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Eina nuo 1972 metų
Perskaitęs duok kitam!
Jei gali, padauginki

Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kardinolui Vincentui Sladkevičiui.

Klaipėdos rajono vykdomojo
komiteto pirmininko
pavaduotojui A. Lekai
LTSR Socialinio aprūpinimo
ministerijos Laugalių
internato Direktoriui
(Tęsinys)
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Kun. A. Šeškevičiaus,
gyv. Gargžduose, Tilto 1-2,

Pareiškimas

5. Vadovybė reikalauja, kad puse išlaisvina po vieną palatą,}
atvykęs kunigas ligonius aptar kurią po vieną pas kunigą užei
nautų tik tam tikslui skirtoje pa na ligoniai. Nereikia sunkiai
talpoje pirmame a u k š t e , sergančių varginti, nešti ar
ligoniai iš kitų korpusų ir aukš vežti juos žemyn į pirmą aukštą.
6. Man priekaištaujama, kad
tų privalo tik ten susirinkti.
klausau
invalidės senutės G.
Palatose neleidžiama jų aptar
nauti. Bet juk yra ligonių, kurie Mažrimaitės iškvietimų. Ji
nesikelia iš lovos, o kiti vos praneša teisingai ir ligoniai ja
išeina iš palatos. Ir tokių džiaugiasi, kitaip internato va
dauguma. Nuolat gulintiems ir dovybė tikinčius ligonius
silpnai vaikščiojantiems nusi visiškai atskirtų nuo kunigo.
leisti į pirmą aukštą praktiškai Aišku, jei internato vadovybė
neįmanoma, jie yra pasmerkti praneštų kunigui pati, nerei
sirgti ir mirti be religinio aptar kėtų vargti ligoniams.
7. Pagal nuostatus, dažnumą
navimo. Tai ne relginė laisvė, o
vergovė. Protingai tai sutvarko lankyti ligonius nustato pačių
Gargždų ir Klaipėdos ligoninė ligonių prašymai, ne ateistinė
se: galintys vaikščioti ligoniai iš vadovybė, dėl kurios varžymų
daug ligonių
mirė
palatos išeina, o kunigas palato j a u
je (tai taip pat izoliuotas kamba neaprūpinti sakramentais, nors
rys) ligonį ir kitus pageidaujan ir prašė pakviesti kunigą.
čius ligonius, užeinant jiems po Siūlau leisti kunigui į interna
vieną, aptarnauja. Protingiau tą atvykti bent kartą per
už vadovybę susitvarko ir mėnesį, tada ligoniams nebus
Laugalių internato tikintieji: pavojaus mirti be sakramentų.
jie kiekviename aukšte ir kor(Bus daugiau)

KATALIKAI PASAULYJE
BUVUSIO SĄŽINĖS KALINIO ŽODIS
Pateikiame kun. Sigito Tam- tai rimtų rezultatų tikėtis
kevičiaus žodį Vatikano radijo negalima. Tačiau bet kokiu
klausytojams.
atveju, šiuo metu prieš Lietuvos
kunigus iškilus didelė atsa
Garbė Jėzui Kristui! Kai lap komybė ne tik prieš Dievą ir
kričio 4 dieną, sugrįžęs iš Sibi Bažnyčią, bet ir prieš tautą.
ro tremties, išlipau Vilniaus ge
Reikia pakelti Lietuvą iš al
ležinkelio stotyje, tai, ką pama- koholizmo. Reikia kovoti už
čiau,atrodė lyg gražus sapnas. sveiką ir gausią šeimą. Reikia
Pasitiko kunigai, bičiuliai, ir padėti tautiečiams nusikratyti
daug, daug tikinčiųjų. Plevėsa stalinizmo pagimdytos baimės
vo trispalvės, giedojome ir dai ir sustingimo. Norėčiau visus
navome eidami į Aušros Vartus. Lietuvos kunigus ir tikin
Savo akimis pamačiau, kad Lie čiuosius paraginti į didelį žygį
tuva nebe ta, kokią ją palikau ir į didelę auką. Vardan Tė
1983 m. gruodžio mėn. vykda vynės ir Bažnyčios verta pa
mas į Uralo lagerį. Žmonės tar vargti, verta pakentėti. Jei
si pabudę iš ilgo miego ir sustin norime geresnės ateities, išsi
gimo. Į šitokią Tėvynę sugrįžti kovokime ją!
man buvo dvigubas džiaugsmas.
AUŠROS VARTŲ
Atgimimas Tėvynei ir Bažny
MARIJOS ŠVENTĖ
čiai teikia vilčių, kad turėsime
ateitį.
Ketvirtadienį, lapkričio 17 d.,
Tačiau šiandien negalima gy Aušros Vartų Marijos šventės
venti iliuzijomis. Šviesesnė atei proga, arkivysk. Audrys Bačkis,
tis savaime neateis. Ją reikia dabartinis Olandijos nuncijus,
išsikovoti. Šiame t a u t o s laikė šv. Mišias Aušros Vartų
atgimime Bažnyčia turi įnešti koplyčioje Šv. Petro bazilikoje
bene svarbiausią dalį. Nesupa- koncelebruojant 17 Romos lie
savusio stalinizmo ir stagnaci tuvių bei iš kitur besilankan
jos laikotarpiu Bažnyčia turi tiems kunigams.
ypač padėti žmonėms dabar.
Savo pamoksle arkivysk.
Tautos atgimimas prasideda Bačkis sakė: „Aš esu dėkingas,
nuo kiekvieno lietuvio atgi kad šita koplyčia yra maldos
mimo, kada kiekvienas, tikintis namai, ne tik paminklas,... kad
Dievą ir netikintis, dvasines galime susirinkti kartu už
vertybes pastatys aukščiau Lietuvą pasimelsti. Šitaip bent
laikinųjų vertybių ir savo in vieną kartą j metus gali susi
tereso. Esu giliai įsitikinęs, kad rinkti visi Romos lietuviai pra
tik Bažnyčia gali pakelti šyti šv. Motinos Marijos pagal
žmonių moralę. Tik ji viena < bos Lietuvai bei mūsų dar
pajėgi rimtai ugdyti žmonių bams". Jis toliau pasakojo, kaip
daug kartų nuvedęs savo pažįs
dvasingumą.
Reikia tik pasidžiaugti, kad tamus į lietuvių koplyčią, kur
respublikos vyriausybė ieško jie tuoj pat suprato, jog vaiz
kontaktų su Lietuvos Bažnyčios duojama Lietuvos Bažnyčios
hierarchija ir kunigais, kad ben kančia ir kova. tai sprendė iš
dromis jėgomis gydytų tai, kas būdingų Lietuvos Bažnyčios
supuvo stalinizmo ir stagnacijos simbolių, esančių koplyčioje:
metais. Dar nežinau, ar vyriau Aušros Vartų Marija už alto
sybė turės drąsos duoti pakan riaus, didelis Rūpintojėlis bei
kamai Bažnyčiai laisvės, kad daugelio kalbom vaizduojama
ji galėtų atlikti savo misiją. „Marija Gelbėk Mus" Sibiro
Jeigu ta laisvė bus tik dalinė. maldaknygė.
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Lietuvių peticija įteikta
Maskvoje

