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

į

Estai iškviesti į Kremlių
pasiaiškinti

Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kardinolui Vincentui Sladkevičiui.

Suverenumas nesuderinamas su sovietų
konstitucija

Pareiškimai ir protestai
TSKP CK Generaliniam
Sekretoriui M. G o r b a č i o v u i
Nuorašai: Lietuvos vyskupams ir
vyskupijų valdytojams
Telšių vyskupijos ir Klaipėdos
prelatūros kunigų

Pareiškimas
Prieita prie to, kad šiuo metu
ketvirtadalis Lietuvos parapijų
liko be kunigų, tikinčiųjų šei
moms apart maldynų ir katekiz
mų neprieinama jokia religinė
literatūra, dešimtmečiais nelei
džiama atstatyti sudegusių baž
nyčių (Ryliškėse, Batakiuose,
Gaurėje ir kt., Batakiuose, prie
šingai negu teigiama spaudoje,
ir šiuo metu nėra leidžiama ats
tatyti bažnyčios — leista pa
statyti priestatą prie varpinės).
Vis dar negrąžinama Klaipėdos
tikinčiųjų pastatyta Taikos
Karalienės bažnyčia.
Net aukščiausios valdžios
pareigūnai nepripažįsta tikin
čiųjų ir ateistų lygybės — oficia
liose kalbose
reikalauja
aktyviau kovoti prieš religiją,
stiprinti ateistinę propagandą —
dabartinėmis sąlygomis neį
manoma net svajoti, kad kas
nors iš vyriausybės pasisakytų
tikinčiųjų naudai. Tikintieji
moksleiviai, dar labiau tar
nautojai, nors oficialiai nei
giama, bet faktiškai yra diskri
minuojami.
Todėl mes prašome, kad būtų
išgyvendintas TSRS piliečių
nelygiateisiškumas ideologiniu
pagrindu.
Telšiai, 1988.02.02.
Pasirašė kunigai:
Vincas Vėlavičius, Jonas Ged
vilą, Adolfas Pudžemys, Vy
tautas Sadauskas, Bronislavas
Latakas, Česlovas Godliauskas,
Antanas Šimkus, Klemensas
Arlauskas, Petras Palšis, Jonas
Bučelis, Antanas Garjonis, An
tanas Jurgaitis, Ignacas Žeberskis, Anupras Gauronskas, Pet
ras Linkevičius, Pranas Venc
kus, Vincentas Gauronskis,
Albinas Arnašius, Antanas
Striukis, Petras Pažaras, Jonas
Boruta, Stanislovas Ilinčius,

Bronius Brazdžius, Juozapas
Rutalė, Boleslovas Jonauskas,
Juozapas Pačinskas, Kazimie
ras Žukas, Bronislavas Burneikis, Henrikas
Sirtautas,
Vytautas Motekaitis, Adomas
Alminas, Petras Merliūnas,
Liudvikas Šarkauskas, Antanas
Petronaitis, Petras Našlėnas,
Klemensas Puidokas, Petras Jasas, Jonas Kusas, Zenonas
Degutis, Vladas
Šlevas,
Juozapas Grabauskas, Jonas
Kauneckas, Juozapas Širvaitis,
Juozapas Maželis, Aloyzas
Volskis, Juozapas Miklovas,
Jonas Vičiulis, Stanislovas
Anužis. Konstantinas Jadviršis,
Jonas Rudzinskas, Vincentas
Klebonas, Juozas Šukys, Fer
dinandas Žilys, Algis Genutis,
Antanas Šeškevičius, Juozas
Šiurys, Antanas Gylys, Jonas
Paulauskas, Liudas Dambraus
kas, Kazimieras Gaščiūnas, Ed
mundas Atkočiūnas, Alfonsas
Prilotkas, Zigmas Šimkus,
Petras Stukas, Bernardas
Talaišis, H e n r i k a s Šulcas,
Feliksas Valaitis, Vytautas
Mikutavičius, Kazimieras Prialgauskas, Antanas Ivanauskas,
Konstantinas Velioniškis, Al
bertas Pranskaitis, Antanas
Augustis, Julius Tamošauskas,
Juozapas Janauskas, Juozapas
Bukauskas, Jonas Bučinskas,
Petras Bernotas, Stanislovas
Letukas, P e t r a s Venckus,
Vytautas Žvirzdinas, Romual
das Žulpa, Bronius Racevičius,
Kazimieras Rimkus, Antanas
Bunkus, Liudas Serapinas, Leo
nas Veselis, Aloyzas Orantas,
Stanislovas Ežerinskas, Vytau
tas Petrauskas, Jonas Petraus
kis, Julijonas Miškinis, Algirdas
Pakamanis, Tadas Knipavičius.

Bažnyčių būklė ir tikinčiųjų teisės
TSRS tautų nacionalinių demokratinių sąjūdžių
pasitarimo Rygoje rezoliucija
Sąžinės laisvė — viena
svarbiausių žmogaus teisių.
Kad ji būtų įgyvendinta prak
tikoje, Pasitarimas laiko bū
tinybe pareikaulauti. kad TSRS
vyriausybė panaikintų religiją
diskriminuojančią teisėtvarką
ir pakeistų įstatymus naujais,
numatančiais visišką religine
laisvę įvairių konfesijų tikin
tiesiems, neribojančiais gyven
tojų katekizacijos ir evengelizacijos, įtvirtinančiais prakti
koje, ne popieriuje, bažnyčios
atskyrimą nuo valstybės, užtik
rinančios bažnyčių nacionalinį
suverenitetą.
Pasitarimas pabrėžia, kad
sunkiausia tikinčiųjų būklė yra
Ukrainoje — ukrainiečių kata
likų ir pravoslavų; Krymo
totorių musulmonų konstituci
nės teisės visiškai užgniaužtos.
Pasitarimo dalyviai TSRS vy
riausybe kviečia neatidėliojant
pasmerkti stalininį susidoroji

Pavergtos Estijos premjeras Indrek Toome, kairėje, prezidentas Arnold Ruutel, viduryje, ir Esti
jos Liaudies Fronto pūinininkas Edgar Savisaar, vienbalsiai balsavo Tallinne už Estijos
suverenitetą. Ketvirtadienį šie Estijos vadai vyko į Kremlių kovoti už savo tautos teises.

Amerikos Estų Tarybos
pareiškimas
New Yorkas. Lapkričio 16 d.,
— Amerikos Estų taryba šian
dien paskelbė savo nusistatymą
ryšium su „suvereniteto dek
laracijos" paskelbimu Estijoje ir
veto teise nepriimti Sovietų
Sąjungos įstatymų, laiko tai,
kaip Sovietų okupuotos Estijos
pozityvų žingsnį teisinga kryp
timi, bet tik žingsnį.
Netikėtas balsavimas žinant
jog mažiausiai 100 delegatų yra
rusų tautybės, galima manyti,
yra iš anksto Maskvos patvir
tintas. Gorbačiovas gal būt yra
rekomendavęs pasirinkti tai
kingą laikiną sprendimą estų
reikalavimams. Tačiau tikras
suverenumas nebus pasiektas
tok, kol sovietų kariuomenė ir
raketos nebus išvežtos iš Estijos
teritorijos ir tol, kol Estija
negalės kontroliuoti savo sienų,
prekybos ir užsienio reikalų,
kaip buvo nepriklausomybės
metais nuo 1918 iki 1940 metų.
„Užsienio ryšiai ir apsigy
nimas yra kiekvienos tautos
pagrindinis dalykas; tie du ele
mentai buvo specialiai išskirti
iš šiandieninės deklaracijos",
komentavo Juhan Simonson,
Amerikos Estų tarybos prezi
dentas.
Amerikos Estų taryba atkrei
pia dėmesį į naują pasiūlymą
sudaryti „Sąjungos sutartį, nu
statyti ryšiams tarp Kremliaus
ir individualios respublikos".
Estų taryba pareiškia, kad

(Bus daugiau)

KATALIKAI PASAULYJE

mą su Ukrainos Autocefaline
pravoslavų cerkve ir Ukrainos
Katalikų Bažnyčios sunaikini
mą ir n u t r a u k t i Ukrainos
katalikų persekiojimą ir pri
pažinti Ukrainos Katalikų Baž
nyčios teisę legaliai veikti ir
atstatyti Ukrainos Autocefaline
Provoslavų cerkvę.
Pasitarimas smerkia Rusų
Pravoslavų Cerkvės hierar
chiją už jos bendradarbiavimą
engiant ir persekiojant Ukrai
nos katalikus ir pravoslavus.
Mes, pasitarimo dalyviai,
kviečiame visuomenines, politi
nes, religines i r kultūrines
mūsų tautų organizacijas viso
keriopai remti įvairių konfesijų
tikinčiuosius kovoje dėl savo
teisių.
Pasirašė įvairių tautybių ats
tovai, įskaitant ir rusų atstovus.
Ryga,
1988 m. rugsėjo 25 d.
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Istorijos seminaras —
nelegalus veiksmas

Estijos-Sovietų Sąjungos ryšiai
turi būti grindžiami 1920 metų
Taikos sutartimi, pasirašyta
Tartu mieste, kurioje Sovietų
Sąjunga pripažįsta „visiems lai
kams" nepriklausomą Estiją.
Pagal tarptautinę teisę, Estija,
kaip ir jos Pabaltijo kaimynai
Latvija ir Lietuva, yra nele
galiai aneksuotos ir kariškai
Sovietų Sąjungos okupuotos.
Todėl laisvos Estijos i r
tarptautinio estų rezistencijos
sąjūdžio tikslai tebėra:
1. Visų Sovietų kariuomenės
dalinių, milicijos ir pagalbinių
kariškų pajėgų išvežimas iš
Estijos žemės,
2. Sovietų koloni'Jinės egzis
tencijos ir biurokratijos
panaikinimas,
3. Estijos žmonėms — visiems
individualiems ir šeimoms, ku
rios tiesiogiai ar netiesiogiai
nukentėjo nuo Sovietų ir Vokie
čių invazijos ir Estijos okupaci
jos šiame amžiuje reparacijų su
mokėjimas,
4. Kaip buvusios Tautų Lygos
narės priėmimas į Jungines
Tautas ir vėl įsijungimas į visas
kitas tarptautines organizacijas,
konferencijas ir institucijas,
kuriose Estija dalyvavo,
5. Laisvi demokratiniai rin
kimai turi būti pravesti pagal
tarptautinę kontrolę ir priežiū
rą.
Šis Amerikos Estų Tarybos
pareiškimas buvo telefaksu
išsiuntinėtas visai didžiajai
spaudai pasaulyje.

— Vak. Vokietijoje vienas
žydų vadų, kuris gynė Vokieti
Viena. — Čekoslovakijos ko jos parlamento pirmininko P.
munistų policija praėjusį savait J e n n i n g e r pasakytą kalbą
galį išardė seminarą, areštavo „Kristalinės nakties" prisi
jo organizatorius ir įsakė 16 minimui, buvo savo kolegų žydų
užsieniečių išvykti, nes taspriverstas pasitraukti iš parla
seminaras, turėjęs nagrinėti mento. Michael Fiurst, ginda
Čekoslovakijos istoriją, yra mas parlamento pirmininko
nelegalus. Kai kurie seminaro kalbą, pasakė, jog jam patiko at
dalyviai, d a r neatvykę į viras jo žodis apie vokiečius
paskirtą vietą, j a u buvo nacius ir kas 1930 m. atsitiko,
areštuoti, pranešė žmogaus kai vokiečiai palaikė Hitlerį.
teisių komisijos Prahoje ir Vie Bet tai nepatiko kitiems žydams
noje.
ir jis turėjo įteikti savo re
Vienoje posėdžiaujant Helsin zignaciją.
kio Federacija, nagrinėjanti
— Brazilijos savivaldybių rin
žmonių teises kraštuose, kimuose kainųjų pažiūrų kan
pasakė, kad tai žiaurus prasi didatai laimėjo rinkimus. Sao
žengimas su žmonių teisėmis Paulo mieste Luiza Erudina,
pačioje Europos širdyje. Rašy priklausanti kairiųjų Darbo
tojas Vaclav Havel, dar prieš jį partijai, nugalėjo komersantą
areštuojant, suspėjo atidaryti Paulo Maluf. Rio de Janeiro,
seminarą, kai jį trys civiliai antrame didžiausiame krašto
apsirengę saugumiečiai išsivedė mieste, kairiųjų kandidatas taip
iš seminaro patalpų. Vakarų pat laimėjo rinkimus. Belo
diplomatai tuoj painformavo Horizonte mieste laimėjo so
savo vyriausybes. Čekoslovakų cialdemokratų kandidatas.
komunistų vyriausybės atstovas
— Washingtone Federalinių
pasakė, kad jiems nesvarbu, ką Rezervų fondo vadovas Alan
svarsto Žmogaus teisių komisi- Greenspan pasakė, jog didelis
ja Vienoje, nes jie tuo kišasi į biudžeto deficitas reiškia pavokitos valstybės vidaus reikalus jingą būklę Amerikai ir turi
ir gina bukapročius.
būti nedelsiant sumažintas.

TRUMPAI
IŠ VISUR
— Vilniuje LIC pranešimu,
Aukščiausias Sovietas (parla
mentas) patvirtino ankstesnį
nutarimą, kad lietuvių kalba
y r a valstybinė kalba, trispalvė
vėliava — tautinė vėliava ir tau
tinė giesmė — Lietuvos himnas.
Tautinė vėliava buvo tuoj iškel
t a ant Aukščiausio Sovietų
rūmų, kur vyko nepaprastoji se
sija.
— Sovietų Sąjungos prezi
dentas Michailas Gorbačiovas
išvyko keturių dienų vizitui į
Indiją.
— V i e n u o l i k t a m e televizijos
kanale buvo plačiai perduoti
pasikalbėjimai apie įvykius ne
tik Estijoje, kuri paskelbė savo
suverenumą, bet ir Lietuvoje.
— M a s k v o j e Gorbačiovas,
kalbėdamas rusų miestelyje pa
sakė, kad niekas negali Sovie
tų Sąjungai skelbti ultimatumo,
turėdamas mintyje Pabaltijo
respublikų reikalavimus, kurie
reiškiasi milijoniniais gyventojų
parašais visų trijų respublikų
peticijose.
— 38-jame televizijos kanale
trečiadienio vakaro programoje
Pat Robertston, buvęs preziden
tinis kandidatas, ilgai kalbėjo
apie Pabaltijo valstybes, pasisa
kydamas už jų laisvę.
— W a s h i n g t o n e išrinktasis
prt ridentas G. Bushas pasirinko
New Hampshire valstijos guber
natorių John H. Sununu nau
juoju Baltųjų rūmų štabo virši
n i n k u . S u n u n u y r a gimęs
Havanoje ir jo vienas iš tėvų
buvo kilęs iš Libano.
— P a k i s t a n e opozicijos vadė
Benazir Bhutto ir jos vadovau
jama Pakistano Liaudies parti
ja laimėjo rinkimus. Ji bus pir
moji moteris, kuri turėtų būti
ministere pirmininke musulmo
nų krašte. Ji j a u paprašė prezi
dentą paskirti ją ministere pir
mininke.

Maskva. — Žinių agentūros
praneša, jog Estijos vadai buvo
iškviesti į Kremlių pasiaiškinti
tuoj po valandos, kai buvo pada
rytas nutarimas paskelbti suve
renitetą.
Didėjantis Pabaltijo tautų
tautinis susipratimas ir tie
sąjūdžiai sukėlė Maskvai rimtas
problemas, kadangi bijoma, kad
nuo centrinės valdžios pradės
norėti atsiriboti i r kitos
respublikos. Nepaprastoje sesi
joje estai priėmė istorinius nu
tarimus; tai naujieji Estijos
įstatymai. Tokių dalykų Sovietų
Sąjungoje dar nėra buvę, kad
. būtų drįstama pasipriešinti
Kremliaus valiai.
Per kelis mėnesius Pabaltijo
kraštai išbandė Gorbačiovo
retoriką, pastebi Washington
Post, jo radikalių reformų at
žvilgiu.

kalba, kad rusai vėl gali su
triuškinti Estiją. „Tai jau vieną
kartą įvyko, gali ir vėl pasi
kartoti tragedija, mes, estai,
neturime daug iliuzijų". Dau
gelis estų mano, kad šį kartą
rusai neišdrįs pasiųsti tankų,
rašo Financial Times savo Lon
dono, New Yorko, Paryžiaus ir
Frankfurto laidose, nes viso pa
saulio akys nukreiptos į Pabal
tijo valstybes, nors ir pavergtas.
Atsargus pareiškimas

Sovietų Sąjungos vadovybė iš
leido atargų pareiškimą. Aukš
čiausiojo Sovieto -prezidiumas
sako, jog „priimant dėmesin,
kad papildymai ir eilė doku
mentų, kurie buvo priimti Esti
jos parlamente, yra nesuderi
nami s u dabartine Sovietu
Sąjungos konstitucija. Pre
zidiumas nusprendė tuos klau
simus svarstyti savo sekančia
Estai — pionieriai
me posėdyje kartu su Estijos
Skrendant iš Tallinno į respublikos atstovais. Taip
Maskvą, Estijos dabartinis pranešė „Tasso" žinių agentūra.
premjeras Indrek Toome buvo
Vilniuje tūkstančiai gyven
žurnalisto paklaustas, ką jis tojų buvo susirinkę prie savo
mano, kaip Gorbačiovas pažiū Aukščiausio Sovieto rūmų,
rės į šiuos įvykius, atsakė nebe kuriuose vyko debatai ketvir
susijaudinimo: „Yra daug vil tadienį visą dieną. Jie buvo
ties. Reformos yra taip pat rodomi per televiziją. Iš
vilties reikalas. Bet viltis turi ir Vilniaus žurnalistai praneša,
savo neaiškumų. Mes pasirin kad įstaigose tarnautojai ne
kome naują kelią, Estijoje mes bedirbo, bet stebėjo debatus ir
esame pionieriai". Jis atsisakė reiškė pritarimą kalbėtojams.
spėlioti^ nes politikoje tai būtų Tas pats buvo Kaune, Šiauliuonerealu".
se ir turbūt visoje Lietuvoje.
Išvakarėse per televiziją kal Penktadienį turėjo vykti bal
bėjo Komunistų partijos vadas savimai. Deja, baigiant laidą,
Vaino Valas, k u r i s bandė dar nebuvo žinomi rezultatai,
laikytis vidurio kelio tarp Esti tik nepatvirtintos žinios.
jos Liaudies Fronto ir pačios
Washingtone šia proga Vals
partijos linijos, nors visi balsavo tybės departamentas Charles
už suverenumą. Estijos univer Redman žodžiais pareiškė:
sitete studentai visą naktį „Jungtinės Amerikos Valstybės
reiškė džiaugsmą priimtais nu nepripažįsta Pabaltijo valstybių
tarimais. Bet kai išgirdo ryt jėga inkorporavimo į Sovietų
metį žinią, kad estai kviečiami Sąjungą... Pabaltijo valstybių
pasiaiškinti, nutraukė džiaugs žmonėms yra užgniaužtos pa
mo šventę ir išėjo į gatves ragin grindinės žmogaus teisės..."
dami vieni kitus laikytis rim Gorbačiovui reikia Pabaltijo
ties, bet laimėti. Sostinėje respublikų, kad jo perestroika
pastebimai buvo jaučiamas susi veiktų ir, kad jis gautų Vakarų
jaudinimas. Užsienio žurnalis finansinę paramą atstatyti eko
tai rašo, jog estai sostinėje nomijai. Iš kitos pusės — tikras
leninistas yra įsipareigojęs tik
vienai partijai. Jam rūpi, kad
— VVashingtone konser dabartiniai sąjūdžiai nepasi
vatoriai mano, kad išrinktasis darytų per daug stiprūs ir, kad
viceprezidentas Dan Quayle bus neįtaigotų tautinių judėjimų
jų geru sąjungininku vyriausy Ukrainoje ir Azijos respubliko
bės sferose.
se. Jis gerai žino, kad jo oponen
— Sovietų Sąjunga paskelbė, tai konservatoriai Maskvoje
kad diplomatiniai pripažįsta Pa laukia jo klaidingo vieno
lestinos vyriausybę ir padės jos žingsnio, k a d tuoj galėtų
faktiškam suorganizavimui.
pakabinti visą jo perestroika
ant virvės.

