lietuvių Fon
dui surinkta 295 dol.
Geroji Amerikos žemė pri
glaudė dar vieną lietuvę inteligentę-pedagogę, kuri buvo pasi
ruošusi šviesti laisvos Lietuvos
jaunimą, bet ne dėl savo kaltės
gyvenimą turėjo svetur nugy
venti. Tebūna jai lengva saulė
tų kalnelių smiltis.
Alfonsas N a k a s

Ll 885
rugsėj 06
rugsėj 20

Rezervacijos priimamos dabar įmokant $200 asmeniui Vietų skaičius ribotas Prašome rezervuoti iš anksto

VASAITIS-BUTKUS

DAUGIAU GERŲ ŽINIŲ...
Jei norite pasikviesti gimines iš Lietuvos aplankyti JAV. mes galime padėti su formalumų detalėmis
Informacijai skambinkite arba rašykite:

Kr. Donelaičio lit. mokyklos mokinys M. Polikaitis įteikia poetui K Bradūnui
mokyklos metraštį.
Nuotr. J . Tamulaičio

BALTIC-AMERICAN HOLIDAYS. INC.
A DIVISION OF ROBERT J . ELLVN TRAVEL. INC.
501 FIFTH AVENUE, SUITE 1605
NEW YORK. NY 1 0 0 1 7
TELEPHONE: (212) 972-0200
' TOLL PREE" numeris (jei ne New Yorfc valstijoje) (800) 835-6688

•

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1446 South 5 0 t h Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003
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x Vasario 16-tosios minė
jimas šv. Mišiomis bus Svč. M.
Marijos Gimimo vasario 14 d.,
sekmadienį, 10:30 vai. prieš pie
tus. Evangelikams liuteronams
pamaldos bus Tėviškės para
pijoje 10 vai. Jas laikys kun. A.
Dumpys. Ziono evangelikų liu
teronų parapijoje pamaldos bus
11 vai. Jas laikys kun. J. Juozupaitis. Tiek katalikai, tiek evangelikai lietuviai kviečiami
pamaldose dalyvauti. Minėjimą
rengia Chicagos Lietuvių
Taryba, vadovaujama Matildos
Marcinkienės.
x Union Pier Lietuvių
draugijos Užgavėnių blynų
vakarienė su tradiciniais Užga
vėnių blynais ir linksma pro
grama rengiama vasario 16 d.,
antradienį, 3 vai. p.p. P. ir A.
Mikštų patalpose, 14543 Lake
Shore Dr., Lakeside, Mich., tel.
469-1268. Dr-jos nariai, norin
tieji vakarienėje dalyvauti, iki
vasario 12 d. praneša A. Klima
vičiui tel. 469-2966. Kviečiami
visi draugijos nariai dalyvauti.
x Užgavėnių k a r n a v a l a s
Jaunimo centre turės daug įvai
rių renginių. Atskirus renginius
turės Cicero medžiotojų ir meš
keriotojų klubas, Chicagos
aukštesnioji
lituanistinė
mokykla. Grandis, LB, Zapolio-Ateitis ir Dainava. Bus 2
orkestrai — vienas jaunimui, o
kitas suaugusiems. Kaukių
registracija 8:30 v.v., o 10 vai.
kaukių paradas. Kaukių premi
javimui paskirtos 5 piniginės
premijos. K a r n a v a l a s ren
giamas vasario 13 d., šeštadienį,
7 v.v.
x „ D r a u g o " a d m . 1988 ge
gužės mėn. v i d u r y organizuo
ja dviejų savaičių ekskursiją į Eu
ropą, aplankys Vieną Austrijoj,
Budapeštą Vengrijoj, Zagrebą,
Dubrovninką ir Medjugorie Ju
goslavijoje. Kelionės techniki
nius reikalus tvarko American
Travel Service B u r e a u , 9727
S. VVestern Ave., Chicago, IL
60643, tel. 312-238-9787. Išvyki~no data ir kita platesnė
informacija bus paskelbta
vėliau