— Gruzijos komunistų Aukš
čiausioji taryba vienbalsiai nu
Maskva. 1988 lapkričio 25. — Aukščiausia Taryba gauna
balsavo prieš Kremliaus pa LIC pranešimu, Lietuvos Persi daug pasiūlymų dėl pataisų.
rengtus konstitucinius pakeiti tvarkymo sąjūdžio atstovai Anot Kalešnikovo, ,, svarbiau
mus, kaip kad ir Estija. Jų va vakar Maskvoje įteikė Sovietų sias klausimas esąs rinkiminis,
das viešai pasakė susirinkusiai Sąjungos aukščiausiajai tarybai ne konstitucinis. Sąjūdiečiai
200,000 gruzinų miniai prie Lietuvos gyventojų peticijas dėl argumentavo, kad pataisose yra
parlamento pastato, jog jie Sovietų Sąjungos konstitucijos per daug prieštaravimų jau
kitaip negalėję padaryti, nes pataisų nesvarstymo. Po peticija esančios konstitucijos straips
turį skaitytis su gruzinų tautos pasirašė 1.8 milijonai Lietuvos niams ir , jeigu jas priims, tai
valia.
gyventojų.
paskui bus beprasmiška svars
— Pavergtoje Lietuvoje su
Į Maskvą traukiniu vakar tyti kitus klausimus".
rinktieji peticijų parašai, ant nuvyko Sąjūdžio seimo tarybos
Kalešnikovas žadėjo šiandien
kurių pasirašė beveik du mili nariai Mečys Laurinkus ir perduoti lietuvių peticiją Prezi
jonai žmonių, kurie pasisakė Algirdas Kaušpėdas, ir Seimo diumui. Sąjūdiečiai tiki, kad
prieš Kremliaus konstitucijos narys Česlovas Stankevičius, ly ateinantį antradieni įvyksian
pasiūlytus pakeitimus ir už dimi 20 sąjūdiečių. Palydovai čioje Aukščiausiosios tarybos
Lietuvos suverenumą, užvakar traukinio vagone skaičiavo ir sesijoje, šie rūpesčiai bus iškelti
buvo įteikti Kremliuje.
tikrino parašus 31 ryšuliuose su į viešumą ir diskutuojami.
— Washingtone išrinktasis daugybe papkių, į kurias buvo
Sąjūdžio seimo nariai susitiko
prez. G. Bushas pasirinko sudėtos peticijos.
su lietuviais studentais,
aviacijos generolą Brent SvowVakar 2 vai. p.p. Maskvos Sąjūdžio rėmimo grupėmis
craft, kad būtų Saugumo laiku Sąjūdžio atstovus priėmė Maskvoje, taip pat su trimis
tarybos viršininku. Jis tas pa Aukščiausiosios
Tarybos užsienio korespondentais ir
reigas yra ėjęs ir prie prez. priimamojo vedėjas Vladimiras penkių sovietų laikraščių
Gerald Fordo. Yra baigęs West Kalesnikovas. 45 minutes tru atstovais. Per spaudos konfe
Point akademiją ir pasižymi kusiame pasimatyme, sąjūdie renciją buvo kalbėtasi ne vien
profesionalizmu savo tarnyboje. čiai aiškino priežastis dėl kurių apie peticijų įteikimą, bet pa
— Kennebunkporte Goerge Lietuvos gyventojai priešinasi aiškinti Sąjūdžio tikslai ir dar
Bushas su savo šeima praleido sąjunginės konstitucijos patai bai. Sąjūdžio delegacija grįžo į
Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio nariai s u vėliava žygiuoja
Vilnių šiandien.
Padėkos dieną. I Washingtoną soms.
Maskvos gatvėmis ketvirtadierų^kai Sovietų vyriausybei iteikė Lietuvos
sugrįš pirmadienį, kur vėl
Pasak Mečio Laurinkaus Kasuverenumo peticiją, ant kurios pasirašė 1,8 milijonai žmonių.
paskelbs kitus savo kabineto lešnikovas patvirtino, kad LB raštas prezidentui
narius. Kennebunkporte jis
Chicago. — Prez. Ronaldui
pakvietė visus 3,000 gyventojų
Reaganui
JAV LB Krašto val
pas save pasikalbėti.
dybos
pirm.
dr. Antanas Razma
— Filipinuose ginkluotas vy Bylos tikrinamos iš
pasiuntė raštą, k u r i a m e
ras Cebu saloje, netoli Asturias
naujo
primena paskutinius įvykius
miestelio, kaimelio bažnyčioje
Pabaltijo kraštuose ir norimus
Vilnius.
—
Pavergtoje
Lie
nušovė 17 žmonių ir sužeidė.
pakeitimus Sovietų Sąjungos
Vilnius, 1988 lapkričio 23. — Lietuvos Laisvės Lyga paskelbė Manoma, kad žudikas buvo ko tuvoje tikrinamos visos bylos,
konstitucijoje, kurie yra prieš
kuriose
buvo
nuteisti
asmenys
munistas — teroristas.
kreipimosi, kuriuo kviečia Lietuvos gyventojus tftuinguoti šį
Pabaltijo respublikų nepriklau
pagal
68
straipsnį
už
antita
— Jugoslavijoje Reuterio
šeštadienį, lapkričio 26 d. Gedimino aikštėje, praneša Lietuvių
pranešimu, uždrausta Kosovo rybinę agitaciją ir propagandą somybės interesus. Net Stalino
Informacijos Centras. Pateikiame pilną tekstą.
provincijoje susirinkimai ir ir pagal 199 straipsnį už ir Brežnevo laikais formaliai
demonstracijos j kol nenusira žeminimą tarybinės valstybės ir buvo galima respublikoms išsto
Į Lietuvos gyventojus
ti iš sąjungos, bet dabar tai nori
mins albanai, kurie veda kovą visuomeninės santvarkos.
panaikinti
Gorbačiovas. Pabal
Lietuvoje,
kaip
praneša
Lie
Spaudoje paskelbti šiuo metu veikiančios TSRS konstituci
prieš serbus.
jos pakeitimai ir įstatymo dėl TSRS liaudies deputatų rinkimų
— Vengrijoje H a r v a r d e tuvos prokuroras L. Sabutis, tijo žmonės iki šiol palaikė jo
projektas. 26-jų metų Stalino vardu vadinamoji 77-ais Brežnevo
baigęs ekonomiją
Miklos nuo 1961 metų už čia minėtus persitvarkymo politiką — kol
iniciatyva paskelbtoji konstitucija įteisino faktinę politinę TSRS
Nemeth, Politbiuro narys, „nusikaltimus" nuteisti 77 as buvo patirta, kad dar labiau
būklę-unitarinę valstybę. Paskelbti TSRS konstitucijos
parinktas vadovauti vyriau menys, bet į šį skaičių neįeina centralizuojama valdžia Mask
pakeitimai dar labiau apriboja sąjunginėms respublikoms
sybei. Tai bus jauniausias prem 8 asmenys, kurie gydomi prie voje ir paneigiamos teisingos
vadinamų geografinių rajonų teises. Sustiprinama supercenjeras Vengrijoje, nes jam tik 40 varta. Už žeminimą tarybinės pabaltiečių aspiracijos. Todėl
valstybės nuteista 16 asmenų. prašo prez. Reaganą, kai gruo
tralizacija prieštarauja Michailo Gorbačiovo visam pasauliui
metų.
deklaruojamos teisinės valstybės idėjai.