KALENDORIUS
Lapkričio 19 d.: Pontijonas,
Severiną, Dainotas, Rimgailė,
Matilda, Audronis, Monika,
Lainotas.
Lapkričio 20 d.: Kristaus
Karaliaus šventė. Feliksas,
Makscencija, Andė. Jovydas,
Benignas, Rūstalė.
L a p k r i č i o 21 d.: Rufas,
Amelberga, Gomantas, Honorijus, Vygandas.
Lapkrio 22 d.: Filomenas,
Cecilija, Dargintė, Steikintas,
Dainė.
ORAS CHICAGOJE
JAV prezidentas Baltuosiuose rūmuose surengė valstybinius pietus
Britanijos ministerei pirmininkei Margaret Thatcher. kuri atvyko at
sisveikinti su prez. R. Reaganu.

Saulė teka 6:06, leidžiasi 5:05.
Temperatūra šeštadienį 511.,
sekmadienį 42 1., pirmadienį 44
1., antradienį 46 1.
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DR. ČESLOVAS MASAITIS
Kodėl k a r t o j a m e
Galime džiaugtis savo orga
nizacijos veiklumu: stovyklos,
kongresai, studijų savaitės;
„Ateities" žurnalas, kiti
leidiniai; visos trys sąjungos —
judrios.
Yra
pagrindo
optimistiškam žvilgsniui į ateitį
— veiksime plačiau ir giliau.
Todėl tiktų vėl ir vėl pažvelgti
į mūsų veiklos principus bei
tikslą, nors ir gali atrodyti, kad
tai nereikalingas kartojimas.
J u k mūsų šūkis i š r e i š k i a
organizacijos tikslą. J a m e labai
suglaustas, bet kartu ir ryškus
atsakymas į „Tris pamatinius
klausimus", kuriuos iškėlė
Pranas Dovydaitis pirmame
„Ateities" numeryje, išspaus
d i n t a m e 1911 m e t a i s . Šie
klausimai yra: „kam gyvename,
kam gyvena žmonija, iš kur ir
kam visas pasaulis?"

būties žemėlapį ir surasti, k u r
mes stovime, kuriuo keliu
galime nueiti ten, kur mus
kviečia mūsų organizijos
šūkis. Tai yra giliai asmeninis
aktas, nes kiekvieno mūsų
kitoks „žemėlapis", kiekvieno
'mūsų pajėgos ir ilgesys sudėti
tik m u m s priklausančiam
gyvenimo taške. Tačiau vienas
su kitu mes kalbame žodžiais, o
žodžiai yra tikrovės abstrakcija.
Šių dienų mūsų gyvenimo kryp
ties abstrakcijai išreikšti bene
geriausiai tinkamas žodis yra
LAISVĖ.

E i n a m u o s i u s r e i k a l u s d i s k u t u o j a A t e i t i n i n k ų federacijos t a r y b o s p i r m . d r . Algis N o r v i l a s ir
A t e i t i n i n k ų fed. valdybos i ž d i n i n k a s S t a s y s T a m u l i o n i s .
Nuotr. J o n o Kuprio

dėsniais, kuriuos mes kuriame, visus pralenkus,
netekti
pasinaudodami sparčiai augan tolimesnio bėgimo tikslo, arba
čiu fizinio pasaulio pažinimu, būti kitų pralenktiems, pralai
nepaprastai praplėtė mūsų mėti lenktynes. Todėl t i k pasi
veikimo plotmę medžiaginėje rinkę Visatos Kūrėjo kvietimą
aplinkoje, padarė mus daug bėgti į jojo tobulybės stebuklą,
mažiau priklausančius nuo galime rasti bėgimo tikslą
gamtos įvykių ir todėl dabar vis visam gyvenimui ir nepaskęsti
labiau sutapatinam laisvę su pralaimėjime, nes tada nuo pat
veikla fiziniam pasaulyje, lenktynių pradžios nesitikim
kuriam tariamės ir patys pri pralenkti absoliutaus gėrio ir
klausą. Pasinėrę į šią veiklą, todėl nesuklumpame pralaimė
mes neturime laiko pasvarstyti, jimo nusivylime.
Kas y r a laisvė
kad iš tikro yra laisvė, net
Tokia yra aplinka, kurioje gy
nejaučiame reikalo tai daryti. vename ir kurią jaučiame. Ta
K a s y r a laisvė, kurią
Šitokioj dabarties nuotaikoj
galėtume vadinti dabartinio mes norime paklusnaus pasau čiau mes galime didžiuotis, kad
žmogaus gyvenimo tikslu? An lio. Jis turi būti dėsningas, nes šiose sąlygose neužmirštame
tanas Maceina savo studijoje kitaip nešoks pagal mūsų gro Dovydaičio iškeltų „pamatinių
„Dievas ir laisvė" daugely vietų jamą taktą. Susidarius tokio pa klausimų" ir ieškome į juos
diskutuoja šio žodžio prasmę, saulio vaizdą ir tada pasirinkus atsakymų dabarties aplinkos
šviesoje. Manau, tą liudija
Atsakymą į šiuos klausimus cituoja K. Rahnerį, M. Heidegturime ne tik savo šūkyje, bet jį gerį ir kitus filosofus. Tačiau gyvenimo tikslu laisvę veikti faktas, kad iš keturių knygų
daug kartų skaitėme pamoksle bene geeriausias šio žodžio jame, neišvengiamai paskęsta- „Ateities" leidyklos leidžiamoj
ma nebuvimo nakties tuštumoj.
nuo kalno surašytame Evange
paaiškinimas yra jo studijos Šitokį pasirinkimą Dovydaitis serijoj „Mūsų idėjos dabarties
lijoj, girdėjome rekolekcijose.
penktojo puslapio pirmoje eilu apibūdina šiais žodžais: „Di šviesoje" dvi nagrinėja laisvę ir
Tai kam dar jį kartoti? Kam
tėje: „...laisvė yra sunkiai džiausias šių dienų gyvenimo jos reikšmę šių dienų pasauly.
mums kasdieną vis sakyti:
nusakoma, kadangi ir pats idealas tai užganėdinimas aukš Tai yra Antano Paškaus „As
„Tėve mūsų..."? O, juk, karto
asmuo nesiduoda apibrėžiamas tesnės ar žemesnės instink muo ir Laisvė" ir Antano Macei
jame! Argi šeimoj ne kasdien
nos „Dievas ir Laisvė". Šios
tų ir geidulių rūšies". Iš tikro, knygos yra žvilgsnis pro dabar
viena ar kita forma pasakome logine prasme".
Dievas kiekvienam mums toks pasirinkimas verčia mus
kits kitam: „Aš tave myliu!"
ties prizraę į Dovydaičio
Argi tai tikrai nereikalingi dovanojo nepakartojamą indivi trauktis nuo pasaulio, užsida keliamus i: per amžius žmogaus
dualumą, ir laisvė yra viena iš ryti savęs ieškojime, iškelti
pakartojimai?
sąmonėje žėrėjusius klausimus,
svarbiausių šio individualumo
Atsakymas į Prano Dovydai išraiškų. J i nepakartojama, savipildą, kaip gyvenimo tikslą. kam jis gyvena, koks jo buvimo
čio straipsnyje n a g r i n ė t u s k a i p ir a s m u o , ir todėl Jei mano tikslas yra tvarkyti tikslas. Reikia džiaugtis, kad
klausimus nėra skirtas tik tam, nesutalpinama į abstrakčią aplinką, kaip man patinka, tai turime šias knygas. Reikia jas
kad jį šūkio forma įrašytume į sąvoką. Tačiau kiekvienam aš turiu trauktis ne tik nuo skaityti ir išmąstyti, k a d kiek
plakatą, ar atspausdintoj filoso mūsų yra vienodai svarbi, gamtos audrų sukelto potvynio, vienas surastume savo patirčiai
finėj studijoj pasidėtume knygų siekiant savo gyvenimo tikslo. kurio nepajėgiu suvaldyti, bet ir ir būdui tinkamą atsakymą,
nuo draugų, nuo savo šeimos,
lentynoje, bet jis yra skirtas
Praradę laisvę, nustojame kurių laisvė kartais susikry kaip šių laikų laisvės šviesoje
nueiti ten, kur mus kviečia
nudažyt mūsų nuotaikai, svajo būti žmonėmis, taip, kaip ir
nėms ir darbui. Šiandien šį praradę savo sielą būtume tik iš žiuoja su mano siekimais. Tada mūsų organizacijos šūkis, kuris
dažymą tenka atlikti kitokiais beždžionių ar asilų kilę beždžion belieka man tiktai vienatvė, ku ir 1911 metais, kai Dovydaitis
teptukais, negu tada, k a i Dovy žmogiai ar asilžmogiai. Kas tiki rioje viešpatauja visagalis Aš, rašė šiuos klausimus ir tada, kai
daitis parašė savo istorinį savo praamžiną Kūrėją, tas užtvindęs viską savipildą, kuri Kristus pamoksle nuo kalno
straipsnį, nors dažai tebėra tie n e p r a r a n d a nei sielos nei iš tikro tėra tik visiškas savęs skelbė, kas yra žmogaus gyve
patys, kuriuos jis mini savo raši dvasinės laisvės bet kuriose ištuštinimas, nes mes tegalime nimo prasmė, buvo ir tebėra at
ny. Tada jis rašė: „Kristus — sąlygose. Šis tikėjimas yra am pasiekti asmens pilnatvės tik sakymas į „pamatinius klausi
visos pasaulio istorijos centras". žinoji Tiesa, o Evangelijoje santykyje su Visatos Kūrėju, su mus".
Ši tiesa amžina. Ir dabar ji yra pagal šv. Joną skaitome: „... kits kitu ir su aplinka, o ne
mūsų gyvenimo kelrodis. Ta tiesa padarys jus laisvus". Todėl vienišumo izoliacijoje, kuri šiais
pati ir mus supanti aplinka, sąžinės kalinys Viktoras Petkus laikais taip dažnai paverčia CHICAGOS ATEITININKŲ
KŪČIOS
kurią perdažyti kviečia mūsų savo laiške 1983 metais rašė: kiekvieną laimės svajonę į
Chicagos ateitininkų Kūčios
šūkis. Ją Dovydaitis taip apibū „Nemaža dalis kalinių, badu nusivylimo naktį, kaip pastebi
Antanas
Paškus
savo
knygoje
šįmet ruošiamos gruodžio 18 d.,
dino: „Mūsų gadynės žmogus privestų iki nužmoginimo, vis
nenori būt prigulmingas nuog tiek neprarado vidinės dvasinės „Krikščionis ir gyvenimas" 3 vai. p.p. Jaunimo centro didž.
augštesnės esybės; jis nori būt laisvės". Kitas sąžinės kalinys 1656 puslapyje: „Rūpinimasis salėje. Visi prašomi pasižymėti
pats sau Dievas, patsai sau nor Julius Sasnauskas 1981 metais vien tik savimi, veda į neišven kalendoriuose šį įvykį ir ruoštis
ma ir visko šaltinis". A r jis čia rasė: „Galima prarasti Tėvynę, giamą vienatvę ir nykią dvasios jame dalyvauti. Daugiau žinių
kalba apie savąjį laikotarpį ar laisvę, namų šilumą, draugus, tuštumą". Šioj tuštumoj dažnai — artimiausiu laiku.
i
apie mus? O, gal, apie angelus, bet kol dvasia bus gyva, šias ieškome vadinamos savipildos,
bandome
iškelti
savąjį
AŠ
kurie norėjo būti dievais, arba vertybes mes randame savyje".
MOKSLEIVIŲ
aukščiau
už
kitus,
stengiamės
apie pirmąjį žmogų, kuriam Panašiai yra pasisakę ir kiti
ATEITININKŲ SĄJUNGOS
žinojimas buvo aukščiau už pa mūsų Tėvynės didvyriai, nešda visus pralenkti gyvenimo
KALAKURSAI
klusnumą Dievui ir jo meilę? Ar mi fizinės prievartos pančius. lenktynėse ir neišvengiamai
Adomas nėra mes? Ar angelų Tas rodo, kad laisvė išgyvenama paskęstame nusivylime, nes
Šių metų Moksleivių atei
maištas prieš Kūrėją nėra mūsų mūsų sieloje, kad ji yra daugiau, mums lieka tik du galimumai: tininkų sąjungos Kalakursai
gadynė?
vyks lapkričio 23-27 dienomis
negu galimumas taip rikiuoti
Dainavoje
prie Manchester, MiDabar gyvenimas įvairesnis, fizinę realybę, kad josios tikras
chigan.
Kalakursuose
gali da
galimybių vykdyti savo planus a r m ū s ų
įsivaizduojamas
lyvauti 8, 9 ir 10 skyrių moks
daug g a u s i a u . K i e k v i e n a s priežastingumas patenkintų
leiviai. Kursų mokestis yra 60
ieškome savo būdo žvelgti į mūsų norus.
dol. Registracijos lapus galite
gyvenimo tikslą. Todėl reikia
Tačiau šiandien per dažnai
gauti kreipiantis į MAS C V pir
mums ne tik tarpusavy pasida siejame laisvę su sugebėjimu
mininką Darių MiČiūną, 2570
lyti mintimis, kas šiandieną p r i t a i k y t i m u s supančios
Overlook Rd. #2, Cleveland
labiausiai aktualu, ieškant aplinkos vyksmą savo norams.
Heights, Ohio 44106 (Telef.: 216
kelio į aukščiausią gyvenimo j P a s t a t ę silosus grūdams
- 371-9908), arba Chicagoje
tikslą, bet dar labiau reikalinga s u k r a u t i ir užtvenkę upes
7235 S. Sacramento Ave., Chickiekvienam mums patikrinti ir malūnams sukti, mes jaučiamės
go, Illinois 60629 (Telef.: 312 savo asmeninį teleskopą, pro nebepriklausą nuo sausros
434-2243). Vykstantieji į Kalakurį žiūrime į šį tikslą atei sukelto nederliaus ar nuo
kursus praneškite k a d a ir
nančių dienų tolumoj. Mums sustojusių malūno sparnų vėjui
kokiomis priemonėmis žadate
reikia ne tik suvokti gyvenimo nutilus. Pasikinkę sprausmiatvykti. Pranešus iš anksto,
prasme bet ją pamilti, kartoti nius motorus lengvai apskrievadovybė jus pasitiks ir nuga
ją ir kartoti, kad pajustume savo jame visą pasaulį, net pasibens į stovyklavietę. Kursų pro
lūpomis josios saldumą.
vaikščiojame po mėnulį! Šitokia
grama rūpinasi dr. Dalia KatiTaigi, ieškant kelio į gyveni g a m t o s vyksmų kontrolė
Pasakų senelis ir senelė Dainavoje.
liūtė-Boydstun ir dr. Vytautas
mo tikslą, pravartu pažvelgti į vadinamais priežastingumo
Nuotr. G . R a d v e n y t ė s
Vygantas.

Meilės pareiga

U.S.A
Kanadoje (U.S.A. dol.)
Užsienyje (U.S.A. dol.)
Savaitinis (Šešt. pried)

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

Šv. Paulius laiške galatams
rašo: „Kristus mus išvadavo,
kad būtume laisvi". Taigi, tikro
ji laisvė yra ne savipildos
kliedėjimas, bet buvimas su savipildą, ar tikruoju egoizmo
Kristumi. Ji yra tampiai su vardu.
Dėkokime, tad, Dangui, už
rišta su pareiga vykdyti Dievo
laisvę
pasirinkti
meilę,
įsakymus, kurių pirmasis ir di
džiausias yra Meilė; meilė Die pasirinkti pareigą savo šeimai,
vui ir artimui. Tam pačiam artimiesiems ir Visatos Kūrėjui.
laiške Paulius toliau rašo: „iš Tai buvo gyvenimo tikslas ir
tiesų, broliai, jūs esate pasaukti prasmė, kai Dievas kūrė pasaulį,
laisvei! Tiktai šios laisvės var kai Kristus atvėrė aklojo akis ir
dan nepataikaukite kūnui, bet kai Pranas Dovydaitis nagrinėjo
stenkitės vieni kitiems su meile tris pamatinius klausimus. Tai
tarnauti". Mes tampame laisvi, yra ir šiandien mūsų organizaci
kai vykdome meilės pareigą, o jos ir kiekvieno mūsų tikslas ir
ne tada, kai bandome sau buvimo prasmė.
palenkti pasaulį, išdidžiai
ieškodami savojo Aš, ne tada
kai kuriame „išlaisvinimo" teo DR. VIJAY BAJAI. M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
logijas, nudažytas marksistinės
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
klasių kovos n e a p y k a n t a .
IR ODOS CHIRURGUA
(Augliai nuimami kabinete)
Dabar savęs ieškojime mes taip
išdarkėme laisvės sąvoką, kad Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2434 W. 7 1 Street, Chicago
net nekaltų kūdikių žudymą
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.)
vadiname „pasirinkimo laisve". Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v.
Todėl turime atsiminti pirmame
Ofo. 735-4477;
šv. Petro laiške įrašytą įspėjimą:
Raz. 246-0067; arba 246-6581
„Elkitės kaip laisvi; ne kaip tie,
DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
kurie laisve pridengia blogį".
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
Autentinė laisvė pasiekiama,
EMOCINĖS LIGOS
tik įsipareigojus amžinajam
CRAWFORD MEDICAL BUILOING
6449 S o . P u t o k i Road
gėriui, o ne ieškant savo asmens
Valandos pagal susitarimą
iškėlimo, vis tiek, ar tai vadin
tume identiteto atradimu,
DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS

Dr. Romualdas Povilaitis
D A N T Ų GYDYTOJAS
Tel. 767-7575
5780 Archer Ave.
(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.)
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIJA R. KERĖLYTĖ
CHIROPRAKTIKA
— Ambcr Chlropractlc —
5 5 2 2 8 . Wolf Rd.
VVestem Springs, IL
246-4000
Valandos pagal susitarimą

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VIUUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
Fomtty Medlcei Cflntc
217 E. 127 St. — Lemom. IL 60439
Priklauso: Palos Community Hospital ir
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tai. 257-2265

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Tol. 767-7575
5 7 8 0 Archer Ava.
(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave.)
Valandos pagal susitarimą
DR. LINAS A . SIDRYS
AKIŲ LIGOS. CHIRURGUA
2 8 3 6 W. 7 1 St Street
Priima trečiadieniais,
ketvirtadieniais ir penktadieniais
Susitarimui skambint 436-5566

DR. KENNETH J . YERKES
DR. MAGDALEN BEUCKAS
DANTŲ GYDYTOJAI
Pensininkams nuolaida
2436 W . Uthuenian Plaza Court
Tol. 925-8288
Ofs. tai. 586-3166; namų 381 - 3 7 7 2

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8 7 4 5 Waot 63rd Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt 3-6;
šeštadieniais pagal susitarimą

3 9 0 0 W. 95 S t .
T o l . 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Kabineto tol. -

582-0221

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
^ rtemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Road. T o l . 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Penkt.. antr., ketv. ir penkt
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KEREUS
Dantų Gydytoja
2659 W. 59th St.. Chicago. IL
Tol. 4762112
9525 S. 79th Ave.. Hickory Hills, IL.
T o l . 598-8101
Vai pagal susitarimą
Tol. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak.
išskyrus trec šešt. 12 iki 4 vai popiet

DR. PETRAS V. KISIELIUS
DR. EUGENE McENERY
QR. JAMES BURDEN

metams
$70.00
$70.00
$70.00
$40.00

Vi metų
$40.00
$40.00
$40.00
$25.00

3 mėn.
$25.00
$25.00
$25.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straips
n i ų nesaugo. Juos gražina tik iš
a n k s t o susitarus. Redakcija už
skelbimų turini neatsako. Skelbi
m ų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

D r . Ant. Rudoko kabinetą pe^eme

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 VVest Slst Street
T e l . — 476-2400
V a i pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7;
a n t r ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai
•

-

6 1 3 2 S. Kedzle A v e . , Chicago
WA 5 - 2 6 7 0 arba 4 8 9 - 4 4 4 1

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

K o b . t o l . LU 5 - 0 3 4 8 ; R e z . PR 9-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4 2 5 5 W. 63rd S t .
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.
K a b . tai. 471-3300; raz. 442-8297

VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S . Kadžio A v a . ,
Chicago, III. 6 0 6 5 2
Pirm., antr.. ketv. ir penkt.
pagal susitarimą
Cardiac Diagnosis. Ltd.
M a r q u e t t e Medical Building
6 1 3 2 S. K e d z i e
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9
Tel. 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
SURENDER KUMAR, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
N a m ų 584-5527

DR. ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6 1 3 2 S. Kedzie. C h i c a g o , III.
Tol. 925-2670
1 1 8 5 Dundee A v a . , Elgin. III. 6 0 1 2 0
Tol. 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9 0 5 5 S. Roberts Rd., H i c k o r y Hills, IL
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave.
T o l . 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
„Contact lenses"
2 6 1 8 W. 7 1 s t St. - T o l . 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trec.
Or. Tumasonio kabinetą perėmė

T. RAMA, M.D.
Specialybė — Chirurgija
2454 VVest 71 St Street
T o l . 4 3 4 - 1 8 1 8 — Roz. 8 5 2 - 0 8 8 9
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt
3 iki 7 v v. Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA

INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGUA
155 N. Mlehlgan Ava., Surte 324 Ir
5635 8. Pulaakl Rd., Chicago. IL
Tai. 565-2980 (veikia 24 vai.)
Valandos pagal susitarimą

Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos
2 6 3 6 W, 7 1 s t . St., C h i c a g o , IN.
Tol.: 4 3 6 0 1 0 0
1 1 8 0 0 Soutrmest Hlghwsy
Palos Heights. III. 6 0 4 6 3
(312)361-0220
(312)3614222

DR. IRENA KURAS

DR. LEONAS SEIBUTIS

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W . 81 St Street
Kabineto tol. RE 7-1168;
Raztd. 385-4811

INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2 6 5 6 W . 63rd Stroot
Vai : antr 1-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p
Šešt pagal susitarimą
Kabineto tol. 7 7 6 - 2 8 8 0 , r o z . 4 4 8 - 5 5 4 5

Dr Tumasonlo kabinetą porom*

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 W 71st Street
434-2123
Pirm 2-7 Antr. ir
ketv. 9-12 Penkt. 2-7

•»»

E D M U N D A S VIŽINAS, M . D . , S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias
Kalbame lietuviškai
6 1 6 5 S. Archor Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tol. 585-7755

Rimties

Žemės valdovai

valandėlei

TAIKA IR LAISVĖ

DIDŽIOJO VALDOVO
AKIVAIZDOJE

Kad Kristus yra žmonijos Val
dovas, visi krikščionys tai žino
nuo pat jo atėjimo gelbėti
žmoniją. Kristaus Valdovo
šventę paskelbė pop. Pijus XI
mūsų laikais, kai Europoje pra
dėjo įsigalėti diktatoriai, save
pastatydami pirmiau ir aukš
čiau už Kristų, kai kurie prieš
jį net kovodami, Kristaus tikin
čiuosius traktuodami kaip savo
priešus.
Vargiai kada buvo taip plačiai
kalbama apie taiką ir laisvę,
kaip dabar. Ne tik pop. Jonas
Paulius II, keliaudamas po
pasaulį, visur kalba apie taiką
ir laisvę, bet tuos žodžius galima
išgirsti ir iš tų, kurie laiko pa
vergę kitas tautas. Duok Dieve,
kad šios kalbos taip paveiktų
visą žmoniją, kad baigtųsi ka
rai, baigtųsi vergija. Kas apie
tai rimtai galvoja, rimtai siekia,
yra būtina atsiminti apaštalo
Pauliaus pasakymą, kad, kur
yra Viešpaties dvasia, ten yra
laisvė (2 Kor. 3,17). Tą mintį sa
vo kalbose visur pabrėžia ir pop.
Jonas Paulius II.
Ramiai galvodamas tą pačią
išvadą prieina kiekvienas žmo
gus. Kokia yra individo taika be
Viešpaties dvasios, be šios dva
sios kokia yra šeimos taika. Gal
juokais, bet pasakė tiesą, kurią
patvirtina mūsų laiko šeimų
likimas, autorius straipsnio iš
spausdinto „Chicago Tribūne"
liepos 29 dienos laidoje, patar
damas besiruošiantiems mo
terystei pasirašyti skyrybų su
tartį pirmiau, negu darys mo
terystės sutartį. Panašiai yra ir
su tautų taika ir laisve.
Prancūzijos revoliucija vyko
šūkiu laisvė, lygybė, brolybė.
Tos revoliucijos gal žymiausias
paminklas yra Paryžiuje vienos
bažnyčios kriptoje žmonių
kaukolių piramidė. Tai galvos
daugiausia kunigų ir vienuolių,
kurias nukapojo tie skelbusieji
laisvę, lygybę ir brolybę ne
Viešpaties dvasioje, o skelbdami
kovą ir prieš Dievą. Panašiai

įvyko Portugalijoje 1910 metais,
Meksikoje 1926 ir kelerius
metus vėliau. Skelbta laisvė,
brolybė be Viešpaties dvasios
visur palieka savų žmonių la
vonų piramides.
Panašiai vyksta ir šiandien,
kur laisvė, brolybė skelbiama
žodžiais žmonėms, o kovojama
prieš Dievą ir jo dvasią. Lietu
vių tauta skaudžiai tai gyvena
ir dabar. Kiek kartų yra kalbė
ta apie mūsų tautos „išlais
vinimą" 1940 metais, bet
nutylima ir net baudžiama,
jeigu kas apie tai kalbėtų, kad
keli šimtai tūkstančių lietuvių
ištremtų vergijon, kurių dau
gumas yra arba nužudyti, arba
mirę bado ir kitokiose kančiose.
Daug kur jų ir kapinynai pa
slėpti. Vienur ant jų pastatyti
barakai, kuriuose kenčia ir
miršta kiti „išlaisvintieji", ar
kitaip sunaikinti tų nukankin
tųjų kapai. Tai dera visada atsi
minti ne tik iš užuojautos
aniems kankiniams ir jų savie
siems, bet galvojant ir kalbant
apie taiką ir laisvę.
Taika ir laisvė neįgyvendi
nama vien tik žodžiais ar vienu
kitu
civiliniu
įstatymu.
Žmonijos taika ir laisvė prasi
deda ir bręsta individų sielose,
ten duodant deramą vietą
Viešpaties dvasiai. Iš tokių sielų
plinta visuomenėje taikos ir
laisvės dvasia. Ir dabar matome,
kokia yra taika ir laisvė šalyse,
kur neleidžiama žmonėms ne
tik laisvai gyventi, bet laisvai
net ir galvoti. Atsimintina, kad
po 1939-45 metų karo nacių
valdytoje Vokietijoje, nacių pa
vergtoje Prancūzijoje, fašistų
valdytoje Italijoje demokratijos
buvo įgyvendintos toms tau
toms vadovaujant asmenims,
kurie patys gyveno Viešpaties
dvasioje, toje dvasioje ir veikė.
Laimingi yra asmenys, šei
mos, tautos, kurie gyvena
Viešpaties dvasia. Galima tikė
tis, kad per tokius žmonija kada
nors sulauks taikos ir laisvės.
Vysk. Vincentas Brizgys

Vadovauti ir valdyti yra skir sekėju krikščionis, kuris nešio
tingos sąvokos. Praktiškam ja Jėzaus Kristaus tikėjimo sėk
gyvenime vadovavimas visada lą savyje, kuris jo gyvenimą
ar bent daugeliu atvejų yra žemėje taiko savo gyvenimui
geras, jei vadovas turi suge tam laike, kuriame jis gyvena,
bėjimų ir žinojimo vadovau ir toje vietoje, kurioje jis yra. Tai
jamame reikale. Valdymas nėra tik gražus Kristaus Valdo
kartais gali būti geras, kai val vo paveikslas, į kurį reikia žiū
džia ateina iš tautos ar bent rėti ir juo grožėtis. Tai meno iš
• grupės, gali būti blogas, kai no raiška. Reikia matyti Kristų
ras valdyti kitus ateina iš pagei gyvą savyje, savo aplinkoje,
dimo savo artimą paversti tik savo gyvenime ir darbe, savo
daiktu, tarnaujančiu valdytojui, šeimoje ir organizacijoje. Jis
valdžiai ar grupei. Tai matome nėra mirusiųjų Dievas, o
komunizmo sistemoje, tai ma gyvųjų, taigi tokių žmonių,
tėme nacizme ir visokiose dik kurie dar šiame gyvenime seka
Arkivyskupo Audrio J. Bačkio pagerbimas po šventimų Romoje. Iš kairės: dr. Jonas Račkauskas,
tatūrose, kurios žmonių dau jo švelniu valdymu ir jo pavyz
arkivysk. tėvas ir Lietuvos Diplomatijos šefas dr. Stasys Bačkis, arkiv. motina Ona Bačkienė,
džiu
gali
valdyti
kitus.
gumą laikė tik daiktais, naudin
vysk. Juozas Preikšas, arkiv. Audrys Bačkis. .
gais valstybei. Valstybė buvo
Si šventė nėra sena, bet jos
tik tas diktatorius — karalius, šaknys siekia Kristaus gyve
prezidentas, proletariato dikta nimą šioje žemėje. Labai senais
tūra su pastatytu ar save pasi laikais jis vaikščiojo žemėje tarp
žmonių, jis darė gera, jis tarna
stačiusiu valdovu.
Prieš tokius valdovus, prieš vo ligoniams, net prikėlė iš mi
žmonių, tautų ir valstybių rusiųjų, kur reikėjo parodyti ir
kartos likimu. V.L. Bengston,m
Kiekvienas retas atsitikimas
išnaudotojus katalikų Bažnyčia dievišką galybę. Bet jis nieka
EDMUNDAS JAKAITIS
Pietų Kalifornijos universiteto
ir pastatė Kristaus pavyzdį, patį da nerodė savo vyresnybės, nors yra medžiaga laikraščiams. Kuo
direktorius, yra išsireiškęs:
retesnis
įvykis,
tuo
laikraš
Kristų, kuris norėjo žmonėms jis buvo tikrasis Valdovas.
Iki
šiol
buvo
mažai
kreipia
„Visa bėda yra, kad visuomenė
tininkų yra daugiau aprašomas.
tik gero, kuris dėl žmonių ken
mas dėmesys į tą gyventojų nežino ką daryti su t a
Prie
tokių
retų
atsitikimų
buvo
tėjo ir mirė kryžiaus mirtimi. I
ir ilgaamžiai priskaitomi. Kada grupę. Kentucky universiteto senstančia karta. Jie yra at
Piloto klausimą „Ar tu esi žydų
kas nors sulaukė 100 metų, jį medicinos skyrius kartu su Se gyvenę savo amžių ir darosi
karalius", Jėzus ramiai atsakė:
Kristaus Valdovo šventėje šv.
natvės tyrinėjimo centru pra ateities n a š t a " .
„Nieko
„Tu pats sakai, aš esu karalius. Jono Apreiškimo knygoje kalba sveikino vietinė radijo stotis,
dėjo studijuoti ilgaamžius. Iš panašaus!" — užginčija autorius
reporteriai
apipuolę
klausinėjo,
Aš tam gimiau ir atėjau į pasau apie karalių, kuriam reikia
ilgaamžių
apklausinėjimų Segerberg. Išklausinėjęs 637
lį, kad liudyčiau apie tiesą" (Jn. teikti aukščiausią g a r b ę . kaip jis sulaukė tokio amžiaus,
sužinota, kad jų gyvenimo vyrus ir 563 moteris, priėjo
ką
valgė,
ką
gėrė,
ką
dirbo.
18, 37). Kartu jis Pilotui pasakė, „Malonė jums ir ramybė nuo to,
variklis yra būti užsiėmus. Bet išvadą: daugumas iš jų pasižymi
kad jo karalystė nėra iš šio kurs yra, kurs buvo ir kurs Priedo sukaktuvininkas būdavo
koks veikimas sužadina norą tvarkingumu, kuris buvo įgytas
pasaulio. Už jį nekariauja ka ateis. ...nuo Jėzaus Kristaus, prezidento pasveikintas.
dalyvauti, būti su kitais.
užsiimant žemdirbyste. Praleis
Rečiau
ir
rečiau
beužtinkame
riuomenė, jis yra žmonių gelbė kurs yra ištikimas liudytojas,
1963
metais
Sočiai
Security
ta
jaunystė ūkininkaujant, pali
šimtamečių
tojas ir švelnusis valdovas. Kris numirusiųjų pirmagimis ir laikraščiuose
buvo pasišovus apklausinėti ko savo pėdsakus: ūkininkavi
tus yra Valdovas dangaus ir žemės karalių kunigaikštis, aprašymus. Dažniau ir dažniau
visus sulaukusius 100 metų. Po mas verčia prie tvarkos. Kada
matome
TV
ekranuose
šven
žemės, nes jis yra Dievas, Dievo kurs mus mylėjo ir apiplovė
1127 apklausinėjimų niekas ne jie buvo jauni, Amerika buvo
Sūnus, atėjęs išgelbėti žmoniją. mus savo krauju nuo mūsų nuo čiančius 105-tą gimtadienį. Kas
darė išvadų ir medžiaga liko ar žemdirbių tauta. Jie yra tvirto
Žemės valdovams yra pasta dėmių, ir padarė iš mūsų atsitiko su šimtininkais? Jų at
chyvuose nejudinama. Ir tik nusistatymo. Nenori būti pri
siranda
daugiau
ir
daugiau,
tytas Kristaus pavyzdys, ne tik karalystę ir kunigus" Dievui,
rašytojui Osborn Segerberg, Jr., klausomi ir nori patys tvarkyti
žmonėms, kurie yra valdomi. savo Tėvui; jam garbė ir viešpa taip, kad jie nebėra retenybė.
susiėmus, 1200 šimtininkų savo reikalus. Iš tolimesnių
Geriausiai
matyti
ilgaamžių
Tikrieji valdovai žemėje ir yra tavimas per amžių amžius"
buvo apklausinėta ir išvados apklausinėjimų atrodo, kad
didėjimas
iš
JAV
gyventojų
tik tokie, kurie žino savo parei (Apr. 1, 4-6). Tai nereikia aiškes
buvo paskelbtos knygos forma. humoras vaidina svarbią rolę
gas prieš Dievą ir prieš žmones. nio ir gražesnio pristatymo žmo s u r a š y m o duomenų. 1980
„Nėra tokios formulės, kuria ilgaamžių gyvenime. Vienas iš
metais
Amerika
turėjo
apie
Jie valdo ne kad jiems tarnau nėms jų tikrojo Valdovo žemėje,
naudojantis
individas sulauktų šešių turi ta ypatybę.
tų. Jie jaučiasi tautos, valstybės nes jis savo krauju, nors buvo 15,000 šimtininkų. 1985 metais
100 metų. Kiekvienas vadovau
Daugiau kaip pusė buvo reli
ir žmonių tarnai, suteikia vi Dievo Sūnus, nuplovė žmonių jų buvo jau 25,000. Statistika
jasi savo nuovoka. Kelias yra, gingi. Tik 7.5% iš 1200
vadovaujantis,
šimtmečiui
siems saugumą ir žengią į atei nuodėmes.
keičiantis, tai yra už 12 metų, bet ne visi juo eina" — rašo šimtininkų turėjo ilgaamžius
tį su tikra meile ir tiesa, su tik
Valstybes seniau gaudavo pa
Segerberg.
tėvus. Tad nėra jokio pagrindo š i m t i n i n k a s : „Prohibicijos
ru pasiaukojimu ir noru padėti veldėjimo keliu, kai karalius jų turėtų būti apie 100,000. Los
Neseniai įvykusioje Berkeley manyti, kad ilgas amžius yra laikais mes gėrėme ištirpintą
Angeles
103
metų
gyventojas
iš
PERSODINO D R A U G Ė S
kitiems. Tikrieji valdovai valdo perleisdavo savo sūnui ar ar
vandenyje batų blizginimo
universitete konferencijoj, kur paveldimas.
sireiškė:
jeigu
gyventi,
tai
ŠIRDĮ
ir vadovauja, — jie nėra nei timiausiam kraujo ryšiais gimi
Liaudies išmintis tvirtina: vaksą. Skonis buvo blogesnis už
buvo nagrinėjami senėjimo
gyventi
ilgai.
Illinois universiteto ligoninėje
diktatoriai, nei žmonių išnaudo nei valdymą. Prezidentai iš
klausimai, daugelis suvažia gamta dalina kortas, o žmogus terpentiną. Tabako pakaitalas Chicagoje buvo įdėta nauja šir
Pagal
1980
metų
gyventojų
tojai.
renkami tautos ar valstybės
surašymą Kalifornija turėjo vusių buvo nuomonės, kad jomis lošia. Vienas veda dorą, buvo mišinys arklio ašutų su dis Marijai Ortiz. Ji buvo giliai
piliečių ir jam atiduoda savo tei
daugiausiai
šimtininkų. Po to teoriškai žmonės galėtų ilgiau tvarkingą gyvenimą, bet, štai, kukurūzų plaušais".
paveikta, kai sužinojo, kad
*
ses, kad jis būtų bent laikinai
Gydytojų patarimai laikraš persodinimui buvo paimta jos
buvo New Yorkas. Texas, gyventi. Dabar JAV gyventojų ima ir prisikabina kokia liga ir
valdovas savo valstybėje.
Pennsylvania, Ohio. Nevados amžiaus galo vidurkis yra nuvaro be laiko į kapus. Kitas čiuose, paskaitos sveikatos draugės širdis. Draugė buvo pa
Kristaus Valdovo šventė nėra Revoliucijos ar diktatūros keliu
valstija suskaitė tik 19, o 85 metai. Ilgo amžiaus išdava nesilaiko nei paprasčiausių hi reikalais, dietų laikymasis, tekusi į tą pačią
ligoninę ir
tik priminimas valdovams, į valdovus atėję vadai neduoda
Aliaskoje buvo tik 9. Iš 400 yra neturtas, kuris atsiranda gienos reikalavimų ar medici sveikatos pasitikrinimas tai vis mirė. Abidvi draugės prieš pora
kurie turi pareigą valdyti tau kitiems teisių, nes jas pasilieka
gimusių 1879 metais, tik vie dėl mažėjančios dolerio pirkimo nos dėsnių, o gyvena ilgą kortos, kuriomis lošiama. metų lankė Robert Clement
tas ir valstybes, bet ir primi sau pačiam ar savo artimie
nas sulaukė šimto metų. Gimę galios. Daugelis išgyvena savo gyvenimą. Priešingumams pa Nuostatų laikymasis veda į aukštesniąją mokyklą. Mirusios
nimas žmonėms, kurie ieško pa siems.
1980 metais, vienas iš 87 bus santaupas. Kaip ten bebūtų, kai vaizduoti, vaizdžiai apibūdino laimėjimą. Čia blefavimui nėra pavardė neskelbiama. Jos širdis
galbos, paramos, paguodos ir
Kristus, kaip Valdovas, nė šimtametis.
kas yra susirūpinęs senstančios vienas Los Angeles apylinkės vietos.
buvo persodinta.
kelių, kuriais turi eiti savo vienu iš šių kelių neatėjo
žemiškam gyvenime. Kiekvie valdyti žmonių. Jis jų Valdovas
užsimerkusį, lietui ir pusiau sutirpusiai krušai varvant tardami nė žodžio mūsų saugams.
nas yra skirtas žemėje dirbti, yra tik dėl to, kad jis yra Dievo
per skrybėlę ir apsiaustą, kurio nebuvo nusimetęs. Ant
užsidirbti sau ir savo šeimai, Pasiuntinys žemėje, kad jis, bū
Tuo metu išgirdome iš mūsų laivo užpakalio nuai
stalo šalia jo laikė ištiestą vieną žemėlapį srovių bei dėjus} šūktelėjimą:
kartais artimiesiems ir net damas Dievas, prisiėmė žmo
HERMAN MELVILLE
tėkmių, apie kurias esame kalbėję. Rankoje laikė
svetimiems pragyvenimą. Visi gaus pavidalą, kad jis.kaip žmo
— Ei, j ū s nuo laivo! Ar nesate matę Baltojo
ROMANAS
žibintą, kuris suposi. Nors jo kūnas buvo išsitiesęs, jo
žmonės žemėje gyvena rūpes gus, gimė iš moters žemėje
Banginio?
galva linko atgal, kad jo užmerktos akys buvo nukreip
čiais, kurie neatleidžia nuo pat Šventosios Dvasios įkvėpimu.
Išvertė P. Gaučys
Bet kaip tik tuo metu, kai nežinomas kapitonas,
tos j pagalbinį kompasą, kabėjusį palubėje.
gimimo iki mirties, iki galutinio Jis savo krauju paveldėjo
— Baisus senis — pagalvojo Starbuckas virpė palinkęs a n t didžiosios burės, norėjo prikišti
atsiskyrimo iš gyvųjų tarpo.
žmoniją, paveldėjo žemę, parodė
59
damas. — Netgi ir siaučiant audrai ir visiškai pervar garsiakalbį prie lūpų, šis jam iškrito į jūrą. Kadangi
Kiekvienas savo darbuose turi pavyzdį, kaip reikia gyventi,
pūtė stiprokas vėjas, buvo neįmanoma susikalbėti be
tam tikras pareigas — kartais kaip reikia valdyti ir kaip reikia
Tarp tų elementų juodybės Ahabas tolydžio vado gęs, ryžtingai siekia savo tikslo.
instrumento. Tuo tarpu laivas tolo. Ligi „Pequodo" jū
būna valdomas ar vadovauja siekti to. ko pasiekė jo Valdovas vavo ant šlapio ir pavojingo laivo denio, išdidžiai
reiviai
visokiais mostais rodė. kad šį įvykį laiko nelem
XLIII. A l b a t r o s a s
mas, kartais turi pats valdyti Kristus — amžinybės su Dievu. besilaikydamas ir retai kada kreipdamasis : savo pa
tu ženklu, Ahabas kiek paabejojo, turėdamas galvo
Kristaus Valdovo šventė ir vaduotojus. Nesibaigiančios audros akivaizdoje gerai
kitus ir vadovauti kitiems, kad
I pietryčius nuo Iškyšulio, tolimuose Grozetto salų je siūbuojančią jūrą, ar nuleisti valtį į vandenį ir susi
ir mažai grupei. Ir kiekvienas primena visam pasauliui, kad pritvirtinę mažuosius stiebus ir bures, mes neturėjome vandenyse, geruose plotuose banginių medžiotojams,
siekti su anuo burlaiviu. Galiausiai pasiryžo pasi
turi jausti, kad jis turi atsa jis nėra tik žemės karalius, ko daugiau ką veikti, kaip tik pasyviai laukti galo. Tada išniro prieš mūsų akis burlaivis „Albatrosas". J a m iš
naudoti jo turimu pranašumu esant pavėjui ir paėmęs
komybe už savo artimą, su ku kiu ji laikė Pilotas, net parašy kapitonas ir įgula pavirto į praktinius fatalistus, {kišęs lėto artėjant, aš, stovėdamas ant aukštos užpakalinės
garsiakalbį,
iš laivo išvaizdos žinodamas jį esant iš
riuo kartu dirba, kartu gyvena damas ant jo kryžiaus „Žydų savo dirbtinę koją į lentos skylę ir ranka besilaiky karties, galėjau gerai matyti vaizdą, įdomų banginių
Nantucketo
ir
ten grįžtant, visais plaučiais suriko:
ar kartu laiką praleidžia. Čia ir karalius". Jis nėra tik žemės damas virvės, Ahabas išstovėdavo valandų valandas, medžioklės tolimose jūrose naujokui, kai pasirodė
kiekvienam Kristus Valdovas žmogus, net nėra tik žemės bežiūrėdamas pavėjui, tuo tarpu laikas nuo laiko koks banginininkų laivas atviroje jūroje ir labai seniai
— Ei. jūs laive! Cia „Pequodas" kelioniaujantis
statomas pavyzdžiu, nes, tik juo Dievas — jis yra Valdovas sniego ar krušos gūsis užsaldydavo jo blakstienas.
nutolęs nuo savo kilmės krašto. Laivas atrodė tartum aplink pasaulį! Pasakykite jiems, kad visus būsimus
sekdamas, gali tikrai tarnauti žemėje ir danguje. Žemėje jis yra
{gula niršulingų bangų, bedūžtančių į laivo priekį, į pajūrį išmestas jūrų liūtas. Ant jo šonų buvo ryškios laiškus siųstų į Ramųjį vandenyną! Ir jeigu per trejus
savo artimui, savo tautai ar Valdovas žmonių širdžių, protų, suvytų iš ten, stovėjo praėjimuose ir, norėdama geriau žymės raudonų rūdžių, tuo tarpu jo takeliažas buvo tar metus nesugrįšime, kad juos siųstų.
valstybei. Taip p a t gali valios ir darbų. Danguje jis yra apsisaugoti nuo šokančių bangų, prisirišo prie laivo tum storos apledėjusios medžių šakos.
Tuo metu abiejų laivų takai susikryžiavo ir tuojau
tinkamai atlikti savo pareigas Valdovas, kuris atlygina už šonų ir judėjo tartum susijuosus palaidu diržu. Beveik
Plaukė naudodamasis tik žemomis burėmis ir jo jū ypatingiausiu būdu kaimenės mažų nekenksmingų
gerus darbus, padarytus žemėje. niekas nekalbėjo>ir laivas tylus, tartum vaškir.iu figūrų reiviai saugai ant trijų stiebų keistai atrodė dėl savo žuvelių, kurios prieš keletą dienų ramiai plaukiojo
žemėje, savo darbe.
Į Kristų Valdovą turi įsižiūrė Jis yra tikrasis Valdovas, vedamas, paskubomis plaukė per šėtonišką bangų ilgų barzdų. Sakytum vilkėjo gyvulių kailiais. Tokie mūsų pašonėje, staiga pabėgo ir susimetė išilgai abiejų
orgiją.
ti kiekvienas žmogus, bet ypač traukiąs visus paskui save.
sudėvėti ir sulopyti buvo jų drabužiai, pakėlę beveik burlaivio galų. Nors ankstybesnėse savo kelionėse Aha
turi gerai žiūrėti, būti tikru
P r . Gr.
Ta pati tyla viešpatavo nakčia, vandenynui stau ketverių metų kelionę. Stovėdami viduryje geležies bas daugelį kartų buvo matęs panašų reiškinį, dabar
giant. Nešnekus Ahabas stovėjo audroje. Ir netgi pavar lanku, įkaltų į stiebus, lingavo pakibę virš jūros. Kai jis susijaudino, mat ir menkiausias dalykas gali palies
gusiai gamtai prašant pertraukos, jis neguiė i lovą burlaivis švelniai nuslydo pro mūsų užpakalį, mes šeši ti manijaką.
Tik egoistai tiki, kad gyve
Smilkalas teduoda kvapą tik poilsio.
vyrai, stovėję ant ,.Pequodo" karčių, atsidūrėme taip
— Ką. j ū s šalinatės nuo manęs? — prašnabždėjo
nimo tikslas yra laimė; kilnūs mestas ant degančių anglių;
Starbuckas
niekad
negalėjo
užmiršti
senio
išvaiz
arti,
kad
beveik
galėjome
peršokti
nuo
vieno
laivo
ant
žiūrėdamas į vandenį.
žmonės tiki, kad gyvenimo taip ir dorybės tik prispaudime
dos, kai vieną naktį sulipo į kajutę pažiūrėti barometro. kito. Tačiau tie vargingos išvaizdos žvejai pasitenkino
tikslas yra pareiga.
Bus daugiau)
^ ' "* '
Šv. Grigalius Jį pamatė besėdintį prie grindų pritvirtintoje kėdėje. vien neaiškiu žvilgterėjimu, mums praplaukiant, neiš
Tarchetti