-

(skj

x P r a n a s G. Meilė, CPA
sąžiningai užpildo Income Tax
formas. Šiais metais yra labai
pasikeitęs pajamų mokesčių už
pildymas. Ar jūs žinote ir su
prantate visus pasikeitimus?
Skambinkite 776-5163.
(sk.)
x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreiptis pas A. Lauraitį, A & L
Insurance Agency, 4651 S.
Ashland Ave., Chicago, 111.
60609. Tel. 1-312-523-9191.
(sk.)
x Akiniai s i u n t i m u i \ Lie
tuvą. Kreiptis į V. Karosaite
- Optical Studio, 2620 West
71 Street, Chicago, 111. 60629.
Telefonas 778-6766.
(sk.)
x Baltic M o n u m e n t s , Inc.,
2621 W. 71 Street, Chicago, III.
Tel. 476-2882. Visų rūšių
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis.
(sk.)
x Darome n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams,
kurias galima tuojau atsiimti.
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. VVestern Ave..
Chicago, 111., 6 0 6 4 3 . Tel.
238-9787.
(sk.)
x Greit p a r d u o d u vienos ir
dviejų šeimų namus Chicagoje
ir apylinkėse. Skambinkite
RE/MAX F I R S T , R i m a s
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba
636-6169.
(sk.)

x A. a. ses. M. Paulą Pajaujytė, Šv. Kazimiero seserų
vienuolyno narė, kilusi iš Scrantono. Pa., Šv. Juozapo parapijos,
ramiai mirė senelių skyriuje
motiniškame name vasario 5 d.
Ji jau buvo 95 metų amžiaus,
vienuolyne po įžadų išbuvo 65
metus. Kol galėjo dirbti, buvo
pradžios mokyklos mokytoja,
taip pat buvo vienuolynų vyres
nioji. Bus pašarvota pirmadienį,
vasario 8 d. Vakare 7 vai. vak.
Vienuolyno koplyčioje bus šv.
Mišios. Laidojimo pamaldos ir
palydėjimas į Šv. Kazimiero ka
pines bus antradienį, vasario 9
d.
x Lietuvos Vyčiai, vado
vaujami Algirdo Brazio ir Jono
Paukščio, šį sekmadienį, vasario
7 d. turės Martiniąue restorano
pokylių salėje : ,Memories of
Lithuania". Pradžia 4:30 vai.,
vakarienė — 5:45 vai. vak.
x LB M a r ą u e t t e P a r k o
a p y l i n k ė s valdyba šaukia
savo metinį
susirinkimą,
kuriame bus paminėta ir 70
metų sukaktis nuo Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo. Šis
minėjimas įvyks vasario 21 d.,
sekmadienį, tuoj po 10:30 vai.
Mišių. Šv. M. Marijos Gimimo
parapijos salėje. P a s k a i t ą
skaitys ,,Pasaulio lietuvio"
redaktorius Bronius Nainys,
bus ir meninė dalis. Visi galės
užsimokėti solidarumo mokestį
ir aukoti Lietuvos laisvinimo
reikalams. Valdyba kviečia
visus lietuvius be pažiūrų skir
tumo dalyvauti.
x Susikaupimo
dienos
Ateitininkų namuose bus šeš
tadienį, kovo 26 d., jas praves
kun. Antanas Rubšys iš New
Yorko.
x J a u n i m o centre Lietuvos
Nepriklausomybės 70 metų
sukakties minėjimas kaip kiekvieneriais metais bus pačią va
sario 16 d., antradienį, 7 vai.
vak. Bus paskaita ir meninė
dalis. Visi kviečiami dalyvauti.
x Beverly Shores, Ind. par
duodamas mūrinis namas gera
me stovyje; 2 bl. iki ežero; 3
mieg., salonas, valg., šeimos
kamb.; 1% virtuvės; 4 prausyk
los (2 su vonia, dušu): 2 židiniai;
centrai. šild./šald.; garažas. Tel.:
219-872-8361.
(sk)
x Lietuviai pensininkai ir
kiti, nedelsiant organizuojasi 9
dienų išvykai į Florida balan
džio 22 d. Aplankysime Flo
ridos įdomybes. Skamb. Skei
viui 778-6536.
(sk)
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės
pirkti ar parduoti namą Cicero,
Benvyn, Riverside, Westchester
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex
Realty, 5727 W. Cermak Rd.,
Cicero, IL. Tel. 656-2233. Jstai
gai vadovauja Aleksas Šatas ir
sūnus Viktoras. Viktoras Ša
tas — profesionalas nuosavybių
apkainuotojas. įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės
ir privatūs asmenys. Jeigu mes
negalim parduoti: mes galim
patys nupirkti!
(sk.)
x Egzotiškoji Pietų Ameri
ka laukia jūsų! Labai pri
einama kaina aplankykite Rio
de Janeiro, Iguassu Falls ir Bu
enos Aires su patyrusiais va
dovais balandžio 7-19. Kreipki
tės į G. T. INTERNATIONAL,
10401 Roberts Road, Palos
Hills. IL 60465; tel.: (312)
430-7272.
(sk.)
x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road - Tel.
VI 7-7747.
(sk.)