— PLO vadas Yasser Arafat Kai asmuo pripažįstamas, jog jis džio 7 d. susitiks su Gorbačiovu,
Lietuvos Laisvės Lyga kviečia Lietuvos gyventojus, artėjant
ketvirtadienį
J u n g t i n ė s e nuteistas neteisingai, tai proku jog jam primintų, kad jis
TSRS Aukščiausiosios tarybos sesijai 1988 m. lapkričio 26 d.
Tautose New Yorke pasakys roras pareiškia protestą prieš neatsisakytų savo nusistatymo
12 valandą susirinkti Vilniaus Gedimino aikštėje į mitingą pro
kalbą, praneša palestiniečių tai ir tada teismas iš naujo gerinti gyventojų sąlygas, kas
testuoti prieš Maskvos staliniečių kėslus pasmaugti kylantį
misijos stebėtojas. Manoma, kad išnagrinėja jo bylą. Šiuo metu buvo pagrindine sąlyga geri
tautinį-politinį Baltijos valstybių sąmonėjimą.
šį kartą Amerika išduos jau užprotestuoti sprendimai L. nant sovietų-amerikiečių ry
L i e t u v o s Laisvės Lyga,
įvažiavimo vizą, nes to reikalau Dambrausko ir J. Bieliauskie šius.
Tie konstituciniai pakeitimai
1988 lapkričio 15
ja ir Jungtinių Tautų genera nės bylose.
Tarybos
prezidiumas
spalio
18
neturi
būti laikomi tik Sovietų
linis sekretorius.
— Sovietų Sąjunga vėl iš d. malonės tvarka atleido nuo Sąjungos vidaus reikalu, nes
sprogdino žemėje branduolinius neatliktos bausmės-nutrėmimo tautinė apsisprendimo teisė yra
Pabaltiečiai išlydi deputatus
Tautų
g i n k l u s , kurie
prilygsta V. Petkų, B. Gajauską, kun. S. įrašyta J u n g t i n i ų
Tamkevičių ir G. Iešmantą. Vy čarteryje ir pripažinta Helsinkio
Vilnius. — Šiandien, lapkričio jy buvo surinkta beveik 4 mili Hirosimos bombai. Tai jau ant riausybė pastebi, jog atleidimas susitarimuose.
26 d., vidudienį, visuose Pabalti j o n a i p a r a š ų , d a u g i a u s i a ras sovietų bandymas dviejų nuo bausmės dar nereiškia, kad
Panašų raštą pasiuntė ir
jo kraštuose bus ruošiami mitin Lietuvoje, reikalaujant nesvars savaičių laikotarpyje. „Tassas", asmuo reabilituotas. Jų bylos Amerikos ambasadoriui Wargai — TSRS Aukščiausiosios tyti TSRS konstitucijos pataisų pranešdamas išsprogdinimą, ne dar bus iš naujo patikrintos.
ren Zimmerman, Amerikos
tarybos deputatų išlydėjimas į projekto. Latvijoje peticiją duoda daugiau jokių žinių.
delegacijos vadui Vienoje, kur
— Maskvoje Reuterio pra
Maskvą, praneša LIC. Pasak pasirašė 1.1 milijono gyven
vyksta peržiūrėjimai, kaip yra
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū tojų. Estijoje beveik milijonas. nešimu, rusų revoliucionieriaus
Lygos
sveikinimas
vykdomi
Helsinkio aktų nuta
džio Seimo tarybos nario, Žalių
Lietuvos Laisvės Lyga jau Trotskio sūnus Sergėjus, kuris
rimai, jog jis primintų, kad
Bushui
jų judėjimo veikėjo fiziko Zigmo anksčiau kreipėsi į Lietuvos buvo nužudytas Stalino palie
Sovietų Sąjunga turi respek
Vaišvilos, šeštadienį vidudienį gyventojus šį šeštadienį vi pimu, dabar jau reabilituotas.
Vilnius, 1988 lapkričio 23. - tuoti Lietuvos, Latvijos ir Esti
— W a s h i n g t o n e daugėja LIC Lietuvių Informacijos Cent
siūloma Pabaltijo bažnyčiose dudienį susirinkti į Vilniaus
pasiūlymų
prezidentui Reaga- ras pateikia Lietuvos Laisvės jos apsisprendimo teises.
skambinti varpais, o bendra mi G e d i m i n o a i k š t ę protesto
tingų tema bus šūkis „Už m i t i n g u i p r i e š sąjunginės nui panaikinti Irano-Contras Lygos sveikinimą
naujai
teisinę valstybę". TSRS Aukš konstitucijos pataisų projektą. bylą pulk. Oliver North ir gen išrinktam JAV prezidentui
KALENDORIUS
čiausiosios Tarybos sesija įvyks Sąjūdžio ir Lygos atstovai iš Lie John Poindexter, kurie vadova Geroge Bushui.
Lapkričio 26 d.: Leonardas,
lapkričio 29 d. Maskvoje.
tuvos praneša, kad jų akcijos vo ginklų pardavimui Iranui ir
Lietuvos Laisvės Lyga svei
kurie
gautą
pelną
perdavė
Švitrigaila,
Aušrelė, Silvestras,
Vaišvila drauge su dviem bus suderintos.
kina Tamstą amerikiečiu tautai
laisvės
kovotojams
Nikaragvoje.
kitais sąjūdininkais — rašytoju
išrinkus 41 prezidentu. Jung Dobilas, Jukunda, Vygante.
Lpakričio 27 d.: Advento pir
— Houstone išrinktasis prez. tinės Amerikos Valstybės nie
Virgilijų Čepaičiu ir kompo
masis
sekmadienis. Virgilijus,
G. Bushas ir išrinktasis Mek kada nepripažino trijų Pabaltijo
zitorium Julių J u z e l i ū n u
sikos prez. Carlos Salinąs de valstybių inkoroporavimo j Bihilda, Skomantas, Girdutė,
atstovavo Sąjūdžiui bendrame
Maksimas.
Gartari turėjo pasitarimus net Tarybų Sąjungą. Esame giliai
pabaltiečių frontų pasitarime
Lapkričio 28 d.: Jokūbas,
dvi valandas, kurių metu kalbė įsitikinę, kad Jūsų vadovau
praeitą trečiadienį Rygoje. Ten
Rimgaudas,
Stefanija. Vakarė,
josi apie narkotikus, prekybą jama administracija laikysis
sužinota, kad apskritai Pabalti
Rufas.
Maura.
imigracija ir Meksikos skolas tradicinio savo požiūrio į
Lapkričio 29 d.: Satuminas,
užsieniui.
Abu pareiškė, kad šis Pabaltijo valstybių okupaciją,
Šios Aušros Vartų Marijos
Daujotas,
Vėla. Butvyde.
susitikimas buvo naudingas ir tarptautiniuose forumuose gins
Mišios prieš trejus metus tapo
ateityje jie dažniau susitiks.
šių valstybių laisvės ir nepri
tradicija Romos lietuviams. Pra
ORAS CHICAGOJE
— Baltimore Sun dienraštis klausomybes reikalą. Tai teikia
eitais metais pats popiežius
rašo, kad juodųjų gyventojų pavergtoms mūsų tautoms daug
Jonas Paulius II priėmė kvie
Saulė teka 6:51, leidžiasi 4:23.
vadai paprašė pasimatymo su vilčių. Telaimina Jus Dievas,
timą laikyti šias Mišias. Arki
Temperatūra šeštadienį 561.,
Lietuvos Laisvės Lyga sekmadienį 43 L. pirmadienį 40
naujai išrinktuoju prezidentu G.
vysk. Bačkis šiuo metu lankosi
1988 lapkričio 10 1., antradienį 46 1.
Bushu.
Romoje.