JEIGU GYVENTI, TAI GYVENTI
ILGAI

BALTASIS BANGINIS
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HORIZONTAI
HUMORAS YRA AMŽINAS

jimo. O tų žmonių, kurie savimi
pasitiki, su humoru tikrai neuž
1963 m. Chicagoje suorga gausi..."
nizuotas humoristinis scenos
Nerija Linkevičiūtė-Kasparievienetas Antras kaimas atei nė paklausta, ar lietuviai krei
nantį savaitgalį mini savo vai į antrakaimiečius nežiūrė
gyvavimo 25 metų sukaktį. Ta davo, pasijutę scenoje užgauti,
proga ateinantį šeštadienį ir atsakė, „tais laikais, jaunystėje,
sekmadienį Jaunimo centro di nelabai ėmėm į galvą, kas ką
džiojoje salėje bus sukaktuviniai galvodavo ar sakydavo. Antras
spektakliai. J ų metu pasirodys dalykas — mes lietuvių visuo
ir įvairius antrakaimietiškus menės paskirų individų niekad
škicus atliks buvę ir dabartiniai neužgaudavom. Pas mus vyravo
vieneto nariai. Į sukaktuvinius škicai apie pasaulinio garso
spektaklius iš sostinės Wa- asmenybes, kaip Kubos Castro,
shingtono atvyksta Antro kai sovietų Chruščiovas ir panašiai.
mo organizatorius rašytojas Taip pat paliesdavom ir įvairias
Kazys Almenas ir viena iš profesijas, pasijuokdavom ir iš
pirmūnių — solistė Nerija Lin- lietuviškų organizacijų. Tačiau
kevičiūtė-Kasparienė. Radęs individualių žmonių bent mano
progą juos abu ir užkalbinau, K. laikais tikrai neužgaudavom. O
Almeno paklausdamas, kas pas jei ir užgaudavom, tai nelabai
katino 1963 m. suorganizuoti imdavom į galvą", nuoširdžiai
pasakojo Nerija, paminėdama
Antrą kaimą?
Kiek pagalvojęs, Kazys atsa L. Bendruomenę, Vliką, Altą,
kė, kad toks, matyt, buvo lai šaulius, atseit, tas lietuviškas
kotarpis. „Buvom jauni vyrai — organizacijas, iš kurių antrakaiRimas Vėžys, Rimas Cinką, aš, miečiai scenoje kartais ir pasi
Stakauskas ir Grėbliūnas, kurie šaipydavo.
maišydavomės Gintare, anekdo
tus pasakodavom. Chicagoje tuo
metu susidarė ir greit išpo
puliarėjo Second City, įdomi
satyrinė grupė. Ji mums patiko
ir nutarėm, kodėl ko panašaus
nepabandyti ir lietuvių plot
mėje. Suėjom ir pabandėm..."
Tai įvyko 1963 m., kada lietu
viškas Marąuette Parkas žydėte
žydėjo. Neužilgo į Antrą kaimą
įsijungė ir kylanti solistė Neri
ja Linkevičiūtė. Paklausta, kas
paskatino tave, jau žinomą
solistę, įsijungti į šį humoristinį
vienetą, Nerija nedvejodama
atsakė, kad „meilė scenai ar su
daina, ar žodžiu ar panašiai.
Nors prisimenu, kartą važiuo
Nerija Linkevičiūtė-Kasparienė
jant gastrolių į Clevelandą,
policija mus pasigavo greitai be
lekiančius. Tačiau į kalėjimą
R E O R G A N I Z U O T I E J I IR
nepasodino..."
DIKTATORIUS
Kai K. Almeno paklausiau,
BREŽNEVAS
kas rašydavo skriptus, jis
pasakė, „tokio žanro pagrindi
Kai K. Almenui užsiminiau,
nis skriptų šaltinis yra praeitis. kad, berods, tuo metu Reorgani
Humoras — žmogaus komiškoji zuotoji Bendruomenė dar neeg
pusė — esąs amžinas. Man zistavo, tai ir šaipytis iš jų tada
atrodo, kad nuo graikų laikų jis neteko, jis taip sampratavo:
nėra per daug pakitęs. Keičiasi „Reorgai ya humoristiniai patys
fonas, charakteris, bet pačios savyje. Lietuvių ir kitų tautų
centrinės humoristinės situaci bendruomenėse yra reiškinių,
jos lieka tos pačios. Užtai ir mes kurių šaržuoti visai nereikia ir
vieną iš savo motto pasirinkom tiesiog neįmanoma. Juos reikia
šį Juokingi esam ne mes, juo tik pristatyti tokius, kokie jie
kingas yra pats gyvenimas'. Lie yra, ir jie yra juokingi. Paimkim
tuviai yra žmonės kaip ir visi. pavyzdžiui Brežnevo medalius.
Tai tos universalinės humoro Nieko negali juokingesnio pada
formos, pritaikytos lietuvių ryti, kaip tik pristatyti Brež
fone, pasidaro l i e t u v i š k u nevą tokį, koks jis buvo: su jo
humoru..."
medaliais, tomis apdribusiomis
Bet a r lietuviai humorą su akimis. Ir visos biurokratijos iš
pranta? I klausimą Kazys juokimas štai yra pats savyje.
atsakė, kad „lietuviai juoktis Reorgai yra tam tikros visuome
moka ir humorą supranta. O že nės grupės anekdotas. O pats
maičiai tai jau tikrai. Kai žiūri savyje egzistuojantis anekdotas
į žemaičių tautosaką, tai ten jokios pašaipos nereikalauja..."
randi gilų, subtilų humorą. Kar
Nerija Linkevičiūtė-Kasparie
tais t a s humoras britiškas, nė prisimena tuos bičiulius, su
nepasakytas. Taip, kad humoro kuriais jai tekdavo vaidinti:
samprata mūsuose yra. O dėl Kazį Almeną, Rimą Vėžį (abu
užsigavimo t a i p a s a k y s i u jie rašydavo skriptus), Vytą
šitaip: užsigauna tie žmonės, Demerecką, Saulių Grėbliūną,
kurie neturi savimi pasitikė Romą Stakauską, Rimą Ankaitį

ir jau iškeliavusį į amžinybę
Rimą Cinką ir Reginą Stravinskaitę. O iš atliktų škicų jos
laikais labiausiai į širdį įstrigo
Šančių meilės istorija. Tai buvo
pusiau operetė, imituojant Bizet
„Carmen" ir Gounod „Fausto"
operų melodijas, kurią domina
vo Volgos valtininkų daina.
Pasak Nerijos, mums būdavo
ypač malonu, kai spektakliuose

Kazys A l m e n a s

nedidelėje Hollyvvoodo Brighton
Parke ar Playhouso Marąuette
Parke salėje publikos tarpe
dalyvaudavo Raimunas Mieže
lis. Jis turi tokį užkrečiantį ir
garsų juoką, ir tas juokas taip
visus pagaudavo. Nerijos Linkevičiūtės-Kasparienės žodžiais,
,jei Mieželis publikoj yra, tai
pasisekimas daugiau negu už
tikrintas..."
Paklausęs Kazį Almeną,
„kokia jėga leido vienetui iš
silaikyti net ketvirti šimt
mečio", gavau tokį atsakymą:
„Tai jėgai duočiau vardą ir
pavardę: tai pirmoj vietoj Algir
das Titus Antanaitis. Jis gauna
visą kreditą. K i t i žmonės
atidavė savo dalį vieneto tęsti
numui. Tai tie žmonės, kurie
mylėjo tokio tipo teatrą, aukojo
savo laiką. Tie žmonės, šalia

LAIŠKAS
P R I E Š SAVUOSIUS
„ D r a u g e " lapkričio 15
paskelbtame straipsnyje „Veidu
į Leniną" B. Nemickas daro
užuominų, kad veidu į Leniną
atsigrįžta Vlikas, dr. J. Bobelis,
Narcizas Prielaida ir „žurnalis
tikos senas vilkas Juozas Prunskis", darant „nuoslydas leninop". Juozas Prunskis visą savo
gyvenimą yra kovojęs prieš ko
munizmą, bolševizmą, staliniz
mą, leninizmą. Kad Br. Nemicko minėtame Juozo Prunskio
straipsnyje buvo pacituoti!
žodžiai nepriklausomybės signa
taro Petro Klimo, kuris pats
dalyvavo sutarčių sudaryme su
Maskva, sunku buvo suabejoti
Petro Klimo vardu skelbiamais
faktais. Tuos visus dalykus
Broniui Nemickui buvo galima
Antanaičio, stovi pirmoje vieto
je". Tuo tarpu Nerija apie savo
pasirodymą sukaktuviniuose
Antro kaimo spektakliuose Chi
cagoje ateinantį savaitgalį tiek
tepasakė, kad su Kaziu Almenu
pasirodys viename škice, pava
dintam Čiurlionio galerijoje.
Nerijos teigimu, „abu pasiruo
šėm, nors ir tolokai nuo Chicagos gyvendami..."
Ateinantį šeštadienį ir sekma
dienį Jaunimo centro didžiojoje
salėje, publikai tradiciškai prie
stalų sėdint, įvykstančiuose
spektakliuose bus vienintelė
proga pamatyti iš įvairių
Amerikos vietų suvažiavusius
buvusius ir Chicagoje gyvenan
čius dabartinius antrakaimie
čius vienoje scenoje, kur iš
atliekamų įvairių škicų per porą
valandų skambės tradicinis An
tro kaimo humoras, jiems besi
šaipant iš paties gyvenimo.
Todėl nebe reikalo būrelis
žmonių į spektaklius skrenda ir
iš Washingtono.

REMKIME
\
LIETUVOS
PERSITVARKYMO
SĄJŪDĮ
Lietuvių viltys, sunkiais tylos ir skausmo laikais, baimės ir nepasi
tikėjimo tramdytos, pagaliau išsiliejo kaip nesuvaldomai veržlus,
apsivalymo nuo slogios praeities ir tikėjimo Lietuvos ateitimi srau
tas, pasivaidinęs LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIU.
Išsaugoti ateinančiom kartom Lietuvą, jos istoriją, kultūrą, kalbą
bei gamtą — yra kiekvieno lietuvio pareiga.
Kiekvienas iš Jūsų galite palaikyti lietuvių viltis paremdami
PERSITVARKYMO-ATGIMIMO SĄJŪDĮ.
Nuo š.m. lapkričio 1 dienos visiems išeivijos lietuviams nuo
mokesčio, kurį Jūs paprastai mokate už bet kokio pobūdžio kelionę
AUDRA travel kelionių biure, 2.5% bus skiriama
LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIUI REMTI.

Tad, LIETUVIAI, užsakydami keliones lietuviš
kame AUDRA travel kelionių biure, remsite
UETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDĮ.
Skambinkite: tel. (416) 769-2500, TELEX: 06-967812
FAX: (416)763-6279
Rašykite. 2100 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6S 1M7
Darbo valandos: nuo pirmadienio iki trečiadienio 9.30 - 19.00,
ketvirtadienį, penktadienį 9.30 - 21.00, šeštadienį 11.00 - 17.00

J> INTERNATIONAL
*I
INDUSTRIES
REMKIME TAUTOS FONDĄ

NAUJAS PATARNAVIMAS
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS
UETUVOJE
p

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.

Kreipkitės — atsakysirr.9 visus jūsų klausimus.
Irrtsrnattonsl Industries
10401 South Roberts Rosd
Pslos Hllls. Illinois 60465
Tslsfonss: (312) 430-0074

il?r^r

NORI AERODROMO
Svarstoma ketvertas vietų
trečiam Chicagos aerodromui.
Kankakee gyventojai, balsų
santykiu 2 prieš 1, pasisakė už
steigimą aerodromo jų apylinkė
je. Šis klausimas buvo įtrauktas
į balsavimus. Tačiau vietą aero
dromui parinks speciali Illinois-Indianos komisija.

ŠIRDIES REGULIATORIUS

lių vairuotojų . Kolektorių fir
ma net padidindavo reikalauja
mą sumokėti sumą. Daley lai
mėjo, duodamas lengvatų gavu
siems pabaudas vairuotojams.