x „Grandies"
tautinių
šokių a n s a m b l i s rengia kon
certą kovo 13 d., sekmadienį,
Jaunimo centro didžiojoje salėje.
Koncerte didesnę dalį pro
gramos atliks svečiai — Ukrai
niečių tautinių šokių ansamblis
„Hromovytsia".
x R a i m u n d a s R i m k u s , LB
Cicero apylinkės pirmininkas,
su talkininkėmis prisidėjo prie
JAV LB lankstinukų išsiun
tinėjimo, prašant aukomis pa
remti LB darbus, Vasario 16 d.
70 metų jubiliejaus proga. Šiais
metais numatyta daug LB
darbų, kurių vykdymui reika
lingos lėšos.
x „Kelionė p e r Žemaitiją",
įkalbėta akt. L. Barausko bus
duodama per radijo stotį WPNA
banga 1490 AM šiandien, šešta
dienį, 10:15 vai. vak. Vaikams
bus duodamas „Vilkas batsiu
vys" 10 vai. vak. ta pačia banga.
Prašomi pasiklausyti.
x Vasario 11 d., ketvirta
dieni, 6:35 vai. vak. radijo stotis
WCWV, banga 1450 AM duos
programą anglų kalba apie Lie
tuvą. Bus pasikalbėjimai su K.
Oksu, K. Savicku ir prel. J.
Prunskiu.
x P r a k s e d a J a k u t i e n ė iš
Dorchester, Mass., su prenume
ratos pratęsimo mokesčiu at
siuntė 20 dol. auką, palinkėjo
laimingų ir sveikų 1988 metų,
o auka — dėl noro tarnauti žmo
nijai. Pr. Jakutienę skelbiame
garbės prenumeratore, o už
linkėjimus ir paramą labai
dėkojame.
x J u o z a s G r a b y s , Winnipeg, Manitoba, Kanada, at
siuntė 25 dol. auką ir kartu pra
tęsė prenumeratą 1988 metams.
J. Grabį skelbiame garbės
prenumeratorium, o už rėmimą
savos spaudos labai dėkojame.
x Kun. Juozas V. Kluonius,
Mackinaw City, Mich., mūsų
nuoširdus rėmėjas, už kalėdines
korteles ir kalendorių atsiuntė
50 dol. auką. Labai dėkojame.
x Siunčiu k a r g o į Lietuvą.
Sudarau, siuntinius. Parūpinu
stereo, video magnetofonus:
Akai 2 kasečių, 2 greičių, 4 ban
gų, $125; S h a r p 11 sistemų
$575. Skambinkite rytais 7-9
vai., vakarais iki 9 vai. tel.
312-430-4145 ir šešt., sekmd.
Rašykite. IMPEX, 9040 S. Ro
berts, H i c k o r y Hills, IL
60457.
(sk)
x Dvi kelionės į Lietuvą!
Pirma, 17 dienų Lietuvoje. Iš
vykstam balandžio 24 d. Air
France. Antra, t r a u k i n i u į
Vilnių, aplenkiant Maskvą,
rugpjūčio 25 d. Kiekvienas, užsi
registravęs iki vasario 25 d.,
gaus dovanų virš $100 vertės,
naudingų padovanojimui Lie
tuvoje. Skambinkite vakarais
iki 9 ir šeštd., sekmd. tel.:
312-430-4145. Rašykite: IMPEX, 9040 S. R o b e r t s , Hicko
ry Hills, IL 60457.
(sk)
x P a s k o l o s Reikia? Namų
pirkimo paskolos nuo 10.0% (2.1
points). „Home Equity" pasko
los 10.5% (fixed). Automobilio
pirkimo paskolos iki 5 metų
9.5%. KASA Lithuanian Fede
ral Credit Union, 2615 W. 71st
Str., Chicago tel.: 598-1333 ir
737-2110.
(sk.)
x American Travel Service
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos,
kurie turi skristi iš New Yorko
ir Washingtono į Chicagą, Los
Angeles, Cleveland, ar kitus
miestus. Taip pat turi žmogų
New Yorke, kuris s u t i n k a
atvykstančius iš Lietuvos ir juos ,palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą.
Kreiptis į A m e r i c a n T r a v e l
Service B u r e a u , 9727 S. Western Ave., Chicago, Dl. 60643.
Tel. 1-312-238-9787.
(sk.)