Lietuvos Laisvės Lyga
skelbia protesto mitingą

2

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. lapkričio 26 d.

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

BUKIME GYVOSIOS
DVASIOS ŽMONĖS!
Sekminės yra dvasios šventė.
Jei gyvosios dvasios sąjūdžiui
lemta išsiplėsti ir sustiprėti, tai
Sekminės turi būti jo specialiai
švenčiamos. Todėl per šitą šven
tę, labiau negu kada nors. pra
vartu mąstyti ir svarstyti gyvo
sios dvasios reikalus. Juk per
Sekmines krikščionijos apaš
talai buvo įdvasinti ypatingu
būdu. Juk su tuo įvykiu yra
susijęs
katalikiškosios
Bažnyčios persunkimas žemėje
Sv. Dvasios dovanomis. Juk su
juo taip pat turi būti siejama
kiekvienas gyvesnis dvasios
sąjūdis, nes kiekviena gyvosios
dvasios apraiška galutinėje
sąskaitoje yra Šv. Dvasios
dovana.
Pabaltintas arba padabintas
grabas y r a visai normalus
dalykas, kaip lygiai normali ir
garbinga yra duobkasio pro
fesija. Bet paversti simboliais
doriniame pasaulyje šie dalykai
tampa negyvos dvasios reiškė
jai. Pabaltintas grabas yra sim
bolis fariziejiškai hipokrizijai,
kurioje, nežiūrint klaidinančios
regimybės, dvasinis dorinis re
ginys yra negyvas arba supuvęs.
Duobkasys yra simbolis žmogui,
kuris pakasą į žemę, t.y. laido
ja dvasios dalykus, iš esmės
visada gyvus ir pilnus dorinės
reikšmės.
Gyvosios dvasios žmogus yra
kažkas visai priešingo šitiems
liūdniems simboliams. Padėjęs
ranką ant arklo, jis neatsigręžia
atgal. Jis neužkasa į žemę
geriausią žmonijos idealų. Jis
nepridengia veidmainiškais šar
vais supuvusio turinio. Jis yra
tasai, kuris nuolat dega, tarsi
evangeliškasis žibintas. Jame
visada gyva ta dvasinė įtampa,
kuri stumia jį idealo link, nes jis
yra panašus į nuolatinį žiburį,
įžiebtą idealo akivaizdoje. Jo
šviesa gali mirkščioti, gali keis
tis savo įtampa ir net išgyventi
pavojingų krizių, bet, kol ji švie
čia, dvasia yra gyva. Toks yra
gyvosios dvasios simbolis.
Iš esmės gyvoji dvasia yra
trunkanti dvasinė įtampa idealo
siekime. Jos priešybė yra abejin
gumas idealo atžvilgiu. Tarp
šitų dviejų kraštutinybių yra be
galės skirtybių, kurios daugiau
a r mažiau prisiartina prie
vienos iš jųdviejų katros. Pagal
tai, ar žmonės artėja prie vienos
ar kitos kraštutinybės, juos
galima skirstyti į gyvos ir ne
gyvos dvasios žmones. Žinoma,
bus tokių, aiškiai neišreikštų
žmonių, kurių negalima priskir
ti su visu tikrumu prie vieno ar
antro tipo. Tai, tačiau nekliudo
kalbėti apie dviejų pagrindinių
tipų skirtingumą. Gyvos dvasios
žmogus ir negyvos dvasios žmo
gus — štai du priešai, kurie stovi
vienas prieš kitą net tada, kai
jie regimai jokios kovos neveda.
Bet koks jų skirtingumas!
Nueikite į paprastą susi
rinkimą ir pasidomėkite, kaip
svarstomi projektai. Tuoj galė
site atskirti gyvos dvasios
žmogų nuo negyvos dvasios
žmogaus. Iškilus naujam pro
jektui, pastarasis visų pirma
pasirūpina, ką galima tam pro
jektui prikišti ir kaip jį nu
vertinti. Pirmasis, visų pirma,
rūpinasi patirti, kas projekte
gero, ir kaip būtų galima jį dar
patobulinti. Anas vaidina duob
kasio vaidmenį, šis — statytojo.
Žmonių tipų skirtingumą

panašiai galima patirti ir gerų
idėjų realizavime. Negyvos dva
sios žmogus užsisklendžia savo
abejingume ir skepticizmu pa
teisina savo neveiklumą. Jis
daugiausia nusideda per apsilei
dimą. Gyvos dvasios žmogus
a k t y v i a i nusistato ir, jei
neįstengia dėl kokios nors prie
žasties ką nors ypatingo pa
daryti, tai bent savo pritarimu
ir entuziazmu palaiko tą dvasinį
klimatą, kuris yra reikalingas
pasisekimui. Jis gali klysti ir
nusidėti, be dažniausiai tai
būna peccata per omissionem
(apsileidimo nuodėmės). Ži
noma, realiame gyvenme san
tykiai yra daug sudėtingesni, ir
tipai daug gausesni, kad tai, kas
pasakyta, išsemtų visą tikrovę.
Bet ir suprastinta schema
visada turi tam tikrą reikšmę.
Gal niekur taip ryškiai
neišeina skirtumas tarp gyvos
ir negyvos dvasios, kaip reli
giniame gyvenime.
Visa
evangelija yra persunkta gyvo
sios dvasios, kuri religijoje yra
ne kas kita, kaip angeliškoji
dvasia. Jinai yra aktyvi ir drąsi,
nuoširdi ir tiesi, jungianti dorinį
idealizmą su gyvenimo idealiz
mu, visada kilni, bekompromi
siška principaliuose dalykuose
ir atlaidi žmonių silpnybėms.
Džiaugsminga, o kartu ir rimta,
svetima bet kuriam snobizmui
ir nepakenčianti fariziejizmo.
Žodžiu tariant, tai paties Dievažmogio dvasia. Tai gyvosios
dvasios idealas, kuris žmonių
niekada negalės būti visiškai
pasiektas, nors ir yra sekamas,
ypač Bažnyčios šventųjų.
Bet kaip sunkiai palaikoma
šita evangeliškoji dvasia ka
talikų masėse! Kaip greit reli
ginė praktika praranda savo
dvasinę įtampą! Kaip lengvai
religiniai principai nustoja savo
sėkmingumo! Kaip fataliai ma
sinis katalikų gyvenimas
smunka pagal gyvenimiškos
inercijos dėsnius į kasdienę
pilkumą ir į žemą lygį! Kaip
sunkiai katalikų veikla pakyla
prie įdvasinto entuziazmo!
Tokia yra tikrovė. Jos negalima
nematyti ir nepaisyti. Bet ją pa
tiriant, negalima nesiklausti,
kas darytina, kad šitos tikrovės
tragizmas nebūtų taip fatalus.
Katalikų Bažnyia turi pakan
kamai aiškų šito tragizmo
supratimą ir randa pakankamai
sėkmingų priemonių kovai su
juo savo moralinėje ir pasto
ralinėje teologijoje, asketikoje.
religinėje pedagogikoje, ir kitose
disciplinose, amžiais krovusiose
turtingą bažnytinį patyrimą.
Bet šalia šitos oficialiosios
bažnytinės veiklos, reikalinga
taip pat laisva katalikiškosios
visuomenės veikla, kuri visuo
meninėje plotmėje padėtų Baž
nyčiai siekti savo uždavinių
dar sėkmingiau ir intensyviau.
Tokia yra katalikiškoji akcija,
kuri atsirado katalikiškosios
visuomenės kuo tinkamiausiu
laiku ir kuo geriausiu būdu ati
tinka laiko dvasią ir bendrą jos
linkmę į aktyvizmą.
Tačiau, kad katalikiškoji akci
ja būtų veikli, kaip organizacija,
reikia jai tam tikros nuotaikos,
tam tikros dvasios, sakysime,
net tam tikro klimato, kuris
galėtų ją gaivinti ir sudaryti jai
reikiamų sąlygų išsivystyti.
Reikia, kad per katalikiškąją
visuomenę pereitų tam tikras