Pritzer mediciniškos inžineri
jos institutui, veikiančiam prie
Illinois Technologijos instituto,
paskirta 1.25 milijono dolerių
sukurti mažytį kompiuterį su
LAIMĖJO PIRMĄ VIETA
vaistų pompa, kuriuos būtų
Pontiac, Mich., mieste įvyko
galima įdėti į žmogaus kūną
JAV
mokyklų orkestrų varžy
širdies plakimui reguliuoti.
bos. Pirmą vietą laimėjo Marian
aukšt. mokyklos orkestras iŠ
VAIRUOTOJŲ G E R O V E I
Chicago Heights. Dalyvavo 54
Prokuroras R. Daley buvo iš orkestrai. Marian mokyklos or
kėlęs bylą prieš neteisėtumus iš kestre yra 193 muzikantai. Tai
renkant pabaudas iš automobi vadinamas žygio orkestras.

f\^3 midlcind Padarai
• • • • ^

Savinas and Loan Association

70 metų aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios

BRIGHTON PARK

MARQUETTE PARK

4040 ARCHER AVEMUE
254-4470

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

BRIDGEVIEVV
8929 S. HARLEM AVE
598-9400

HSEE

OUUHOUSiC

l£NDER

INTERNATIONAL

M2J

G. T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą ir
patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 metais
1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

8901
8902
8903
8904
8905
8906
8907
8908

LIETUVA
LIETUVA
LIETUVA
LIETUVA
LIETUVA
UETUVA
UETUVA
UETUVA

10 d., Maskva 1 d., Viena 1 d., gegužės 12-gegužės 25 d.
10 d., Maskva 1 d., Viena 3 d., birželio 15-birželio 30 d.
10d., Maskva 1 d., Helsinkis 1 d., birželio 16-birželio 29 d.
10 d., Maskva 1 d., Viena 3 d., liepos 13-liepos 28 d.
10 d., Maskva 1 d., Helsinkis 1 d., liepos 14-liepos 27 d.
10 d., Maskva 1 d., Viena 3 d., rugpjūčio 10-rugpjūčio 25 d.
10 d., Maskva 1 d., Viena 1 d., rugpjūčio 11-rugpjūčio 24 d
15 d., Maskva 1 d., Viena 1 d., rugsėjo 14-spalio 2 d.

...

PASTABA: Maloniai patenkinsime pavienių (be grupės) keliautojų pageidavimus
trumpesniam arba ilgesniam laikui Lietuvoje.
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.
G. T. INTERNATIONAL, INC.
10401 Roberts Road
Palos Hills. Illinois 60465
Tel.: (312) 430-7272

1989 m. pabaigoje, ataskaitiniame keliautojų susitikime, pinigai
kartu su rėmėjų sąrašu bus įteikti Lietuvos sąjūdžio atstovams.

Registracijos numeriai: 2559030 ir 2475066

Algis Grigas, pirmininkas

ramiau iškelti ir nekaltinant
„atsigręžimu leninop" tų, kurie
savo laiką ir jėgas skiria kovai
prieš leninizmą.
Juozas Prunskis

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

NAUJAS PATARNAVIMAS
NORINTIEMS PASVEIKINTI
SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE

y^flLllJciS^
Algis Grigas, pirmininkas

Siūlome pasirinkti jums tinkamą sveikinimą Šv. Kalėdų ar Naujų metų proga:
NR. 1
Didelė puokštė gėlių
Dėžė šokoladinių saldainių
Parkeris ir kiti priedai

$50.00

Nr. 2
Septynios C7) rožės
Dėžė šokoladinių saldainių
Butelis šampano
Parkeris ir kiti priedai

$55.00

Nr. 3
Septynios rožės
Dėžė šokoladinių saldainių
Butelis šampano
Butelis degtinės
Parkeris ir kiti priedai

$65.00

Nr. 4
Devynios rožės
Dėžė šokoladinių saldainių
Du (2) buteliai Šampano
Butelis degtinės
Parkeris ir kiti priedai

$75.00

Nr. 5
Vienuolika (11) rožių
Dėžė šokoladinių saldainių
Du (2) buteliai šampano
Du (2) buteliai degtinės
Parkeris ir kiti priedai

$85.00

Sveikinimai gauti iki gruodžio mėn. 15 d. bus užtikrintai perduoti prieš Šventes.
Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.
ŽAIBAS
10401 Roberts Road
Palos Hills, Illinois 60465
Telefonas: (312) 430-8090

SVAJONIŲ AIDAI" CHICAGOJE
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VIDA VIZGIRDAITĖ
1987 metais, Pasaulio Lie žemė" — Juozapaičio-Jurkaus,
tuvių Jaunimo sąjungos kongre ir „Lauksiu tavęs ateinant" —
se Australijoje, lietuvių jaunimo Raudonikio-Lapašinsko. įdomu
atstovai nutarė stiprinti veiklą. buvo išgirsti Virginiją dainuo
Šiuo tikslu susiorganizavo per jančią Pietų amerikietišką
pasaulį keliaujanti koncertinė dainą: „Guantanamera" — Angrupė „Svajonių aidai". Tai ke gulo/Seeger-Marti, iš Urugva
turių Australijos lietuvių daini jaus ir Argentinos. Pianinu
ninkų ir instrumentalistų jai akompanavo Zita, gitara
grupė,
reprezentuojanti
— brolis Arūnas, o būgnais —
jaunimą, pamėgusį lietuvių kul Tomas.
tūrą, muziką ir dainą.
Koncerte ne tik Virginija dai
Šios grupės koncertais Šiau navo. Tenoras Arūnas, kartu su „Svajonių aidai" priima dėkingos publikos ovacijas po koncerto Chicagoje
rės Amerikoje rūpinosi, skelbė seserim Virginija, padainavo spalio 24 d. (iš k.): gitaristas Arūnas Bruožis, dainininkė Virginija Bruožy
tė, programos pranešėjas Edis Tuskenis, akompamatore Zita Prašmutaitė,
ir propagavo Vytenis Rasutis, „Vaivorykštė" — Noviko-Sau- JAV koncertu koordinatorius Vytenis Rasutis ir būgnininkas Tomas Zdanius.
aktyvus PLJS Chicagos narys. lyno, „Ašara", „Tėvynė" — Rau
Nuotr. Lino Meilaus
Red. R i t a Likanderytė, 6556 S. T a l m a n , Chicago, IL 60629. Tel. 312-737-9057. Taip ir išėjo, kad jo skatinamas,
donikio-Lapašinsko, ir liaudies
JAV-LJS CHICAGOS
PLJS Chicagos skyrius sekma dainą „Šio naktį, per naktį",
kietijos veiklą, kur, kaip ir dienio popietę 1988 m. spalio 23 kuri sukėlė ypač jausmingas
SKYRIAUS VEIKLA
mano krašte yra daug mažiau 1. surengė „Svajonių aidų" kon ovacijas. Ovacijos pasikartojo ir
Apart šokių komiteto pasi
Kaip ir visos organizacijos
žmonių. Ten irgi intensyviai certą Jaunimo centro didžiojoje po „Oi, tu ožy didžiaragi" ir
skirstymo
pareigomis, diskuta
taip
ir
JAV
LJS
Chicagos
sky
salėje.
„Unčių tupi trys pulkeliai",
veikia pagal savo aplinką.
vome
ir
svarbą pasirūpinti
rius pradėjo savo metų veiklą ir
K.P.: Kas liečia lietuvišką
O kas yra „Svajonių aidų" publikai net atsistojus plojant.
Be abejo, šios liaudies dainos planus. „Šoksim kol sprogsim" apsauga lauke ir viduje per
jaunimą: didelės jų veiklos
Seklyčios restorane Chicago- žmonės kalbėjo lietuviškai, nematau. Dirba daugiausia nariai? Dainininkė Virginija palietė visų lietuvių širdis, pri — tokia tema reklamuojame pačius šokius.
je, be kitų ten dirbančių žmonių, krautuvės ir restoranai lietu pasišventė žmonės, apie masiš Bruožytė yra baigusi muzikos menant jaunystę Lietuvoje. mūsų rengiamus tradicinius kaGruodžio mėnesį numatome
yra progos susipažinti ir su viškai pavadinti ir t.t. Dabar kumą galima kalbėti tik dainų mokslus Melbourno universi Susižavėję dainavimu, pertrau lakutinius šokius, kurie ir šiais kviesti visą jaunimą aplankyti
. Susana Juknaite iš Argentinos turiu viso to prisiminimą, bet švenčių metu. Rugpjūčio 23 tete ir yra Viktorijos operos kos metu klausytojai įsigijo metais įvyks ketvirtadieni, lap vyresnio amžiaus lietuvius
ir Kazimieru Plečkaičiu iš Lie įdomiausia, tai susipažinti su dienos demonstracijoje down- choro narė, kuriame dainavo naujai išleistą „Svajonių aidų" kričio 24 d. nuo 8 vai. vak. iki švenčių proga. Šis reikalas yra
„Turandot" ir „Figaro vestu
tuvos. Bevalgant ten skanius lietuviais, pasikalbėti su jais, towne (miesto centre) mačiau
vės"
operose. Arūnas Bruožis, plokštelę ar kasetę. Net vienas 1 vai. ryto Jaunimo centre. Šie svarstomas ir detalės nagrinėja
barščius ir naliesnikus, Akade sužinoti kaip jie galvoja ir ką jie vos porą jaunų lietuviškų
Virginijos brolis, yra vieneto asmuo, atvykęs iš Lietuvos, įsi šokiai duoda progos studentiš mos.
minių Prošvaisčių redaktorei jaučia. Iš tikrųjų, lietuvių veidų...
Sekantis JAV LJS Chicagos
dainininkas ir muzikantas, gijo kasečių parvežti Lietuvos k a m ir profesiniam jaunimui
atėjo gera mintis: užkalbinti kalbos mokėjimas daro viską
jaunimui.
Tai
didelis
įspūdis
skyriaus
susirinkimas ivyks
nuo
18-kos
metų
amžiaus,
susi
Ak. Pr.: Ką veikėte ir kokiom grojąs saksafonu ir gitara. Kad
Susaną ir Kazimierą ir paklaus daug Įdomiau. Antras įspūdis organizacijom priklausėte Ar
Chicagos
Lietuvių
Jaunimo
gruodžio
4
d. 11 vai. ryto, Sek
tikti, susipažinti, pasimatyti su
Arūnas muzikai turi gabumų
ti, kaip jiems sekasi gyventi, buvo dabar, vasarą, kai vėl gentinoj ir Lietuvoj ir ar aišku ir iš to, kad jis duoda gi sąjungai. Šis koncertas ne tik naujais ir senais draugais.
lyčios restorano patalpose 2715
dirbti ir studijuoti toli nuo atvažiavau į Chicagą. Buvo priklausote kokioms organiza taros pamokas ir kad groja lie stiprins jaunimo veiklą išei
Šių metų šokiai bus ypatingi W. 71 St. Kviečiame visą lie
tėvynės, garsiojoj išeivijos įdomu viską vėl pamatyti, prisi cijoms Chicagoje?
tuvių
jaunimo
orkestre vijoje, bet svarbiausia, padės tuo atžvilgiu, kad galėsime iš tuvišką jaunimą nuo 16-kos
palaikyti ryšius su Lietuvos jau girsti grojant Dariaus Polikaičio metų dalyvauti. Nekantriai
lietuvių sostinėje Chicagoje. minti.
S.J.: Priklausau Argentinos „Dabar".
K.P.:
Įspūdžių,
atvažiavus
į
nimu.
Štai kaip jie galvoja ir kaip
naujai sudarytą orkestrą. Šis laukiame jūsų „sprogti kai šok
lietuvių centrui, kur dainuoju,
Zita Prašmutaitė, aktyvi Jau
Chicagą buvo labai daug, nors šoku ir t.t. Taip pat esu Argen
reaguoja į mūsų gyvenimą.
Koncertui pasibaigus, publika gyvas muzikos vienetas pradės sit". Nesigailėsite!
Ak. Pr.: Papasakokit truputį įsivaizdavau viską labai tinos Lietuvių Jaunimo Sąjun nimo sąjungos narė, yra pianis susirinko kavinėje pasivaišinti vakarą šokių muzika, tai at
Ramutė Kemežaitė
apie save. Iš kur atvažiavote? panašiai, gal tik, kad miestas gos komisijos narė. Argentino tė. Australijoje ji akompanuoja ir susitikti su jaunais lietuviais vykstantiems į šokius, verta
Melbourno Dainos sambūriui, austraiiečiais. „Svajonių aidai", ateiti anksčiau, kad nepraleis- JAUNIMAS, VYKSTANTIS
S.J.: Esu Susana Juknaitė, truputį švaresnis.
je turime mažai organizacijų,
įvairiems solistams ir vargoni truputį dar išvargę po penkta tumėt progos išgirsti šį naują
Ak.
Pr.:
Ar
šie
įspūdžiai
po
argentinietė, lietuvių anūkė.
l LIETUVĄ!
nes yra mažai žmonių kurie
ninkauja lietuvių pamaldoms. dienio
Atvažiavau iš Vasario 16-tosios kelių mėnesių pasikeitė?
vakaro
koncerto
orkestrą.
Be
to,
tuo
galėsite
iš
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjun
aktyviai veikia ir tie patys yra
S.J: Atrodo, kad nelabai daug išskirstyti tarp penkių bend Ketvirtasis „Svajonių aidų" Lemonte, su visais entuziastiš girsti daugiau muzikos ir dau ga kreipiasi į visus tautiečius,
gimnazijos, kurią lankiau, ga
vus stipendiją iš Lietuvių Fon pasikeitė — grįžta tik malonūs ruomenių pastatytų toli viena narys yra Tomas Zdanius, ener kai pasikalbėjo. O mes vietiniai giau pasišokti!
keliaujančius į Lietuvą: būkite
do vieneriems metams išmokti pirmos viešnagės prisiminimai. nuo kitos. Dabar Chicagoj gingas būgnininkas. Nuo jaunų su publika stebėjomės jų ener
Gintaro orkestras taip pat šių laikų knygnešiais!
K.P.: Praktiškai niekas ne neturiu labai daug laiko pri dienų jis lavinosi muzikoje, gro gija, puikia lietuviška tarme ir gros tą vakarą. Šis gerokai pa
lietuvių kalbos.
Jaunoji Lietuva atgimsta!
damas akordeonu. Pradėjęs daina.
K . P . : O aš Kazimieras pasikeitė.
garsėjęs
orkestras
šiais
metais
Norime atverti jai duris į vaka
klausyti jokiom organizacijom,
mokyklą, perėjo į būgnus ir kar
Plečkaitis, atvažiavau iš Ispa
Lietuvių Jaunimo sąjunga buvo pakviestas groti ir atlikti rietišką mintį ir žodį. Važiuo
bet šeštadieniais lankau Peda
tu su Arūnu .groja lietuvių dėkoja Chicagos lietuvių programą Worcester, MA, Mai jančius į Lietuvą, vyresniuosius
nijos, Madrido.
goginį lituanistikos Institutą.
jaunimo
orkestre „Dabar".
Ak. Pr.: Kaip įvyko, kad
visuomenei taip šiltai priėmu ronio Parke LSS Nevėžio ir Ne ir ypač jaunesniuosius^aprūpinK.P.: Lietuvoje priklausiau
dabar gyvenate ir dirbate
Čikagiečiai
šį
„Svajonių
aidų"
siai mūsų dainuojančius PLJS ringos skautų tuntų veiklos sime knygomis. Išeivijos parei
VLKJS, bet tik teoriškai; iš
Chicagoje?
koncertą
sutiko
labai
šiltai.
narius iš Australijos. Apgailė sukaktuviniame bankete. Sma ga parvežti į gimtąją žeme
atlyginimo išskaičiuodavo nario
S.J.: Po Pasaulio lietuvių tau
Dainų
repertuaras
įdomus,
pro
tina,
kad mažas skaičius Chica gu žinoti, kad Gintaro orkestras laisvojo pasaulio turtus.
mokestį, tuo viskas baigėsi. Chi
tinių šokių šventės, kur šokau
gramoje
dainos
buvo
solo,
duetai
gos jaunimo teatsilankė koncer randa laiko pradžiuginti ne tik
Šiuo metu daliname krikščio
cagoje nepriklausau jokiom
su Vasario 16-tosios gimnazijos
ir
trio.
Vi~rjinija
lietuviškai
pa
te.
Tačiau,
be
abejo,
jaunimas
Chicagos
jaunimą,
bei
jaunimą
niškos minties literatūrą, skati
organizacijom, kadangi neturiu
grupe, važiavau į Dainavą, kur
dainavo ,,'avasariška kelionė" nebuvęs koncerte ir išgirdęs iš tolimu miestų. Žinau iš patir nančią laisvą žodį ir artimo
laisvo laiko.
vyko moksleivių stovykla. Po to
Ak. Pr.: Kada numatote grįž — Noviko-Gaulės, „Mergaitė" — „Svajonių aidų" plokštelę, gailė ties: kai šis orkestras užtraukia meilę. Jūsų vienintelis pasi
dalyvavau studijų savaitėje ir
dainą, tikrai sunku ramiai išsė aukojimas — šypsena pasienio
ti atgal į Argentiną ar Lietuvą? Siniaus-Maironio, „Graži mūsų sis nebuvę koncerte.
skautų 7-toje Tautinėje stovyk
dėti.
muitininkui.
S.J.: Manau grįžti į Argentiną
loje. Vasaros atostogoms bai
JAUNIMO
RENGINIAI
Gruodžio
4
—
Skautų
Kūčios
Laukiame
visų!
Tad
jau
vien
Besidominčius knygn< >us
gruodžio pradžioje.
giantis, grįžau į Chicagą. Tada
Kultūriniame
centre,
Detroit.
sveikatos
sumetimais,
visam
prašome kreiptis į JAV ...JS
K. P.: Atgal į Lietuvą grįšiu,
sutikau Danguole Valentinaitę,
Lapkričio 19-20 - Holiday MI.
j
a
u
n
i
m
u
i
nuo
18-kos
metų
centro valdybą (301) 439kada
galėsiu
turėti
Lietuvos
Susana Juknaitė su Jurgiu Gaidakuri labai maloniai mane pri mausku irgi iš Argentinos.
Folk
Fair
(tarptautinis
festi
G
r
u
o
d
ž
i
o
4
—
Metinė
amžiaus,
kurie,
per
dieną
prisi
5862
arba paštu: 10110
pilietybe ir lėktuvas nusileis
ėmė dirbti lietuviškame resto
valis),
Milwaukee,
WI.
Jaunimo
centro
vakarienė
valgę
kalakuto
užsisėdėjo,
yra
Rudi and PI.. Adelph;. M D
Kaune arba Vilniuje, o ne
rane „Seklyčioje".
L a p k r i č i o 19 — Korp! Chicagoje.
būtina atvykti į „Šoksim kol 20783. Dėkojame leidėjams,
Ak. Pr.: kaip atrodo čia lie Maskvoje, ir kai už bilietą
Neo-Lituania metinė šventė
K.P.: Kad gyvenu ir dirbu tuviškas jaunimas ir bendrai galėsiu sumokėti litais.
Gruodžio 10-11 — A. Kairio sprogsim".
kurie remia ir rems šį žygi.
Lietuvių
Tautiniuose
namuose,
Chicagoje atsitiko labai papras lietuviška veikla?
dramos
„Krikšto vanduo" pa
Ak. Pr.: Ar įsijungsite vėl į
tai: būdamas Kanarų salose
statymai Jaunimo centre, Chi
S.J.: Lietuviškas jaunimas, lietuvišką veiklą, grįžę į savo Chicagoje.
G r u o d ž i o 18 — Ateitininkų
G r u o d ž i o 26-31 III
(Canary Islands — red.) pap man atrodo, dalyvauja ir dirba, kraštą? Ar vešitės naujų minčių
Lapkričio 19 — Šiaurės cagoje. Atlieka Los Angeles Lie Kūčios Jaunimo centre. Chica
Pasaulio lietuvių sporto žaidy
rašiau politinio prieglobsčio; bet dar nežinau, ar jie tai daro veiklai išlaikyti?
Amerikos pabaltiečių plaukimo tuvių Dramos sambūris.
goje.
nės Adelaidėje. Australijoje.
vėliau per katalikų emigracijos dėl pripratimo, kadangi jų tėvai
pirmenybės,
Jimmie
Simpson
Gruodžio
10
—
Sportininkų
į
S.J.: Anksčiau jaučiausi
Gruodžio 31 — Dainavos an
G r u o d ž i o 20 — Chicagos
komisiją apiforminau popierius liepia taip daryti, ar jie tikrai lietuve ir jutau tą lietuvybę. Recreation Centre, Toronte, Australiją išleistuvės Lietuvių
sportininkai išvyksta i Aust samblio Naujų Metų sutikimas.
emigruoti į JAV. Teko laukti jaučia tokį norą tai daryti. M a n patikdavo būti t a r p Kanadoje.
namuose, Clevelande, OH.
Jaunimo centro kavinėje.
raliją.
Madride keturis mėnesius. Galbūt ir vienas ir kitas. Bet lie lietuvių ir jų veiklos. Šiais
Lapkričio 19 - Č.A.L.
Gruodžio 18 — „Kernavės"
G r u o d ž i o 25 — Jaunimo šo
S a u s i o 1-12 - Rajoninė
Vėliau gavau iškvietimą į JAV tuviškas jaunimas Europoje, metais buvau Lietuvoje; moky mokyklos balius Jaunimo cen- tunto Kūčios Jaunimo centre,
kiai Jaunimo centre, Chicagoje. skautų stovykla Adelaidėje.
ambasadą, po trumpo interviu Amerikoje ir Pietų Amerikoje damasi lietuvių kalbos, jaučiau, re, Chicagoje.
Chicagoje.
Rengia A.S.S. Chicagos skyrius. Australijoje.
gavau leidimą vykti į Chicagą. yra labai panašus. Man rodos, kad tas jausmas sustiprėjo. Ma
Lapkričio 20 — „Nauji var
(Galėjau pasirinkti, ko kitiems kad dėl to. kad esame panašiai nau, kad dabar man būtų labai dai — nauji balsai II" koncertas
neduoda). J Chicagą atskridau auklėti.
sunku išsiskirti nuo viso to. Jaunimo centre, Chicagoje. Ren
lėktuvu iš New Yorko 1988
Lietuvių veikla atrodo didelė Daug išmokau, ypač stovyklose gia Margutis.
rugpjūčio 9 d., 10 vai. vakaro. ir gerai organizuota. Ameriko ir Lietuvių Socialinėje Tarny
Lapkričio 24 — Padėkos die
Ak. Pr.: Kokie buvo jūsų pir je, ypač Chicagoje, yra pakan boje. Mačiau, kaip žmonės susi nos šokiai Jaunimo centre, Chi
mi įspūdžiai, atvykus į Chicagą? kamai žmonių ir dėl to lengviau organizuoja, dirba ir visada ban cagoje. Ruošia JAV LJS Chica
S.J.: Turėjau du įspūdžius: išlaikyti daugiau organizacijų. do praturtinti savo lietuvybę. gos skyrius.
pirmą, kai atvažiavau prieš Jaunimo tarpe mačiau, kad vei
Lapkričio 26-27 - Antro
K.P.: Kada grįšiu į lietuvišką
keturius metus, kada buvo tau kia Jaunimo Sąjunga, ateitinin veiklą, būtinai įsijungsiu vi Kaimo sukaktuviniai 25 metų
tinių šokių šventė Clevelande. kai, skautai. Argentinoje taip somis jėgomis, tik bijau, kad tai spektakliai Jaunimo centre,
Tada, kartu su kitais argenti- negalime — ten tiktai Jaunimo bus negreitai.
Chicagoje.
niečiais, nustebome, sutikę tiek Sąjunga bando viską išlaikyti —
Lapkričio 26 — Bostono lit.
Ak. Pr.: Susana, ar galvoji vėl
daug lietuvių vienoj vietoj, politiką, tikybą, lietuvybę, pas mus Chicagoje atsilankyti? mokyklos banketas, So. Boston
viename mieste. Gatvėse sutikti skautybę ir t.t. Pažįstu ir VoS.J.: Taip, norėčiau. Nežinau Lietuvių Piliečių salėje.
ar ilgai ar trumpai. Čia jau
K.P.: Planų ateičiai daug ir
pažįstu daug žmonių kuriuos
mažai kartu. Iš pradžių reikia
labai norėčiau vėl pamatyti.
Ak. Pr.: Kokie jūsų planai atsistoti ant kojų.
Ak. Pr.: Labai ačiū, Susana
ateičiai?
ir
Kazimierai už laiką ir minčių
S.J.: Labai geras klausimas.
Esu tikra, kad noriu pabaigti pasidalinimą. Linkiu jums
savo studijas. Esu antrame abiems daug sėkmės ateityje,
kurse Dailės Institute, Buenos kad jūsų svajonės išsipildytų. O
Aires mieste. Bet labiau man Akademinių Prošvaisčių skaity
patiktų Amerikoje studijuoti. Iš tojams siūlau: kitą kartą, kai
kitos pusės jau seniai nesu būsite Seklyčioje, užkalbint
namie ir noriu vėl pamatyti juos. Manau, kad jie mielai pasi
Po „Svajonių aidų" koncerto Chicagos jaunimas
koncerto rengėjai ir taikintojai — vaišinosi
savo šeimą ir draugus. Būdama šnekės (Jeigu nebus per daug
su
austrai
ieciais
Jaunimo
centro
kavinėje
IS įvairiu miestu susirinkę draugai susitiko per Kernavės tunto balių spalio ten, lengviau spręsiu savo užsiėmę ar nebus jiems per daug
Nuotr Lino Meilaus
1d
darbo!).
ateitį.