patarėjas.
Nesant renginių komiteto pir
mininkei Marijai Remienei,
renginių išlaidas ir pajamas
paskaitė kun. V. Rimšelis. Taip
pat jis paaiškino ir apie
„Draugo" bylas, kurias teisėjas
laiko nevertomis. Bet advokatai
kainuoja tiek „Draugui", tiek
teismus keliantiems asmenims.
Kun. Viktoras Rimšelis, kaip
provincijolas, užsiminė ir apie
Marijonų įkūrimo Amerikoje
75-rių metų sukaktį bei visos
vienuolijos darbus lietuvių ir
amerikiečių sielovadoje, spau
doje ir visuomenėje.
Nauja direktoriato valdyba
buvo p e r r i n k t a , papildant
nesančių ar mirusių narių vie
tas. Pirmininku buvo išrinktas
dr. Petras Kisielius, vicepirmi
ninkais dr. Antanas Razma,
Juozas Polikaitis ir adv. Algir
das Ostis, iždin. kun. Viktoras
Rimšelis ir gen. sekretorium
kun. Petras Cibulskis.
Susirinkimą malda užbaigė
Jadvygos ir Adolfo Damušių vedybų jubiliejuje kalba kun. V. Dabušis. Iš kairės: J. Damušienė,
kun. Juozas Vaškas. Nariai ir
kun. V. Dabušis, dr. A. Darnusis.
direktoriai dar kurį laiką pasi
kalbėjo ir pasidalino įspūdžiais
bei spaudos reikalais. Nustojus
snigti, visi galėjo be pavojaus
važiuoti namo ir skirstytis poil
GABI IR VEIKLI
buvo Garbės draugijoj narė. Jos kun. Viktoras Rimšelis. Kartu siui.
— ps.
LIETUVAITĖ
pasiektais laimėjimais džiau prisiminė neseniai mirusius il
VASARIO 16
I giasi tėvai Živilė ir Stasys gai direktorium ir teisiniu PAGALBA
GIMNAZIJAI
Diana Rita Simaitytė šiais j Šimaičiai, seneliai Juzefą ir patarėju buvusį adv. Eugenijų
metais baigs katalikišką Good Viktoras Šimaičiai ir Elena ir Petkevičių ir Juozą Landį. pro
Lietuvių Fondas Vasario 16
Counsel aukšt. mokyklą Chica Jonas Paliliūnai. Taip pat visas vincijos ekonomo padėjėją.
gos šiaurėje. Ten ji yra tik viena gausus giminių, draugu bei Trumpa tylos minute ir malda lietuvių gimnaziją lankančius
užjūrio moksleivius 1987 m. pa
lietuvaitė, bet iškilo į pirmau draugių būrys.
_ »r
jie buvo prisiminti.
jančias vietas. Aukšt. mokyklos
Narių, dalyvaujančių susi rėmė 14,400 dol. Stipendijas
laikraštėlis ją aprašė kaip vieną
rinkime, patikrinimą atliko gavo trys argentiniečiai —
žymiausių ir veikliausių abitu
gen. sekretorius kun. Petras Patricia Kairytė-Casaburi,
rienčių. Ji iš kelių šimtų mer
Cibulskis. Į naujus narius buvo Susana Alejandra Jukna(itė) ir
gaičių pateko į Illinois State
priimti adv. Algirdas Ostis ir Silvia Analia Ruplėnasdtė); trys
— Mariela
Scholars sąrašą. Iš to sąrašo uni
Donald Schaefer iš Maria- urugvajiečiai
versitetai ir kolegijos verbuoja
napolio. Pereitų metų narių Aleksėj ūnas, Alberto Kaluzestudentus ir skiria stipendijas.
susirinkimo protokolą perskai vičius ir Ana Banevičius-Stec. Iš
Aukštesnėje mokykloje Diana
tė kun. Petras Cibulskis. Proto viso stipendijoms paskirta
yra ne tik rinktinio choro ir
kolas buvo priimtas be pataisų. 54,150 dol.
Lietuvių Fondo Pelno skirs
d r a m o s būrelio narė, bet
Po narių susirinkimo buvo pa
tymo
komisija stipendijas skiria
pasižymėjo ir kai visų pa
daryta pertrauka ir visų dalyvių
mokslo
reikalams, bet ne kelio
rengimų direktorė. Ji visus ket
užkandžiai bei atsigaivinimas,
verius metus aukšt. mokykloj
kurie paprastai būna pradžioje. nių išlaidoms dengti, ir čekiai
Direktorių susirinkimą po siunčiami per Vasario 16 gim
pertraukos atidarė direktoriato nazijos direktorių.
x Poetas Stasys Santvaras,