SUTIKIME
NAUJUS METUS
ATEITININKŲ
NAMUOSE

Moksleivių ateitininkų stovykloje nuotaikos kėlėjos ,,ūpininkės" savo
šypsenomis praskaidrina net lietingą dieną Dainavoje. Iš k.: Dalė Navickaitė,
Nida Gedgaudaitė ir Andrytė Giedraitytė.
Nuotr. G. Radvenytės

ATEITININKŲ FEDERACIJOS
RINKIMŲ DUOMENYS
Ateitininkų federacijos Rin
kimų komisija, susidedanti iš
Romos Čepulienės, Marijos
Mikonienės ir dr. Birutės
Kasperavičienės, suskaičiavusi
gautus balsus, skelbia šiuos
duomenis:
J u o z a s Polikaitis yra per
rinktas Ateitininkų federacijos
vadu.
{ Ateitininkų federacijos
Tarybą išrinkti (pagal balsų
gavimo eilę): Arvydas Barzdukas, dr. Vytautas Vygantas,
dr. Petras V. Kisielius, dr. Ma
rius Laniauskas, Vytautas Kliorys, Jadvyga Damušienė, Biru
tė Bublienė, ses. Margarita Ba
reikaitė, dr. Judita Čiuplinskienė. Ramunė Kubiliūtė.
Juozas Baužys, Nijolė Balčiū
nienė, Vytautas Soliūnas. Pet
ras Kaufmanas, Aldona Prapuo-

gyvosios dvasios dvelkimas,
kuris atgaivintų stipriausius
asmenis, sutelktų juos į vieną
idėjinį susidraugavimą, subur
tų juos viename entuziastiš
kame užsidegime. Štai pagrin
dinis
gyvosios
dvasios
uždavinys!
Kilni idėja nedažnai įstengia
plačiąsias mases, jas išjudinti ir
pastumti į atitinkamą veiklą.
Reikia, kad iš pradžios ji subur
tų rinktinius elementus, kurie,
susigyvenę, susitelkę, galėtų
paskui eiti į mases. Panašiai
gali būti ir su gyvosios dvasios
idėja. Reikia, kad pradžioje ją
suprastų ir susigyventų su ja
tie, kurie savyje jau turi tam
tikrą gyvosios dvasios raugą.
Susižinoję per spaudą, tarp
savęs, ir suėję į glaudesnius san
tykius, jie galėtų gaivinti gyvąją
dvasią savo tarpe, plačiau išvys
tyti gyvosios dvasios koncepciją,
ir surasti priemonių bei metodų
gyvajai dvasiai skleisti plačioje
visuomenėje.
Nuotaika, kuri valdo atskirus
asmenis, turi pasidaryti sąjū
džio pagrindu. Sąjūdis, jei jis bus
naudingas ir gyvastingas, gali
kartais pasireikšti kokiu nors
organizacijos pavidalu. Bet tai
ateities dalykas, apie kurį dabar
sunku būtų ką nors pasakyti.
Šiuo metu gyvosios dvasios
žmonėms svarbu susižinoti, išsi
aiškinti gyvosios dvasios kon
cepciją, ir surasti priemonių jai
skleisti katalikų visumenėje.
Kun. V. K. Taškūnas jau yra
metęs viešumon gyvosios dva
sios šūkį: „Degančios širdys,
vienykitės!" (,.Tiesos kelias"
1938 m., 5 nr., 360 p.), neturė
damas net intencijos šūkio for
muluoti pačiam sąjūdžiui. Bet
susidarius kontaktui vien tik
per spaudą, užsidegimas didėja
abipusiškai ir pagauna net tuos,
kurie atsitiktinai patenka į
sąjūdžio srovę.
Šių metų Sekminės yra pir
mos, kurios išgirs naują gyvo
sios dvasios šūkį. Kaip džiugu
būtų, jei visa katalikų
visuomenė, vienu plačiu
užsimojimu, susitelktų vienam
šauksmui: Ateiki Šventoji Dva
sia, pripildyk mūsų širdis
šventąja ugnimi ir nuteik mūsų
valią j dvasinio atgimimo
veiklą!
Prof. St. Šalkauskis,
„XX amžius", 1938 m.
birželio 4 d.. Nr. 125(580).

lenytė. K a n d i d a d a t a i s lieka:
Ona Gustainienė, Jonas Ža
deikis, Elvyra Vodopalienė,
Aušra Karkienė, Jonas Vyšnio
ms, Stasė Kazlauskienė ir
Ramunė Jonaitienė.
I Ateitininkų federacijos
Revizijos komisiją išrinkti:
Juozas Končius, dr. Aldona Juozevičienė ir Jonas Kučėnas.

AISČIO RAŠTAI PAŠTE
Jono Aisčio raštų pirmasis
tomas jau baigiamas siuntinėti
prenumeratoriams ir Ateities
Literatūros Fondo nariams. Ir
tolimiausiuose Amerikos ir
Kanados miestuose gyve
nantieji turėtų poros savaičių
laikotarpyje gauti šią labai
dailiai išleistą knygą. Aisčio
raštai yra labai tinkama dovana
artimiesiems Kalėdų švenčių
proga. Knygą už 15 dol. galima
užsisakyti Ateities Literatūros
Fonde, 7215 So. Sacramento
Avenue, Chicago, IL 60629.
ALF nariai ją gauna už 10 dol.,
o taip pat i visas grožinės
literatūros s ijoe knygas už
metinį 25 bol. įnašą (stu
dentams tik 10 dol. metams).
Šįmet ALF išleido du Kazio
Almeno detektyvinius romanus,
ir tuoj spaustuvėn bus atiduotas
kun. Ričardo Mikutavičiaus
eilėraščių rinkinys, kuris išeis
1988 leidimo data.
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Nauji metai jau čia pat.
Skelbiama daug N. Metų su
tikimų; žmonėms net sunku
apsispręsti, kuriame dalyvauti.
Visur būna gerai, bet namuose
geriausia, ypač savų bendra
minčių ir draugų tarpe. Tad
mieli ateitininkai ir namų
rėmėjai su svečiais, tarybos
esate kviečiami atsilankyti į
Naujų Metų sutikimą Atei
tininkų namuose. Gruodžio 31
d. visi 8 vai. vakaro rinkimės į
šiuos mums mielus namus.
Elenutės Razmienės stipriai
raginama ir padedama, taryba
ėmėsi ruošti N. Metų sutikimą,
atgaivindama pernai praleistą
tradiciją, tikėdama, kad atei
tininkų ir namų rėmėjų susi
domėjimas pateisins šias tary
bos pastangas.
A t s i l a n k ę savųjų
tarpe
praleisite keletą malonių vaka
ro valandų, apdūmodami pra
ėjusių metų įvykius; turėsite
progą atnaujinti neįvykdytus N.
Metų pasižadėjimus ir paremsite
Ateitininkų
namus
finansiškai. Jūsų dalyvavimas
tarybai suteiks naują paskatą
tesėti numatytus ir plečiamus
darbus. Norėtume, kad metinio
namų dalininkų susirinkimo
kai kurių dalyvių entuziazmas
persiduotų ir tarybos darbų
konkrečiu rėmimu.
Lauksime visų nuotaikin
game Naujų metų sutikime.
Ateitininkų n a m ų t a r y b a