ĮDOMŪS JAUNI ŽMONĖS
SEKLYČIOJE
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JAV LB TARYBOS
PIRMOJI SESIJA
JUOZAS ŽYGAS
(Pabaiga)
Ši sesija pagal bendrai priim
tas tradicijas susilaukė daug
sveikinimu žodžiu ir raštu. Visų
sveikintojų neišvardinsiu, tik
paminėsiu, kad sveikinimai
buvo gauti iš mūsų vyskupų,
diplomatinės tarnybos, veiksnių
ir pagrindinių organizacijų. Žo
džiu sveikino Lietuvos gene
ralinis garbės konsulas Vacį.
Kleiza, jis pats yra buvęs il
gametis bendruomenės ir lietu
viškos veiklos darbuotojas, tad
visais aktualiais klausimais
susipažinęs.
Prasidėjo visų laukiami
rinkimai
Nors
salėje
posėdžiai
tebesitęsia, bet didžiausia
veikla vyksta koridoriuose ir
prieškambariuose. Dar ant „tvo
ros tebesėdinčius" buvo ban
doma paveikti ir pakreipti.
„Polsteriai" nosis skaičiuoja ir
spėlioja, kas kieno krepšyje sėdi.
Jėgos beveik lygios, abu kan
didatai stiprūs, tad visi spėlio
jimai tėra tik keleto balsų skir
tumu. Tad kandidato neapgal
votas žodis ar žingsnis galėjo
būti lemiamas.
Vyksta kandidatų pristaty
mas. Ingridą Bublienę pristato
Asta Connor ir M. Drunga.
Kandidatė supažindina su savo
numatomos valdybos sąstatu,
peržvelgusi savo veiklą ir atlik
tus darbus, meta žvilgsnį j
ateitį. Jos bendruomenės vizija
remiasi jaunesniąja karta. Stip
riai užakcentuoja jaunesnės
kartos įtraukimą į aktyvią veik
lą. Dr. A. Razmą pristatė Linas
Norusis, jaunosios kartos Lemonto LB darbuotojas. Kandi
datas išryškino savo pagrindi
nius programos punktus. Metė
žvilgsnį į ok. Lietuvą ir pasku
tiniuosius įvykius. Išeivija turi
misiją moraliai remti lietuvių
išsilaisvinimo pastangas Lietu
voje. Tad reikia plėsti informa
ciją, kad Vakarai žinotų, kas
dabar krašte vyksta. Kad nebū
tų nereikalingo išsiblaškymo,
tad informacijai naudotis jau
esamu Lietuvių informacijos
centru Brooklyne. Taip pat su
pažindino su savo būsimos val
dybos kandidatų sąrašu.
Kandidatams prisistačius ir
paskelbus savo programas, ame
rikietiškų rinkiminių kampani
jų pavyzdžiu buvo galima (laiko
ribose) kelti klausimus. Pirmu
tinis klausimas buvo Ingr. Bub
lienei. Ji pasijuto įžeista ir
reagavo. Tai jau negerai — rinkiminiame įkarštyje savo

jausmų rodyti nereikia. Antra
sis klausimas buvo dr. A. Raz
mai. Klausėjas nesilaikydamas
padorių taisyklių, bandė
suduoti „knock out". žemiau
juostos. Buvo iškeltas klausi
mas, kuris praeityje buvo
sukėlęs daug kontroversijų. Ka
dangi klausimas pradedamas
jau užmiršti, tad jo iškėlimas
buvo nelauktas ir ne vietoje.
Buvo galima jausti, kaip per
salę šurmulys perėjo. Dr. A.
Razmai nesusinervinus ir šaltai
atsakius, ant „tvorų sėdintieji"
pradėjo į jo pusę virsti.
Kol vyko balsų skaičiavimas
raldybos pirmininko postui, per
tą laiką buvo paskelbti
kontrolės komisijos ir garbės
teismo rinkimų rezultatai. Į
kontrolės komisiją buvo išrinkti
Č. Mickūnas, A. Petrutis, M.
Žiaugra ir kand. G. Čepas. Gar
bės teismo sąraše laimėjo detroitiškiai. Išrinkti A. Rugienius, V.
Kutkus, Gr. Kamantienė, Gr.
Kriaučiūnienė ir V. Petrulis.
Pagaliau atėjo lemiamas mo
mentas, valdybos pirmininko
rinkimų rezultatai. Salėje tyla
ir visų dėmesys sukoncentruo
tas. Paskelbiamos rinkimų pa
sekmės — laimėjo dr. A. Razma
rezultatu 34-27. Laimėtojas ir
pralaimėtoja pasisveikina ir ap
sikabina bendrai nuotraukai.
Taip turėtų būti ir gyvenime.
Praėjus rinkimams reikėtų
užmiršti agitacines kalbas bei
pasikarščiavimus ir jungtis
bendram darbui. Ar mes tokios
demokratijos jau esame pasiekę,
parodys netolima ateitis. Daro
mos bendros visų dalyvių nuo
traukos, ir po to visi dalyviai
kviečiami į laimėtojo vaišes.
Laimėtojas, atrodo, pergalei
buvo pasirengęs. Dalyvauja lai
mėjusieji ir pralaimėjusieji, tik,
žinoma, ne vienodom nuotai
kom ir šypsenom.

LIETUVIAI CALIFORMJOJE

kurių skersmuo kartais tesiekia
vos 0,004 mm. Debesuotas
gintaras turi tarp 600 ir 2500
burbuliukų k v a d r a t i n i a m e
mm. Tuo tarpu „kaulinis"
g i n t a r a s k a r t a i s t u r i net
900,000 burbuliukų kv. mm.
Kitokios įdomios įtarpos yra
vabalų ir augalų likučiai.
Gintaro prekyba ir naudoji
mas siekia naujuosius akmens
amžius. Bronzos amžiuje
eksportas pasiekia Viduržemio
jūros krštus. Romos imperijos
laikais gintaro buvo išvežama
tonomis, daugiausiai papuoša
lams, smilkalams, ir net vais
tams nuo įvairiausių ligų, kaip
klibančių dantų ir lytinio
nepajėgumo. Lietuvoje tarp IX .
ir XJJ amžiaus gintarais papuoš
tos verpstės yra randamos
moterų kapuose. Gi šio amžiaus
pradžioje net pusė gintaro
gamybos buvo sunaudojama
rūkalų laikytuvėliams. Dabar
papuošalai vėl pirmauja.
Čia pateiktos kelios ištraukos
Dr. R. Sidrys ir lankytoja jo Los Angeles suruoštoje gintaro parodoje.
iš daktaro Sidrio plačios ir
Naotr. Ant. B a l c h a s gausiai iliustruotos paskaitos.
DR. R. SIDRIO PASKAITA
IR PARODA APIE
GINTARĄ
Spalio pirmą ir antrą die
nomis Los Angeles vyko
Lietuvių Bendruomenės rengia
mos Lietuvių dienos. Ten dr.
Raimundas Sidrys išstatė savo
technišką-istorinę gintaro paro
dą ir skaitė paskaitą.
Daktaras Sidrys klausytojams
pateikė pilną gintaro apžvalgą.
Mūsų mėgiamas Baltijos gin
taras, chemiškai sukcinitas, yra
eoceno laikotarpio sakų fosilija,
maždaug 50 milijonų metų
senumo. Tais laikais tie sakai
arba išvarvėdavo iš medžių, ar
ba p a t i e s medžio drevėse
susirinkdavo į stambius

gabalus, ir ilgainiui atsirasdavo
ant žemės. Iš ten upės gintarą
nešdavo jūrop, kur susidarė
gintaringi nuosėdų klodai.
Vėliau ledynai tuos klodus
dar labiau sukoncentravo stum
dami juos į pietus. Ypatingai
daug gintaro taip atsirado
senprūsių apylinkėse pavyz
džiui Sembos pusiasalyje. Ten
tie sakai galutinai sukietėjo
oksidacijos ir polimerizacijos
veikiami. To krašto kasyklose
viename kubiniame metre smė
lio randama iki 4 kg gintaro.
Gintaro gelsvumo ar baltumo
laipsnis priklauso nuo mažų oro
burbuliukų išsisklaidžiusių sa
kuose. Skaidrus gintaras turi
labai menką skaičių burbulų,

VALOME
KILIMUS. BALDUS,
GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS
737-5168

Painting & Decorating;
wall washing. Free est.
CALL Eric 927-4066

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

RE/MAX
REALTORS

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS
361-5950
636-6169

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

J. BACEVIČIUS
BELl-BACE REALTORS
INCOME TAX — INSURANCE
6529 S KEDZIE
778-2233

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią jstaigą, prašome
paminėti, kad esate arbastorrte būti
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.

Onuic

KMIECIK REALTORS
7922 S. PULASKI RD

DANUTĖ ŠCERBAITĖ MAYER

284-1900

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEr PARDAVIME NU0SA VYČIŲ.
Nemokamai (kainuotame jūsų nuosa
vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar
užeit pas

BUDRAITIS REALTY
6600 S. Pulaski
767-0600

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

HELP VVANTED
Let s Make a Oeal!
Owner motivated and willing to listen to all
offers. 3 bedrm. Georgian in St. Mary's. Appliances. basement. garage. 1 yr. warranty. 80's. Call Clndl, A & P Roal Estate.
735-8000

Parduodamas namas
Lietuvoje, Vilniuje.
Kreiptis tel. 416-259-6484.

AUTO PAINTER AND/OR
HEAVY COLLISION
BOOY S FRAME M A N
Fully exp'd. to do top quality work for high intregity shop. Only hard worktr»g conscientious people
need apply No floaters" Mušt speak English
312-641-3700

ATTENTION — HiRING!
Federal government jobs in your area and
overseas. Many immediate openings
vvithout waiting list or tęst. $17,840 $69,485. Phone call refundable. (602)
838-8885. EXT. 7765.

FOR RENT
V. T. ELECTRIC CO.
Licensed. Insured — Bonded
436-6937
Elektros ir namų apšildymo
sistemų pataisymai.
Vytautas Taras

H /iri* KOMPIUTERIŲ

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mieg.
butas II a. Tik suaugusiems be
gyvyliukų.
Tel. 434-9482

TOOL & DIE MAKER
MUŠT SPEAK PLUENT ENGLISH.
5 yrs job shop experience and knowledge
of progressive tooling. Call P.D.Q Tool &
Stamping Co. 312-841-3000. Own transportation necessary

YVAGNER and SONS
SOMEONE'S IN THE KITCHEN..
CATERING SERVICE

TYPEVVRITERS AND
ADDING MACHINES
Nuomoja, Parduoda, Taiso
Virš 50 metų patikimas jums
patarnavimas
5610 S. Pulaski Rd.. Chicago
PHONE — 581-4111.

Aptarnauja nuo 10 iki 250 žmonių. Norėdami
paruošti švenčių vaišes, paskambinkite
mums. Teirautis pas Dainę Kerelytę
280-8930 arba pas Aldoną McNevich,
471-6413.

Paskutinioji diena,
sesijos u ž d a r y m a s
Tarybos narių ir svečių jau
žymiai mažiau. Kai kurie gal
namolei jau patraukė. Daugelio
darbai laukia. Darbotvarkė
buvo siauros apimties, kadangi
baigėsi jau laikas. Br. Juodeliui
buvo padėkota už kruopštų ir
sąžiningą LB iždo tvarkymą. Jis
tikrai šio pagyrimo buvo nusi
pelnęs. Trumpus pranešimus
padarė leidinių redaktoriai bei
leidėjai. Bridges — A. Gečys, Lituanus — J. Kučėnas ir Pasaulio
Lietuvio — Br. Nainys. Marija
Remienė, Lietuvių fondo
valdybos pirm., savo kalboje
suminėjo, kad fondas remia

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
2346 VV. 69 St.
Tel. 776-1486
Koncerto rengėja Stasė Korienė, Santa Monicos ir VVest Los Angeles Lie
tuvių Bendruomenės apylinkes pirmininkė, įteikia dovaną komp. G. Gu
dauskienei jos kompozicijų išklausymo proga.

švietimą, kultūrą ir jaunimą.
Kasmet beveik pusė skirstomų
sumų eina LB-nės darbams ir
užmojams finansuoti.
Naujasis LB krašto valdybos
pirm. dr. A. Razma kalbėjo,
kviesdamas įsijungti j darbą ir
užmiršti varžybas, ginčus ir

nesantaikas. Susirinkusius sesi
jos dalyvius supažindino su kai
kuriais savo būsimais bendra
darbiais.
Anglelė Nelsienė, naujojo
tarybos prezidiumo pirmininkė,
savo uždaromajam žodyje dėkojo
visiems dalyviams ir ypač Vidu
rio Vakarų apygardai ir jos pir
mininkei Birutei Vindašienei,
kuriai teko visa rengimo našta.
Dėkojo buvusiai valdybai ir jos
pirmininkams, buvusiai tarybai
ir jos pirm. Alg. Rugieniui, da
lyvavusiam PLB pirm. dr. V.
Bieliauskui, spaudos ir radijo
žmonėms ir visiems prisidėju
siems prie šios sesijos sėkmin
gumo. Kvietė visus jungtis į
bendrą darbą. Vieningumo rei
kia ypač dabar, kai Lietuvoje
tokie įvykiai vyksta.
JAV LB XII tarybos I sesija
buvo baigta visiems sugiedojus
..Lietuva b r a n g i " . Kurie
neskubėjo išvažiuoti,
vyko į
Marijonų koplyčią, kur buvo
atlaikytos specialios šv. Mi
šios.

MAR0UETTE
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS

Philadelphijos „Aušrinės" tautiniu šokių grupė, atlikusi Richmonde, Va., programą.

NERINGOS RESTORANAS
2632 W. 71 st St.

Tel. 476-9026
Atdaras kasdien 8 v. ryto — 8 v.v.
Padėkos Dienoje 8 v. ryto — 3 v. p.p.
$1 nuolaida užsisakant kalakuto pietus
Padėkos Dieną.

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

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

Siuvame pagal užsakymą įvairių fasonų ir spalvų avies kailio
kailinius, taip pat paltus I i avies kailio gabaliukų. Valome ir
pataisome. Parduodame avies kailio apvalkalus auto.
sėdynėms, kilimus iš avies kailio gabaliukų ir avies kailio
šlepetes.
Family Furs Co.
4171 S. Archer Ave.
Chicago, IL 60632
Tel. 847-4027

Atidaryta kasdien 10 ryto - 7 v. p.p.
šeštadieniais 10 ryto - 5 v. p.p.
Sekmadienį uždaryta

MISCELLANEOUS
FOR SALE
VENCKAUSKAS. INC.
Builders & Remodaling
Porches & Decks
• Floor 4 Wall Tile
Alurrvnum S'dmg & Trim • Kitchen S Batrts
Masonry
«Rec Rooms
Addifions
•Insurance Repais

Pigiai parduodu tinkamus
naudoti Lietuvoje
VIDEO REKORDERIUS
(312) 839-5829

Joe (312) 582-7606
Peter (312) 371-7499

FORDO FABRIKUI
784,122 DOL.
Chicago Heights Fordo
fabrikui Illinois valstija paskyrė
784,122 dol. paramos apmoky
mui darbininkų įvairiems dar
bams.

PADĖKOS DIENOS
SVEIKINIMAI!

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į: Hermis Deckys

Tai. 585-6624
Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro
Kalbėti lietuviškai

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

A

VILIMAS
M OV I N G

Tel. 376-1882 ar 376-5996
10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
oas mus.
FRANK ZAPOLIS
3208V2 West 95th Stret
T e l . - G A 4-8654
ELEKTROS
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai

855 2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. lapkričio 19 d.