Šių metų LF stipendijoms
pirmininkas dr. Petras Ki
So. Boston, Mass., V. ir T.
gauti
prašymai paduodami iki
sielius. Po to buvo vardinis pa
Gražuliai, Toronto, Ont., Kana
balandžio
15 dienos, užpildant
tikrinimas dalyvaujančių direk
Diana Rita S i m a i t y t ė
da, Otonas Kapteinis, Chicago
torių, atsakingu už „Draugo" Lietuvių Fondo nustatytos for
ridge, 111., Marija Markevičienė,
veiklą, finansus ir visus užmo mos prašymus, gaunamus LF
LIET. KAT. SPAUDOS
So. Omaha. Nebraska, kiek
jus. Pereitų metų direktorių būstinėje: 3001 W. 59th St., Chi
DRAUGIJOS
vienas atsiuntė po 30 dol. auką
60629, telef.
susirinkimo protokolą taip pat cago, IL
SUSIRINKIMAS
už kalėdines korteles ir kalen
312-471-3900.
perskaitė kun. P. Cibulskis. Jis,
dorių. Nuoširdus ačiū.
Bendrai paramai gauti pra
kai „Draugo" administratorius,
Sausio 3 d. vakare buvo Lie
šymai
įteikiami Lietuvių Fon
davė ir finansine apyskaitą, iš
x L. Puskepalaitienė, Deartuvių katalikų spaudos drau
kurios išryškėjo dienraščio fi dui iki kovo 15 d. Pavėluotai
born, Mich., už kalėdines kor
gijos, leidžiamos „Draugą" me
prašymai
nebus
nansai, remiami skaitytojų, iš g a u t i
teles ir kalendorių atsiuntė 30
tinis susirinkimas Marijonų vie
svarstomi.
laidos, mokant darbininkams
dol. auką, palinkėjo visiems lai
nuolyno salėje. Kadangi tą pa
Lietuvių Fondas
algas ir spaudos bei pašto mo
mingų 1988 metų > nepavargti
vakarę ir vakarą smarkiai
kesčius. Po finansinės apyskai
nelengvame lietuviškos spaudos
snigo, tai daugelis vėlavo at tos buvo diskusijos, kurios prak
d a r b e . N u o š i r d u s ačiū už
Advokatas
linkėjimus ir rėmimą savos vykti. Anksčiau atvykusieji tiškai finansines apyskaitas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
turėjo laukti.
nepapildė, o tik išryškino kai
spaudos.
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629
Vienu vakaru vyksta du susi kurias pozicijas.
Tel. — 776-5162
x Dr. Ligija R o c i ū n a s , Phi- rinkimai — narių ir spaudos
14300
S.
Bell
Rd., Lockport, IL 60441
Naujais direktoriais į mirusių
ladelphia, Pa., Jadvyga Jan draugijos direktorių. Pirmi
Tel.
460-4866
kauskienė, Chicago, 111., Stasys ninko dar nesant, vicepirmi vietą buvo vienbalsiai išrinkti
Valandos pagal susitarimą
Geldys. Belleville, Mich.. ninkas dr. Antanas Razma pra jau kelerius metus dirbanti
atsiuntė po 30 dol. aukų už dėjo narių susirinkimą. Malda Birutė J a s a i t i e n ė ir adv.
kalėdines korteles ir kalen prieš susirinkimą sukalbėjo Ma Algirdas Ostis. Jis bus taip pat
A d v o k a t a s Jonas Gibaitis
dorių. Nuoširdus ačiū.
teisinis
direktoriato
rijonų vienuolijos provincijolas ir

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

Tel. — 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d.
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
2501 W. 69th Street
Chicago, IL 60629
Tel. 778-0800
Kasdien 9—6 vai. vak.
Šeštadieniais ir vakarais
pagal susitarimą.

ADVOKATAS

ALGIRDAS R. OSTIS
201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2
Hinsdale. IL 60521
Tel. 325-3157
Valandos pagal susitarimą

Advokatė
Rasa E. Norusis

J. Masilionis sveikina mokytoju darbo konferencijos dalyvius sausio 17 d.
N'uofr. N. Mackevičienė*

Susižeidimų darbovietėse specialistė
(VVorkers Compensation)
Cohn, Lambert, Ryan,
Schneider & Harman Ltd.
Tel. 726-6234