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

DRAUGO p r e n u m e r a t a m o k a m a iš a n k s t o
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
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

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

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51 st Street

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVPORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą

'

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
Family M*dical CUnic
217 E. 127 St. — Lemont. IL 60439
Priklauso: Palos Community Hospital ir
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą

g * 257-2265

DR. ROMUALDAS POVILAITIS

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772

DR. PETRAS ŽUOBA

Rūta Švarcaitė seka pasaką jaunučių
ateitininkų stovykloje Dainavoje
Nuotr. G. Radvenytės

GYDYTOJAS (R CHIRURGAS
6745 West 63rd Street
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt 3-6;
šeštadieniais pagal susitarimą

6132 S. Kedzie Ave.. Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

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

Šią vasarą į Suvalkų trikampį
buvo nuvažiavę studentai
Marius Katilius-Boydstun ir Li
nas Daukša. Jie keliavo su misi
ja: Lietuvių Labdarių sąjunga
juos siuntė susipažinti su
Suvalkuose gyvenančių lietuvių
medicininiu aprūpinimu ir
sužinoti, kokia parama Jiš
Amerikos ir Kanados būtų šioje
srityje naudinga. Studentas
Marius Katilius-Boydstun pada
rys skaidrėmis iliustruotą pra
nešimą apie kelionę į Suvalkų
trikampį Chicagos sendraugių DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
ateitininkų ruošiamoje vaka
9356 S. Roberts Road
ronėje penktadienį, gruodžio 16
Hickory Hills
d. Jaunimo centro kavinėje.
Tel 598-2131

DANTŲ GYDYTOJAI
Pensininkams nuolaida
2436 W. Uthuanlan Plaza Court
Tel. 925-8288

CHIROPRAKTIKA
— Amber Chtropractlc —
5522 S. Wc!f Rd.
Western Springs, IL
246-4000
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS

įsitikinki, kad neturi nieko
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
savo, tik savąją sielą. Pasirinki
3900 W. 95 St.
Tai. 422-0101
geriausią gyvenimo būdą, o jį
Valandos
pagal susitarimą
įpratimas padarys malonų. Tur
tas yra silpnas inkaras, garbė —
Kabineto tol. — 582-0221
dar silpnesnis. Kūno savybės,
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
valdžia ir garbė yra silpni ir
VAIKŲ LIGOS
bejėgiai dalykai. Tai koksai gi
6441 S. Pulaski Rd.
tikriausias inkaras gyvenime?
Valandos pagal susitarimą
— Dorybė. Šio inkaro nenu
traukia gyvenimo audrų vie DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
sulai. Toks j a u Dievybės
Nechirurgmis išsiplėtusių venų
įstatymas, kad vien tik dorybė
>r hemoroidų gydymas
pasilieka tvirta ir nepalau 5540 S. Pulaski Road. Tai. 585-2802
žiama. Visa kita — niekis.
Valandos pagal susitarimą
Penkt. antr., ketv. <r penkt
Pitagoras

DR. KENNETH J. YERKES
DR. MAGDALEN BELICKAS

DR. VILIJA R. KERELYTE

T e l . — 476-2400

DR. A. B. GLEVECKAS

DR. LINAS A. SIDRYS
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA
2636 W. 71 st Street
Priima trečiadieniais,
ketvirtadieniais ir penktadieniais
Susitarimui skambint 436-5566

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami kabinete)
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2434 W. 71 Street. Chicago
Tai. 434-5849 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v.

Ateitininkų namų Naujų
Metų sutikimui vietų ir stalų
rezervacijas priima tarybos
pirm. Alf. Pargauskas, tel.
361-2817. Sutikimas prasidės 8
vai. v. pasivaišinimu, sekant
gerai vakarienei su vynu ir
šampanu ir šokiams. Kaina 30
dol. asmeniui, 15 dol. studen
tams.

DANTŲ GYDYTOJAS
Tel. 767-7575
5780 Archer Ave.
(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.)
Valandos pagal susitarimą

3 mėn.
$25.00
$25.00
$25.00

DR. VIJAY SAJAI, M.D., S.C.

REZERVUOKITE VIETAS

DR. VILIUS MIKAITIS

¥z metų
$40.00
$40.00
$40.00
$25.00

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

KELIONĖ Į SUVALKUS

metams
$70.00
$70.00
$70.00
$40.00

Reikalui esant atvažiuoju ir i namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
2659 W. 59th St.. Chicago. IL
Tai. 476-2112
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL.
Tel. 598-8101
Vai. pagal susitarimą
Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
išskyrus treč. Sešt 12 iki 4 vai popiet

DR. PETRAS V. KISIELIUS
DR. EUGENE McENERY
DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
155 N. Mlchlgan Ave., Sulte 324 Ir
5835 S. Pulaski Rd., Chicago, IL

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12, 1-6.
Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.,
Chicago, III. 60652
Pirm., antr.. ketv. ir penkt.
pagal susitarimą
Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marquette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. 436-7700

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

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

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills, lu]
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave
Tel. 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tiknna akis. Pritaiko akinius ir
„Contact lenses"
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
Dr. Tumasomo kabinetą perėmė

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

DR. ANTANAS G. RAZMA

Valandos pagal susitarimą

Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos
2636 w. 71 st. St., Chicago. III.
Tel.: 436-0100
11800 Souttmest Higtmay
Palos Heights. III. 60463
(312) 361-0220
(312) 361-0222

DR. IRENA KURAS

DR. LEONAS SEIBUTIS

Tel. 565-2980 (veikia 24 vai)

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81 st Street
Kabineto tel. RE 7-1168;
Rezid 385-4811
Dr. Tumasonio kabinetą perėmė

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

INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai, antr. 1-4 v. p.p. ir ketv 2-5 v p.p
šešt pagal susitarimą
Kabineto tel. 778-2880, re*. 448-554s|

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. (prie Ausim)
Valandos pagal susitanmą
Tel. 585-7755