KRIKŠTO VANDUO

JUBILIEJINĖ PREMJERA

L

Anatolijaus Kairio 5-ių veiksmų Lietuvos krikšto drama. Vaidina Los Angeles Dramos
Sambūris. Režisūra, scenovaizdis, rūbų eskizai — Petro Maželio. Pastatymą globoja
Lietuvos krikščionybės jubiliejaus vykdomasis komitetas.

Sekmadienį po vaidinimo pobūvis ir vakarienė su autoriumi ir Dramos sambūriu Jaunimo
centro kavinėje.

Vaidinimai vyks gruodžio 10 d., šeštadienį, 7:00 vai. vak. ir gruodžio 11 d., sekma
dienį, 3:00val. popiet, Jaunimo centre, 5620 So. Claremont Ave., Chicago, IL.

Bilietai gaunami J. N. Vaznelių prekyboje, 2501 West 71 St., Chicago, IL 60629,
tai. 312-471-1424.

LIETUVIAI FLORIDOJE
Sunny Hills, Fla.
TRYS SAVAITĖS DVEJOS VESTUVĖS
Sunny Hills lietuvių telkiny
dvejos vestuvės? Per nepilną
mėnesį? Nustebintam skaityto
jui pasakysiu, kad antraštė
nemeluoja. Tikrai dvejos vestu
vės. Tikrai Sunny Hills gyven
tojų. Tik įvykę... prieš keturias
dešimt metų. Kitose, tolimose
vietovėse. O dabar — po keletą
žodžių apie abi poras ir jų
sukakčių iškilmes.
DANUTĖ IR ALFONSAS
ARLAUSKAI
Vedybų s u k a k t į paminėjo
spalio 16 d. J ų jungtuvės įvyko
lygiai prieš 40 metų, t.y. 1948
m. spalio mėn. 16 d. Anglijoj
(nesu tikras dėl miesto vardo,
tad jį praleidžiu). Kaip jiedu
susipažino, suartėjo ir nuėjo prie
altoriaus, puotos metu vaizdžiai
papasakojo jaunystės draugė ir
liudininkė Onutė Peleckienė.
Esą, prieš keletą savaičių jiedu
svečiais dalyvavę kitose vestu
vėse. Atėję vienas kito nepažin
dami. Danutė Josiukaitė su kitu
vyruku, Alfonsas — su kita mer
g i n a . S u p a ž i n d i n t i pašokę
vieną, kitą, trečią šokį. Meilė iš
pirmo žvilgsnio. Neatskiriama
draugystė. Vedybos.
Alfonsas, medicinos studijas
iškeitęs į inžineriją, Amerikon
emigravęs, tapo General Motors
(didžiausios pasauly automobi
lių gaminimo firmos) inžinie
rium, vėliau egzekutyvu. Tuo
t a r p u Danutė augino Aidą, Ro
bertą ir Paulių. Kurį laiką
mokytojavo Detroito lituanis
tinėje mokykloje. Pasirinkusi
žmonos ir motinos kelią, ji
atsisakė jaunystės svajonių —
aktorės profesijos. Ta kryptim
buvo pasukusi vos palikus gim
nazijos suolą Vokietijoj. Kaip A.
Rūko „Bubulio ir Dundulio" Ra
dasta, ji dalyvavo puskapy
Vokietijos l i e t u v i ų t e a t r o
spektaklių.
Puota įvyko Community cent
ro salėje. Dalyvavo apie 60 sve
čių, pradedant visais vaikais,
vaikaičiais, keletu draugų iš
Detroito ir baigiant Sunny Hills
tautiečiais. Puotą pradėdamas,
prabilo pats Alfonsas ir svečius
supažindino su visais šeimos
nariais. Jo pakviestas, maldą
sukalbėjo kun. Leonardas Mus
teikis. Plačiau apie , jaunuo
sius" kalbėjusi jau minėta O.
Peleckienė jiems įteikė visų
bendrą dovaną — porą laga
minų. Kaip tik laiku, nes Danu
tė ir Alfonsas jau ruošiasi viso
mėnesio ekskursijai į Australiją
bei N. Zelandiją (ne su sporti
ninkais,
atskirai,
daug
anksčiau). Po sveikinimo žodį
dar pasakė Feliksas Bočiūnas ir
Alfonsas Vėlavičius. Ankstyvą
popietę pradėjus, vaišės ir šokiai
tęsėsi iki vėlaus vakaro.

GENOVAITĖ IR
VYTAUTAS BELECKAI
Savo 40-ties metų bendro
gyvenimo s u k a k t į atšventė
lapkričio 6 d. Irgi diena dienon,
nepavėlavę ir nepaankstinę, nes
jie buvo sutuokti New Yorke
1948 m. lapkričio 6 d.
J ų šventė pradėta tą rytą Mišiomis Šv. Teresės bažnytėlėj,

\

kartu dalyvaujant iš New Yorko ir iš kitur suvažiavusiems
vaikams. Klebonas Francis
Szczykutowicz Beleckams pa
skyrė ir didžiąją dalį pamokslo.
Pusėj antros susirinkome į
Elks Club, Panama City, res
toraną. Kodėl už 30 mylių nuo
Sunny Hills? Todėl, kad Belec
kai į savo puotą susikvietę ne
tik visus apylinkių lietuvius,
bet ir kita tiek savo draugų bei
pažįstamų amerikiečių, iš viso
apie 200 žmonių. Toks skaičius
į Community centrą Sunny
Hills nesutalpinamas.
Ir čia pirmuoju prašneko
šeimos galva Vytautas. Pasi
džiaugė, kad su Genute Stančaityte, Brooklyne gimusia ir užau
gusia sąmoninga lietuvaite, jų
vedybinį gyvenimą visada
lydėjo Dievo palaima. Kad jiems
gimė ir gražiai augo penki
vaikai, kurie dabar augina anū
kus. Už visa tai pakartotinai
reiškė dėkingumą Dievui ir
dėkojo į iškilmes susirinku
siems.
Klebonas F. Szczykutowicz ne
tik sukalbėjo maldą, bet dar
užvedė ir tris sveikinimo him
nus: „Happy Anniversary", „Il
giausių metų", „Sto lat", išpro
vokuodamas visus dalyvius kaip
kas moka giedoti. Už sukaktuvi
ninkus tostą pakėlė žentas Tom
Doherty. Vaišių metu ir po jų
iki sutemos šokiams beveik be
poilsio grojo išradingas EbbTide orkestras.
Kas yra Sunny Hills lietuvių
telkiniui Vytautas Beleckas,
rodos, daug aiškinti nereikia.
Jis — vienas iš pačių pirmųjų,
vienas energingiausių šios kolo
nijos kūrėjų. Jei ne Vytautautas, nei šio rašinio autorius
Sunny Hills negyventų. Tai
rimtoji, komercinė, arba „biz
nieriškoji" Vytauto asmenybės
pusė. Klebonas iškilmių metu
priminė ir antrąją, žaismingąją
pusę — kaip jis pobūviuose imi
tuoja Lawrence Welk.
Genutė tapo Beleckiene išrau
ta iš universiteto, jo nespėjusi
baigti (studijavo anglistiką). Po
būvių metu ji — puiki MC,
gera kalbėtoja ex promptu, pir
maeilė choristė bei duetų dai
nininkė (altas). Nepaprastai
sociali ir bet kada pasiruošusi
visiems padėti.
Ką čia apie sukaktuvininkų
poras parašiau, tai tik vienas
kitas jų asmenybių bruožas.
Tikiu, kad kas nors išsamiai
juos aprašys už dešimtmečio,
kai jie švęs vedybinio gyvenimo
auksinį jubiliejų.
Alfonsas Nakas
KLUBO VEIKLA

Lietuvos, padarė
įdomų
pranešimą apie visus aktualiau
sius įvykius ir vykstantį da
bartinį persitvarkymą Lietu
voje: religinėje, tautinėje ir ūki
nėje srityje. Atsilankė ne tik
klubo nariai, bet ir artimųjų
kolonijų svečiai. Klubo pirm.
Elena Jonušienė gausiai
atsilankiusius pasveikino kvies
dama ir toliau klube aktyviai
lankytis. Po to visi papietavo
ir dar ilgai dalijosi įspūdžiais.
Lapkričio 13 d. buvo paminė
ta veteranų diena. Klubo paren
gimų vadovas Kasparas Radvila
paminėjo šią svarbią dieną, iš
vardindamas du taurius vete
ranus: Alice Lopez ir Henriką
Bacuną. Jiems prisegtos orchi
dėjos. Bangos choras sudainavo:
Kritusiems kariams — Vaičiūno
ir Tėviškėlę — Budriūno.
Akompanavo muz. Danutė
Liaugminienė. Visi gausiai
paplojo. Muz. Danutei klubo
pirmininkė prisegė savo darže
užaugintą orchidėją.
Gruodžio 4 d. įvyks klubo
žiemos sezono atidarymas. Ban
gos choras duos koncertą.
Tikime jau visi mūsų nariai bus
sugrįžę. Lauksime ir suvažia
vusių svečių bei artimųjų kolo
nijų gyventojų.
Gruodžio 13 d. bus klube spe
cialus visuotinas narių susi
rinkimas: 12 vai. balsavimas už
klubo valdybą ir direktorius ir
1 vai. susirinkimas, kuriame
bus aptarta tolimesnis klubo pa
stato likimas.
Gruodžio 24 d. Kūčios visų pa
togumui, kad spėtų šviesoj
sugrįžti namo, jos įvyks 2 vai.
p.p. Savoje šeimoje, jaukioje
nuotaikoje praleisime tradicinę
šventę.
Vietoj sutikimo, suruošime iš
kilmingus Naujų Metų pietus
su šampanu, sausio 1 d. 2 vai.
p.p. Lauksime visų atsilankant.

PRASMINGAS SUĖJIMAS
Miami Altos skyr. pirm. Kas
paras Radvila atsiuntė iš Chicagos video vaizdajuostę apie
įvykusį Vingio parke Vilniuje
masinį lietuvių susirinkimą
sušauktą Persitvarkymo sąjū
džio. Miami lietuviai du sykiu
spalio mėn. žiūrėjo ją televizijoje
Keistučio ir Gundos Kodačių
nuosavybėje. Su įdomumu viską
stebėjo džiaugdamiesi jų ryžtu,
entuziazmu ir pasireiškusiu
tėvynėje laisvu tautiniu atgi
mimu. Po filmo visi vaišinosi
kava ir suneštais pyragais. Ilgai
dalijosi patirtais įspūdžiais.

ŠAULIŲ VEIKLA
Miami ir apylinkių lietu
viams, o taip pat atvažiavu
siems žiemoti svečiams Miami
klubas yra labai svarbi suėjimo
vieta. Čia kartais susitinka
dešimtmečiais nesimatę drau
gai. Išvažiavę vasarai į šiaurės
valstijas jau visi grįžta ir klubo
veikla labai pagyvėjo.
Spalio 30 klubo direktorių
pirm. Paulius Leonas, grįžęs iš

LI ETUVOS

Lapkričio 3 d. Aušros šaulių
kuopa suruošė Ipolito ir Valeri
jos Jokšų sodyboje rudens
gegužinę. Malonu buvo susi
laukti ir lietui lyjant ne tik
nuolatinių svečių, bet ir svečių
iš Chicagos ir atvažiavusių iš
Lietuvos. Gegužinė gerai
pasisekė, nes po smarkaus lie
taus sušvitus saulei spėta lauke

AIDA I

Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio,
8:30 —fcOOv. vakaro.
Visos laido* ii WCEV stoties
1450 AM banga.
Adresas: 511 So. Nolton Ave.
Willow Springs, IL. 60480.
Tel: (312) 839-2511
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Bilietai: vaidinimai — $10.00 ir $8.00; pobūvis ir vakarienė — $6.00.

pavalgyti ir pravesti laimė
jimus. Pradėjus vėl lynoti kas
susigrupavo padainuoti, kas
viduje iki vėlumos žaidė įvairius
žaidimus.
Kariuomenės šventę šauliai
liai visada švenčia du sykius.
Lapkričio 13 d. dalyvavo St.
Francis bažnyčioje su Amerikos,
Lietuvos ir šaulių vėliavomis.
Kun. dr. Vincas Andriuška
atlaikė pamaldas ir pasakė turi
ningą pamokslą apie Ka
riuomenę, iškėlęs jos svarbą
atsikūrusiai Nepriklausomai
Lietuvai. Bangos choras, vado
vaujamas muzikės Danutės
Liaugminienės,
pagiedojo
„Dieve saugok šalį mūs" ir
„Apsaugok Aukščiausias". Var
gonavo muz. Algis Šimkus.
Kariuomenės šventės minė
jimas klube įvyks lapkričio 27
d. Visi laukiami.

IŠĖJO NEGRĮŽTAMAI
Miami lietuvių klubas lapkri
čio 14 d. neteko labai darbštaus,
tauraus, klubo garbės nario
Adomo Noreikos. Jis priklausė
klubui nuo pat jo įsikūrimo ir
visą laiką buvo labai aktyvus.
Yra ėjęs pirmininko, direkto
riaus pareigas ir nuolat prisi
dėjęs prie būtinų reikalingų pa
taisymų bei kitų darbų.
Ir senatvėje būdamas 93 metų
niekad neapleido ruošiamų ren
ginių bei pietų. Tik paskutinį
sekmadienį, lapkričio 13 d., jo
visi pasigedome, nežinodami,
k a d jau pasiruošęs dausų
kelionei.
Giliai liūdi visi klubo nariai
netekę jau paskutinio klubo
įkūrėjo. Ilsėkis ramybėje mielas
Adomai.
Gunda K.

A.tA.
KASIA MILAŠAUSKAS
. Gyveno Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1988 m. lapkričio 17 d.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime draugai ir pažįstami.
Laidotuvėmis rūpinasi Marv Daokus.
Kūnas pašarvotas lapkričio 20 d. nuo 2 iki 9 v.v. LackLackwicz koplyčioje, 2424 W. 69 St.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 21 d. Iš koplyčios
9 vai. ryto bus atlydėta j ŠvČ. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą.
Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Mary Dapkus ir draugai.
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel.
737-1213.

GAIDAS—DAIMID

A.tA.
JONAS KARVELIS

EUDEIKIS

Mirė š.m. lapkričio 18 d. Surfside, FL, sulaukęs 87 m.
amžiaus. Gimė Lietuvoje, Skiemonių parapijoje. Amerikoje
išgyveno 38 metus. Pasižymėjo prekybiniais atsiekimais.
Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Teresė, cfuktė
Diamantė Grėbliūnienė, žentas Saulius, anūkai Vida ir
Paulius, brolis Kazys su šeima ir pusbrolis Juozas su šeima
bei tolimesni giminės Lietuvoje.
Kūnas pašarvotas Lithgow Funeral Home, 15011 W. Durie
Highway, North Miami, FL. Nuoširdžiai kviečime visus
gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California A v e n u e
Telefonai — 523-0440 ir 5 2 3 - 9 8 5 2
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
4348 S. California A v e n u e
Telefonas — 5 2 3 - 0 4 4 0

Nuliūdę: žmona, duktė ir kiti giminės.

PETKUS

PADĖKA
Š.m. rugsėjo 21 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė mūsų
mylima Žmona, Motina, Uošvė ir Močiutė.

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SUNŪS

A.tA.
LENA MIKAITIENĖ-SCHMIDT
Pasilikę giliame liūdesyje, nuoširdžiai dėkojame visiems
išreiškusiems mums užuojautą asmeniškai, laiškais,
apsilankymu šermenyse, ypač atvykusiems iš užmiesčių,
atsiuntusiems gėlių, aukojusiems Tėviškės parapijai, šv. Mi
šioms ir už visas kitas aukas.
Nuoširdžiai dėkojame dr. Tomui Kisieliui už jo rūpes
tingumą ilgos velionės ligos metu.
Ypatingai dėkojame Tėviškės parapijos kun. Hansui Dumpiui. dažnai lankiusiam ir dvasiniai stiprinusiam velionę, už
atsisveikinimo žodžius bažnyčioje, maldas laidotuvių metu ir
už palydėjimą velionės į Bethania kapines.
Nuoširdus ačiū muz. Arūnui Kaminskui už puikią var
gonų muziką ir už akompanavimą chorui.
Dėkojame asmeniškai kiekvienam Tėviškės parapijos
choristui už paaukotą laiką ir jautriai sugiedotas giesmes.
Dėkojame karsto nešėjams: Steven Schmidt, Roland
Schmidt Jr., Egan Kumpf, Juliui Kuzui, Viliui Galinaičiui
ir Rimui Dagiui.
Esame labai dėkingi visai Galinaičių šeimai už jų nuolat
parodytą nuoširdumą ir neilstančią pagalbą mūsų visai
šeimai.
Dėkojame laidotuvių direktoriui S. C. Lack & Sūnūs už
malonų patarnavimą.
Mes niekada neužmiršime jūsų visų parodyto nuoširdumo
šiose sunkiose valandose.
Vyras Roland Schmidt ir j o šeima. Sūnūs: dr. Vilius
Mikaitis, marti Violeta, anūkės Tania ir Kristina; Her
manas Mikaitis, marti Lilija, anūkai Erikas ir Andrea.
Duktė Anė Skistimienė, žentas Emilis, anūkės Lena,
. Audra ir Ruth.

2 5 3 3 West 71 St., C h i c a g o
Telefonas — 476-2345
1410 So. 50th Av., C i c e r o
Telefonas — 863-2108

STEPONAS C. LACK ir S Ū N Ū S
LACKAWICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 West 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7 1 2 1 3
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410
9236 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0

BUTKUS - PETKUS
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e
Cicero, Illinois
Telefonas - 652-1003
Donald M., Jr.

Sallv

Sibiro tremtinei, 96-rių metų

VANCE

A.tA.
ONAI ČERNAUSKIENEI

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

Dievo pašauktai į Amžiną Poilsį, tebūna lengva myli
mos Lietuvos žemelė. Velionės dukterį EMILIJĄ
MIKOLAJŪNIENE nuoširdžiai užjaučia.
Lietuvos Dukterų

Draugija

DIREKTORIAI
1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE
Tel. 652-5245
—

DRAUGAS, šeštadeinis, 1988 m. lapkričio 19 d.

x K u n . dr. A n t a n a s P a s 
kųs, "Evoliucijos ir krikščiony
bės" knygos autorius, atvyksta
į Chicagą dalyvauti Korp! Gajos
šventėje lapkričio 27 d. Jis skai
tys paskaita. Gaja rengia mi
nėjimą savo 60 metų gyvavimo.
Kas norėtų įstoti į Korp! Gają,
prašomi skambinti dr. Jonui
Prunskiui tel. 312-289-0002 ar
ba kitiems valdybos nariams.
x Ateinantį ketvirtadienį,
lapkričio 24 d., yra Padėkos
diena — valdiška šventė. Tą
dieną „Draugas" neišeis ir nei
redakcija, nei administracija,
nei spaustuvė nedirbs. „Drau
gas"
trečiadienį
bus
išleidžiamas p e n k t a d i e n i o ,
lapkričio 25 d., data. Skyriai,
kurie y r a ketvirtadienį, nebus
dedami. Kas yra svarbu vy
čiams a r Detroitui, trumpas
žinias prašome siųsti iš anksto.

x Margučio koncertas ren
giamas šį sekmadienį, lapkričio
20 d., 3 vai. p.p. Jaunimo cen
tro salėje. Bilietai gaunami
Margučio raštinėje ir Vaznelių
parduotuvėje. Sekmadienį Jau
nimo centro kasa pradės veikti
1 vai. p.p. Koncertas prasidės
punktualiai. Prašoma nesivėluoti. Po koncerto bus bend
ros vaišės kavinėje.
x Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos mokyklos Motinų
klubo susirinkimas bus pirma
dienį, lapkričio 21 d., 7:30 vai.
vak. mokyklos salėje. Kviečia
me visas nares atvykti ir pasi
mokyti, kaip daryti kalėdinius
rankdarbius.
x Darius Polikaitis, Tomas
ir Paulius Stroliai su savo nau
ju orkestru pasirodys pirmą
kartą per Padėkos dienos šo
kius. Jie gros 9:30 vai. vak.
Kviečiame visą jaunimą nuo 18
metų atvykti į Jaunimo centrą
ir pasiklausyti debiutinio pasi
rodymo.

x Lemonto tautinių šokių
a n s a m b l i s „Spindulys" ir Wisconsino bei Illinois šiaurės tau
tinių šokių grupė „Klumpė" iš
vyksta į Milwaukee, Wisc., ir
šeštadienį dalyvaus kasmet
rengiamoje mugėje — tautų
festivalyje. Abi grupės šoks
lietuviškus tautinius šokius.

x Racine Kepyklos ir Deli
katesų darbo vai. nuo 5 v.r. iki
7 v.v., sekmadieniais nuo 8 v.r.
iki 2 p.p. Platus pasirinkimas
kepinių ir maisto produktų. Pri
imam užsakymus tortams, ra
guoliams. Naujas adresas; 6216
W. A r c h e r Ave., Chicago, II.
60638, tel.: 581-8500.
(sk)

x Akiniai siuntimui į Lietu
vą. Kreiptis i V. Karosaitę —
Optical Studio, 2620 West 71
Street, Chicago, 111. 60629. Tele
fonas 778-6766.
(sk)

x Baltic Monuments, Inc.,*
2621 W. 71 Street, Chicago, 111.
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis.
(sk)

x D i r b a n t i s v y r a s ieško kambario su baldais ir virtuve
arba be virtuvės. Rašyti: J o h n
B a r t o n , 4401 S. Talman Ave.,
C h i c a g o , IL 60632.
(sk)

x Dėmesio norintiems vykti
su sportininkais į Australiją
š.m. gruodžio mėn. 20 d. Vietų
skaičius ribotas. Prašau skubiai
registruotis pas American Tra
vel Service Bureau, 9727 S.
Western Ave., Chicago, IL
60643, tel.: 312-238-9787.
(sk)

x Dėl mirties šeimoje pigiai
p a r d u o d a m a s 2 mieg. „condo"
Ormandy Beach., Fl., 6 mylios
x American Travel Service
nuo Daytona Beach. Informaci
Bureau parūpina lėktuvų bilie
jai skambinti po 6 v.v. 1-914tus atvykusiems iš Lietuvos,
638-3235.
kurie turi skristi iš New Yorko
(sk.)
ir Washingtono į Chicagą, Los
x N a u j ų Metų s u t i k i m ą Angeles, Cleveland, ar kitus
r e n g i a Pasaulio Lietuvių cent miestus. Taip pat turi žmogų
r a s Lemonte! Šilta vakarienė, New Yorke, kuris sutinka at
gausūs gėrimai, vidurnaktį — vykstančius iš Lietuvos ir juos
s k a n i a u s i šalti užkandžiai! palydi skrendant į kitus mies
Šokiams — Vyto B muzika. tus. Tą patį patarnavimą atlie
Auka $50 asmeniui. Informaci ka ir grįžtantiems į Lietuvą.
jai
skambinti
A u d r a i Kreiptis į American Travel
Gulbinienei, tel. 448-8641. Visi Service Bureau, 9727 S. Weskviečiami.
t e r n Ave., Chicago, DJ. 60643.
(sk.)' Tel. 1-312-238-9787.
(sk)
x D a r o m e n u o t r a u k a s pafx Siutų PATRIA, 2638 W.
sams ir kitiems dokumentams,
kurias galima tuojau atsiimti. 71 St., turi didelį pasirinkimą
A m e r i c a n Travel Service įvairių dovanų. Esame vieninte
Bureau, 9727 S. Western Ave., lė lietuviška parduotuvė, kurio
Chicago, 111. 60643. Tel. je rasite video-audio magnetofo
nu, televizorių, siuvimo mašinų
238-9787.
(sk) ir kitų namams reikalingų apa
ratų, kurie tinka naudoti Lie
x Blinois Lietuvių gydytojų
tuvoje. Profesionalus patarnavi
d r a u g i j o s susirinkimas įvyks
mas; visos prekės patikrinamos
sekmadienį, lapkričio 20 d. 4 v.
ir pademonstruojamos prieš par
p.p. Jaunimo centro kavinėje; 5
duodant. Siunčiame ir į kitus
v. p.p. Lietuvių Medicinos mu
miestus. Skambinti „collect"
ziejaus lankymas (J. centre II
312-778-2100.
galerijoje lapkričio 25—gruodžio
(sk.)
paskaita „Medicinos išsivys
tymo raida Lietuvoje nuo XV iki
x Reikalinga kasininkė
XX a. Seka vakarienė. Informa krautuvėje ir padavėjos restora
cijai skambinti V. Pautienei ne. Skambinti „Nida Delicates584-5527.
sen", 476-7675.
(sk)
(sk.)
x
Greit
p
a
r
d
u
o
d
u
vienos
ir
x S e n a t v ė verčia p a r d u o t i
dviejų šeimų namus Chicagoje
Phoenix, Arizona, 7 kamb.
mūrinę rezidenciją; Wz vonios, ir apylinkėse. Skambinkite
židinys, didelis kampinis skly RE/MAX F I R S T , R i m a s
pas palmių pavėsyje; su baldais; Stankus, tel. 361-5950 arba
daug priedų; parduos už žemą' 636-6169.
(sk)
kainą arba mainys į namą Čika
goje. Kaina $58,000. S k a m b .
x Tinkamą naudoti Lietu
A b r o m a i č i u i R.E. 257-6675.
voje video i r stereo aparatū
(sk) rą siunčiu į kitas valstijas.
x Automobiliai į Lietuvą— Sudarau iškvietimus ir siunčiu
pigiau grybų! Užtikrintai pri k a r g o . Tel 312-4304145. Ge
statome mašiną jūsų giminėms riausia skambinti rytais. Ra
Kalėdoms. Mūsų komisas — nuo šykite: R o m a s Pūkštys, 9040
vieno iki 4 nuošimčių! Kreiptis S. Roberts RdU Hickory Hills,
IL 60457.
d a b a r t e l . 4364134.
(sk)
(sk)

x „ N e p r i k l a u s o m o s Lietu
vos ginkluotos
pajėgos
1918-1940" knyga paruošta Vy
tenio Statkaus, bus platinama
per Lietuvos kariuomenės 70
metų s u k a k t i e s minėjimą
lapkričio 20 d., sekmadienį, Jau
nimo centre. Knygą išleido Vy
dūno Jaunimo fondas. Tą dieną
dalyvaus knygos autorius ir
pasirašys visiems, k a s įsigys
knygą ir norės parašo.
x A. a. J o n a s K a r v e l i s ,
anksčiau gyvenęs Chicagoje ir
turėjęs prekybą, o paskutiniu
metu gyvenęs Surfside, Fla.,
mirė lapkričio 18 d. Buvo kilęs
iš Skiemonių parapijos. Nuliū
dime liko žmona Teresė, duktė
su žentu Diamantė ir Saulius
Grėbliūnai ir Šeima, brolis
Kazys su šeima ir kiti giminės.
Laidojamas Floridoje.
x Lietuvių F o n d u i baigiant
1988 m. lėšų telkimo vajų auko
jo: $1,000 Bronius ir Anelė
Kručai, „X", $500 Gediminas ir
Zota Mickevičiai, $300 dr.
Vytenis Grybauskas, $250 dr.
Adolfas ir Algė Šležai, po $200
dr. Kazys ir Marija Ambrozaičiai, Stasys ir Elena Barai, dr.
Vytautas Urba, po $100 Rimas
ir Pranutė Domanskiai, Zita
Gražis, M a r y K r a u c h u n a s ,
Jonas ir Dalia Kučėnai, Vacius
Prižgintas, Jonas ir Natalija
Vazneliai, dr. Aleksas Zotovas,
„X". Lietuvių Fondo vadovybė
visiems aukojusiems vajaus
metu nuoširdžiai dėkoja ir pra
šo toliau Fondą remti, nes lie
tuvybės išlaikymo darbai išei
vijoje nemažėja ir laukia mūsų
paramos. Prašome stoti nariais
ar padidinti įnašus, siunčiant
aukas Lietuvių Fondui — 3001
W. 59th St., C h i c a g o , I L
60629.

Šiluvos procesija Maąuette Parke, suorganizuota Švč. M. Marijos Gimimo parapijos atlaidų metu.
Stovi par. klebonas kun. J. Kuzinskas.
Nuotr. G. Janulos

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
M A R I J O S METŲ
UŽBAIGIMAS
Užbaigti Marijos metus Chica
goje lietuviai pasirinko Šiluvos
atlaidų procesiją, Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijoje. Kun. Jo
nas Kuzinskas, klebonas sudarė
palankias ruošimo sąlygas šven
tės komitetui. Pats įdėjo daug
širdies ir pastangų. Šventės or
ganizavimo iniciatyvos ėmėsi
LRKF Chicagos apskrities ko
mitetas ir pirmininkauti pa
kvietė Marytę Juzėnaitę,
Lietuvos vyčių vidurio vakarų
p i r m i n i n k ę . Atstovai buvo
kviesti iš kitų parapijų ir jau-

(sk)
x Pasaulio Lietuvių Cen
x P a r d u o d a m a s geras bi
tre, Lemom. IL, rengiame
čių
medus.
Skambinti
kalėdinę madų parodą š.m.
1-815-459-5258.
gruodžio II d. 1 vai. p.p. Kvie
(sk)
čiame visas ir visus dalyvauti.
,>Madas pristatys That Giri par
x Loyolos Lietuvių klubo
duotuvė, kailius V. Jonušienės metinis balius įvyks lapkričio
parduotuvė, pietus gamina A. 25 d. 8 v.v. iki 1 v. ryto Ann
Soliūnienė. Turėsime turtingą Sather's Cafe, 929 W. Belmont
loteriją. Rezervacijoms skam (tarp Clark ir Sheffield). As
binti: M. Milašienė 460-3452 meniui $5. Kviečiami visi virš
a r b a B. Kronienė 968-0184.
21 m. Informacijai skambint Vi
(sk) jai 465-1449.
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės
(sk)
pirkti ar parduoti namą Cicero,
x P e r s p a u s d i n a m o „Var
Benvyn, Riverside, Westchester p o " (1889-1905) prenumerata
ar kituose vakariniuose prie 100 dol. Priimamos ir aukos.
miesčiuose, kreipkitės į Alex Čekį rašyti Lithuanian HistoRealty, 5727 W. C e r m a k Rd., rical Society vardu ir siųsti
Cicero, I L Tel. 656-2233. Istai šiuo adresu: J . Masilionis, 4632
gai vadovauja Aleksas Šatas ir S. K e a t i n g Ave., Chicago. IL
sūnus Viktoras. V i k t o r a s Ša 60632.
tas — profesionalas nuosavybių
(sk)
apkainuotojas. Įvertina pali
x Krištanavičiaus F o n d a s
kimus. Jo patarnavimu nau
padeda
išlaikyti Lituanistikos
dojasi bankai, taupymo bendro
Tyrimo
ir
Studijų centrą, kurio
vės ir privatūs asmenys. J e i g u
mes negalim p a r d u o t i : mes užmomfyra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities
galim patys n u p i r k t i !
(sk) kartoms. Mūsų darbai reikalaus
x Ligos d r a u d i m a s atvyku m o r a l i n ė s ir m a t e r i a l i n ė s
siems iš Lietuvos ir kitų kraš paramos iš lietuvių visuomenės.
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. Bendrai dirbant mūsų ateitis
& L. Insurance Agency, 4651 S. gali būti šviesi ir laiminga.
Ashland Ave., Chicago, 111. Kviečiame visus į talką. Nuo
mokesčių nurašomos aukos ar
60609. Tel. 1-312-523-9191.
paskolos
gali būti siųstos adre
>k)
su: 5620 South Claremont
x Dėmesio Video a p a r a t ų Ave., Chicago, EL 60636 USA.
savininkai! Galbūt esate paste Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
bėję, kad užsieninių vaizdajuos ninkas Robertas Vitas.
čių negalima naudoti ameri
(sk)
kietiškos gamybos rekorderiuo
x NAMAMS P I R K T I PA
se ir atvirkščiai. Norint vaizda
SKOLOS duodamos mažais
juostes panaudoti, reikia jas „iš
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
versti" - pritaikyti. Už labai
einamais nuošimčiais. Kreipkiprieinamą kainą IHF Produc\tės į Mutual Federal Savings,
tions pritaikys jūsų vaizdajuos
2212 West Cermak Road - Tel.
čių kasetes greit ir tiksliai, nau
VI7-7747.
dodami „state-of-the-art digital"
(sk)
aparatus. Kainoraštį galite gau
x
Alfonso
D
a
r
g
i
o
m
e
no
ti atsilankydami arba parašyda
d
a
r
b
ų
p
a
r
o
d
a
įvyks
Čiurlionio
mi žemiau nurodytu adresu, ar
ba skambindami 312-436-0038. galerijoje lapkričio 25--gruodžio
Taip pat ča galima pirkti arba 11 d. Parodos a t i d a r y m a s
išnuomoti lietuviškų dokumen lapkričio 25 d. 7:30 v.v.
(sk)
tinių filmų. IHF Productions
patenkins visus jūsų video pa
x M i d l a n d F e d e r a l Sa
reikalavimus. Sav. Petras Ber vings, Marcroette Parko skyriui
notas IHF P R O D U C T I O N S , r e i k a l i n g a tarnautoja,-jas.
3015 W, 59th St., C h i c a g o , IL Skambinti darbo valandomis
60629.
925-7400.
(sk)
(sk)

nimo, moterų ir kitų organiza
cijų.
Rugsėjo 11 d. sudarė ypač
palankias sąlygas procesijai. Fe
deracijos komiteto vicepirmi
ninkė Jadvyga Damušienė buvo
sudariusi pagrindinius proce
sijos apmatus. Ji džiaugėsi, žiū
rėdama į gausius būrius prade
dančius eiseną nuo Marijos
statulos. Dalyvių skaičius pro
cesijoje viršijo du tūkstančius.
Birutė Vindašienė, LB Vid. Va
karų apygardos pirm., parūpino
gėles iš Baltic Blossoms ir suri
kiavo mažąsias mergaites,
einančias priešakyje nešamos
Marijos statulos. Šią statulą
nešė parapijos vyrai ir ją supo
mergaitės su tautiniais rūbais
ir gėlių puokštėmis.
Priekyje procesiją vedė
kryžius nešamas altoriaus
x P r i e š Kalakutines pasi
linksminimo popietė įvyks
lapkričio 23 d., trečiadienį, 2 v.
p.p. Seklyčioje. Praves F.
Strolia, veiks laimės šulinys,
bus pietūs. įėjimas: $5.00. Visi
kviečiami atvykti ir linksmai
praleisti laiką!
(sk)
x LB Soc. Reik. Taryba,
2711 W. 71st St., ruošia Kalė
dinį išpardavimą gruodžio 3 d.,
šeštadienį, 10 v.r. — 5 v.v. No
rintieji parduoti savo rankdar
bius, prašome paskambinti Te
resei, tel. 476-2655 iki lapkr.
30 d.
(sk)

bernelių. Tuoj po kryžiaus trys
vėliavos — Lietuvos, kurią nešė
Povilas Binkis, Amerikos nešė
Algis Norvilas ir viduryje
Adolfas Darnusis. Procesiją
tvarkė Roby Martin, „Labas"
klubo pirmininkas Šv. Jurgio
parapijoje, ir Juozas Polikaitis,
Ateitininkų federacijos vadas.
Vėliavas
sekė
didžiulės
rožančius, nešamas parapijos
moterų. Seselės kazimierietės
ėjo paskui rožančių, sudary
damos stiprų giesmininkių būrį.
Jų tarpe ses. Teresė Papšytė,
kuri dalyvavo komitete, ir ses.
Angelė, kuri yra LRKF komi
teto narė. Organizacijų vėliavos
ir nariai ėjo paskui. Buvo
matyti ir Marijos plakatai,
kuriuos paruošė kun. Antanas
Markus. Prie galo procesijos
buvo taip pat nešamas jo
pagamintas Šiluvos Marijos pa
veikslas ant platformos.
Nešėjai prof. A. Liulevičius, Z.
Mikužis ir du vyrai, atstovaują
Šv. Antano parapijai. Nekalto
Prasidėjimo parapijos atstovai
su Grasilija Meiluviene nešė
Lietuvių Katalikių moterų
sąjungos 20 kuopos vėliavą.
Procesija prasidėjo kun. J.
Kuzinskui sukalbant pirmąją
dalį rožančiaus. Jis taip pat
parūpino iš valdžios leidimą pro
cesijai eiti gatve.
Procesijos giesmė „Dangaus
Karalienė" buvo vedama ke
turių trimitininkų, kuriems
dirigavo Faustas Strolia. Žmo
nių minia, sekdama vėliavas,
giedojo. Ėjo 67 ir Fairfield gat
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PASKOLOS VAIKU
GLOBAI
Bendrovės, kurios nori įsteigti
dieninę priežiūrą jų įmonėje ar
įstaigoje dirbančių tarnautojų
vaikams, gali iš Illinois valstijos
iždo gauti paskolų iki 50,000
dol. žemais nuošimčiais.

Advokatas

*
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vėmis į bažnyčią. Sustojo dar
keturis kartus sukalbėti
rožančių.
Procesijos p a č i a m e gale
dalyvavo kunigai ir vyskupas
Vincentas Brizgys. Kartu dva
siškių tarpe žygiavo Marija ir
Antanas Rudžiai. Jie neseniai
buvo apdovanoti ir pasipuošė
savo ordino apranga.
Pasiekus bažnyčią vėliavi
ninkai prasiskyrė ir leido mal
dininkus sueiti. Suėjus trimiti
ninkams trimituojant įžygiavo
vėliavos, liudijančios mūsų
gyvastį ir mūsų troškimą kartu
jungtis savo dvasiniuose sieki
muose.
Bažnyčioje chorui vadovavo
A n t a n a s Linas. D a u g u m a
giesmių buvo giedama pačių
žmonių, diriguojant Faustui
Stroliai. Vargonavo Robertas
Mockus ir Kazys Skaisgirys.
Giesmes p a r i n k o Aldona
Prapuolenytė, pasitarusi su F.
Strolia ir A. Linu. Aldona Zailskaitė paruošė giesmių leidinėlį
ir atspausdino „Draugo" spaus
tuvėje.
Pamokslą pasakė kun. An
tanas Švedas. Jis supažindino
su Marijos pasirodymu Šiluvoje.
Tai buvo pirmas Marijos pasi
rodymas, pripažintas Bažnyčios.
Kun. Ant. Zakarauskas palai
mino pamaldų dalyvius su
Švenčiausiuoju Sakramentu.
Mūsų maldas į Mariją už tautą
ir žmoniją skaitė du jaunuoliai
— Darius Polikaitis ir Asta Kaz
lauskaitė.
Šventės informacijos sklei
dimu lietuviškoms radijo pro
gramoms rūpinosi D. Šilimaitienė. Angliškiems laikraščiams
ir parapijoms pranešė kun. An
tanas Markus. Lietuvišką spau
d ą aprūpino Jadvyga Damu
šienė. Organizacijų sąrašus
sudarė ir posėdžius pranešė Ne
kalto Prasidėjimo parapijos sek
retorė ir Federacijos vicepirmi
ninkė Marija Kinčienė.
Po pamaldų klebonai kun.
Jonas Kuzinskas ir kun. An
tanas Zakarauskas pašventino
neseniai prie bažnyčios pasta
tytą lietuvišką kryžių. Vienoje
pusėje išskulptuotas Šiluvos
Marijos atvaizdas.
Skirstantis namo Marija Ru
dienė, kuri buvo viena iš Šilu
vos procesijos šioje parapijoje
pradininkių, džiaugėsi įvyku
sios procesijos gausumu ir
linkėjo, kad procesija populiarėtų ir pasiektų visuotinumą.
A. K.

GINTARAS P. ČEPĖNAS

p.J

2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629
Tel. — 776-5162
14300 S. Bell Rd., Lockpott, IL 60441
Tel. 460-4866
Valandos pagal susitarimą
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Advokatas J o n a s G i b a i t i s
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. B9th Street
Chicago, IL 00629
Tel. 778-0800

Kasdien 9—6 vai. vak.
Šeštadieniais ir vakarais
pagal susitarimą.

Advokatas J o n a s G i b a i t i s
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Madų parodos Putnamo seselių leidžiamai „Eglutei" paremti. Iš kairės:
Putnamo seselių rėmėjų pirm. Salomėja Endrijonienė. Giedrė Mereckienė
— parodos koordinatorė. Gražina Liautaud - parodos koordinatorės
padėjėja.
Nuotr J. Tamulaičio

Tel. -

776-8700

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