Jaunimo centras —

LIETUVYBĖS
UŽUOVĖJA

•-

Nepastebimai prabėgo trisde tanavičius, kiti dirbo ir savo jė
šimt metų, kai stovi Jaunimo gas aukojo statybos užbaigimui,
centras, priglaudęs lietuviškus pačių pastatų pagerinimui ar
darbus ir tų darbų išdavas. Jė praplėtimui. Ir jie jau kovoja su
zuitų vienuolijos lietuviškoji amžiaus našta. Bet dar nori
dalis atšventė neseniai savo išsilaikyti žemės paviršiuje, kad
gyvavimo Chicagoje 40 metų. galėtų pagelbėti savo tau
Jų darbo vaisiai ir yra didžiau tiečiams krikščioniškuose ir lie
si, kad jie, rūpinantis ir pasku tuviškuose darbuose, kaip kuni
tines jėgas aukojant to meto pro gai Kubilius, Borevičius, Gu
vincijolui kun. Broniui Krišta- tauskas, Markaitis ir kt. Juos
navičiui, lietuviams kaip užuo minime su pagarba ir maldos
vėją pastatė Jaunimo centrą. atodūsiu. Kartu esame dėkingi
Tai tik pavadinimas, nes čia per jiems, kad jie mokėjo išnaudoti
trisdešimt vienerius metus nuo jiems Dievo duotus talentus
iškilmingo jo
atidarymo aplink save t r a u k t i ir or(1957.10.6) praėjo visokios or ganiiuoti geram darbui gerus
ganizacijos, chorai, teatrai, susi žmones.
rinkimai, koncertai, baliai, ves
Jau kurį laiką Jaunimo cent
tuvės ir didieji lietuvių suvažia rui vadovauja pasauliečiai —
vimai. Jaunimo centras kartais Irena Kriaučeliūnienė, dabar
buvo per mažas dideliems subu Salomėja Endrijonienė su talki
vimams, bet tai buvo vis dėlto ninkais, kurie taip pat atiduoda
prieglauda visokiai lietuvių išei savo jėgas bendram darbui ir
bendriems tikslams — lietuvy
vių veiklai.
Būtų sunku suminėti visus bei ilgiau išlaikyti išeivijoje. Da
Jaunimo centro salėse, parodo bartinių darbininkų ir vadovų
se ar meniniuose pasirodymuo neturime išleisti iš dėmesio, nes
se įvykius. Bet visiems buvo nuo jų priklauso šio pastato
žinoma, kad čia vyksta kiek išnaudojimo lietuviškiems tiks
vieną savaitę lietuviškas gyve lams galimumai, pratęsimas
nimas — nuo penktadienių j a m e lietuviškų darbų ir
vakaronių ar parodų atidarymo, išlaikymo lietuviams naudingo
šeštadienių ir sekmadienių centro.
vakarų ir didelių susibūrimų.
Jaunimo centro salėse, klasėse
ir mažesniuose kambariuose
kiekvienos savaitės pabaigoje
Dabar pirmasis rūpestis, kaip
virte verda lietuviška gyvybė, i š l a i k y t i J a u n i m o centrą
jaunimo k r y k š t a v i m a s ir lietuvybės pagalbai ir pra
vyresniųjų rimti pokalbiai. Vis tęsimui. Vaikų skaičius didėja,
tai lietuviškų idėjų pasikeitimo, o mokyklos skaičiumi mažėja.
gilesnio pažvelgimo į praeitį ir Organizacijų skaičius didėja, bet
ateitį,
ieškojimų
naujų pačios organizacijos mažėja ir
priemonių veiklai pagyvinti, silpnėja. Tai imigracijos trage
kad išeivija nebūtų merdintis dija ir nelaimė. Svetimas kraš
kūnas, bet nuolat gyvybe tas ir svetimi papročiai suvilioja
pulsuojanti ir meilės pilna savo daugelį ateivių, dar daugiau
pavergtam kraštui širdis.
suvilioja jaunųjų — antros ir
Šiandien po trisdešimt su vir trečios kartos ateivių vaikų.
šum metų būtų sunku įsivaiz Nereikia nė kalbėti apie ketvir
duoti lietuvišką gyvenimą be tąją kartą, nes ji atsimena tik
Jaunimo centro, nors jau atsi savo „šaknis", kaip dabar įpras
rado ir kitų salių, kitų susi ta kalbėti, bet nesidomi savo
būrimų vietų, kurios mažesnės protėvių tautybe ir juo labiau
ir mažesniems reikalams pritai savo kilmės tauta.
kytos. Kai dabar žvelgi į tuos
Jaunimo centras taip pat pra
metus, pamatai, kiek ten pra deda jausti tos gyvybės silp
kaito, nemigo naktų ir darbo nėjimą. Penktadieniais, kartais
įdėjo Jaunimo centro vadovai, šeštadieniais ir sekmadieniais
pradedant pačiais jėzuitais ir dar sueina organizacijų atsto
baigiant šio meto vadovais pa vai, kartais rengia koncertus ar
sauliečiais.
banketus, kartais net viešus su
buvimus ir rimtas paskaitas.
Bet jau nėra tas pat, kas buvo
prieš porą dešimčių metų, net
Kaip patys Jaunimo centro nėra tas pat, kaip buvo prieš
kūrėjai sako, tai nėra vien Jė dešimt metų. Judėjimas jau
zuitų vienuolijos ar paskirų mažesnis, lankytojai vyresnio
vienuolių darbas. Tai darbas amžiaus, išskyrus mokyklas,
daugelio lietuvių, kurie norėjo, šokių grupes ar jaunimo susirin
kad lietuviškas jaunimas turė kimus ir šokius. Tai nėra nei
tų savo pastovią būstinę ir ne šios salės bei pastatų tikslas ir
taip greitai ištaustų. Daugelis apimtis, nei jo išsilaikymo lai
lietuvių, net negyvenančių das lietuvybės labui. Dar prie to
Chicagoje, prisidėjo prie šio pa prisideda pasikeitusi gyventojų
stato statybos, norėdami, kad aplinka, kuri sudaro tam tikrą
lietuvybė dar ilgai gyvuotų bent baimę, netikrumą ir kartais
toje vadinamoje lietuvių „sos nepagrįstus įtarinėjimus.
tinėje" — Chicagoje, kur susi- Susirūpinti Jaunimo centro iš
spietęs didžiausias skaičius įvai silaikymu reikia jau dabar. Po
rių organizacijų, sambūrių, dar kitų dešimties metų gal bus
mokslinių vienetų. Daugelis no pervėlu. Reikia toms organiza
rėjo, kad ir lietuviškos cijoms, kurios naudojosi anks
mokyklos turėtų savo pastogę ir čiau salėmis ir klasėmis, posė
joms nereiktų kas metai ieško džių kambariais ir subuvimų
ti vis naujos globos ir būstinės. vietovėmis, suteikti paramą
Tai buvo padaryta, tik suge šiam vienetui ir jį palaikyti dar
bant organizuoti, sugebant pa ilgiau, kad jis galėtų tarnauti
traukti savus žmones, idealistus organizacijoms, sambūriams,
renginiams,
aukotis ir aukoti bendram lietu k u l t ū r i n i a m s
viškam ir krikščioniškam dar tautinės sąmonės žadinimui ir
bui. Jie kartu su vadovais kūrė krikščioniškumui stiprinti. Nuo
ilgam laikui pagrindą dirbti mūsų priklauso, ar mes pasiduoLietuvai ir išeivijos lietuviams dam tik nerealioms mintims, ar
tautinį darbą savo tarpe, mes norime išlaikyti tai, ką
Pirmųų kūrėjų dalis jau turime ir kuo naudojamės,
amžinybėje, kaip kun. B. KrisP r . Gr.

Tie. kurie pilni pasaulietiškų
džiugesių, neturi dvasinių ir
nėra šiems imlūs.
Šv. Pranciškus Salezietis

POKALBIS SU SOLISTE §
ROMA MASTIENE
'* '
Vasaros karščių metu viešie
ji parengimai St. Petersburge,
Floridoje, neberengiami. Tik
Lietuvių Bendruomenės bei
kitų organizacijų pirmininkai
nesėdi r a n k a s sudėję ir
nesilepina okeano vėsuma.
Energinga Lietuvių Fondo
įgaliotinė Janina Gerdvilienė
planuoja Lietuvių Fondo vajų ir
solistės Romos Mastiens koncer
tą, kuris bus gruodžio 7 dieną.
Šia proga užkalbinau pačią
solistę.
t
— J a u keleri metai, kaip
J ū s ų gyvenimas yra padalin
t a s į dvi dalis pagal metų
sezonus. Rudenį paliekate
Chicagą, k u r verda lietuviš
k a s kultūrinis gyvenimas ir
persikeliate laikinai į Flori
dą. Ar r a n d a t e čia Floridoje
kultūrinį gyvenimą?
— O taip! Floridos didesniuo
se miestuose kultūrinis gyve
nimas tikrai gyvas ir judrus tiek
amerikiečių, tiek lietuvių tarpe.
Nors čia daug apsigyvenusių
vyresnės kartos lietuvių, bet jie
nesustingę. Ypač gyvas ir
[judrus yra lietuvių klubas St.
j Petersburgo mieste. Jame
į dažnai vyksta parengimai,
[ koncertai, minėjimai, knygų suį tiktuvės, parodos, paskaitos,
j banketai ir t.t. Taip pat ir
! amerikiečių tarpe turime
puikias koncertines sales,
kuriose
vyksta
įvairūs
muzikiniai pastatymai, koncer
tai, operos, baletai ir kur dažnai
pasireiškia net pasaulinio gar-

t

MARIJA R E M I E N Ė
so menininkai. Reikia tik nepa
tingėti nuvykti.
— Esate apkeliavusi visus
pasaulio kontinentus su kon
certais. Tikriausiai nesuskai
tote, kiek koncertų atlikote?
— Dainuoju daugelį metų, tai
ir suskaičiuoti visus koncerti
nius pasirodymus būtų sun
koka. Esu koncertavusi visuose
didesniuose miestuose J. A.
Valstybėse, Kanadoje net Pietų
Amerikoje, Anglijoje bei tolimo
je Australijoje, kur tik gyvena
daugiau lietuvių. Jiems dovano
davau dainą ir lietuvišką žodį,
o pati iš visur parsiveždavau
daug malonių prisiminimų.
— Muzikos mėgėjų ir drau
gų s k a t i n a m a bei s a v o šei
mos remiama, esate išleidusi
vieną plokštelę. Kokie d a b a r
y r a J ū s ų planai?
— Manau, kad jau laikas pa
galvoti apie muzikinį poilsį ir
užleisti vietą jaunesniems dai
nininkams, kurių, deja ne per
daug turime.
— Esate gimusi Lietuvoje,
vidurinį išsilavinimą gavote
pokario metais išeivių sto
vykloje Vokietijoje, o kole
giją baigėte Amerikoje. Kur
studijavote muziką ir k u r la
vinote balsą?
— Muziką pradėjau studijuo
ti tik pabaigusi gimnaziją
„Haendel" konservatorijoje
Muenchene, Vokietijoje. Toliau
tęsiau studijas kolegijoje Indianapoly. Ind. Baigusi kolegiją,

Sol. Roma Mastiene koncertuos St. Petersburge. Fla.

BALTASIS BANGINIS
HERMAN MELVILLE
ROMANAS
Išvertė P. Gaučys
63

Abu virvės galai lieka išorėje: žemutinis baigiasi
akies ant žiedo išvaizdos kilpa, kuri kyla iš statinai
tes dugno ir paliekamas kabėti ant lentos, visiškai
atskirtas nuo visumos. Toks patvarkymas yra būtinas
dviem atžvilgiais: pirma, kad būtų galima pririšti
papildoma virve, priklausančia kitai valčiai tuo atve
ju, kai sužeistas banginis, panerdamas į dideles gelmes,
grasintų nusinešti visą valtį, pririštą prie perstekės.
Tada pirmoji valtis apsisuka aplink tą, kuri perima
banginį ir palengvina manevravimą. Ir antra,
atsižvelgiant į visų saugumą, nes, jeigu virvės galas
būtu pririštas prie valties, banginis, nusinešdamas visą
virvę, su dideliu greičiu, kaip dažnai esti, paskui save
nusitemptų į jūrų gelmes ir valtį.
Prieš nuleidžiant valtį į jūrą, iš statinaitės
išimamas viršutinis virvės galas, uždedamas a n t rato
ir virvė ištempiama per visą valties ilgį ir kryžmais
sudėta padedama ant kiekvieno irklo rankenos, kad
paliestų kiekvieno irkluotojo riešą, paskui nuslysta
tarp priešingose pusėse sėdinčių vyrų ir pasiekia
priekio smaigalį, kur pereina per švinu išklotą taką
Nėra kito tikresnio gėrio, kaip ar medinį žiedą, kuris jai neleidžia iškristi iš valties.
dorybė, ir nėra tikresnio blogio,
Tuo būdu banginių virvė, savo painiais apsisu
kaip yda.
kimais besisukaliodama ir besirangydama beveik į
Antistenas visas puses, apima visą valtį. Visi irklininkai yra pa

J a n i n a Gerdvilienė, Lietuvių Fon
do įgaliotinė St. Petersburge, Fla.

kurį laiką gyvenau Nevv Yorke
ir ten toliau lavinau balsą pas
Lietuvos valst. operos solistę
Vincę Jonuškaitę. Persikėlusi
Chicagon ilgą laiką dainavau
Lietuvos valst. operos solistės
Aliodijos Dičiūtės dainavimo
klasėje. Repertuarą ruošiau su
Liet. operos dirigentu Aleksan
dru Kučiūnų, kompozitorium
prof. Vladu Jakubėnu, Liet. ope
ros dirigentu Alvydu Vasaičiu,
žymia profesionale pianiste —
akompanuotoja iš Australijos
Gvven Halsted Brooker ir kt.
— Dainavote Lietuvių ope
ros p a s t a t y m u o s e . Kokiose
o p e r o s e a r kituose muziki
niuose veikaluose teko
dainuoti?
— Pirmoje operoje, kurioje aš
debiutavau ir dainavau kartu
su Liet. operos soliste Dana
Stankaityte tai „American
Opera Co.'* pastatyme — operoje
„Cavaleria Rusticana" 'dabar
Lietuvoje ją vadina „Kaimo gar
bė"", muzika Mascagni. Taip pat
operoje „Carmen",
Apollo
Opera Co.
Miesto centre
dain au „Carmen" vaidmenį
prancūzu kalba.
Lietuviu operos pastatymuose
i>n$*vau šiose operose: „Faus
te". ..Carmen" 'du vaidmenis —
Mercedes ir Carmen), „Cava
leria Rusticana", „Traviata",
„Dana", „Likimo galia", „Gin
taro šaly", „Kaukių baliuje",
„Lucia di Lammermoor". Taip
pat dainavau „Dainavos" an
samblio lietuviškų muzikinių
veikalų pastatymuose: „Sidab
rinė diena" — Broniaus Budriūno, „Kūlgrinda" ir operoje
„Čičinskas", Aloyzo Jurgučio.
— Kokią p r o g r a m ą numa
tote dainuoti ateinančiame
koncerte?
— Lietuvių Bendruomenės
kviečiama jau šių metų pra
džioje 'sausio 13 d.) St. Peters
burge atlikau pilną koncertą ir,
koncertui gerai pavykus, buvau
prašomąjį kartoti. Tačiau gruo
džio 7 dieną Lietuvių Fondo
koncerte žadu dainuoti visai
skirtingą programą, kurioje dai
nuosiu l'etuvių liaudies dainas,

Rimties valandėlei

ŽENKLAI SAULĖJE IR
MĖNULYJE
Pirmas advento sekmadienis
primena pasaulio pabaigą, kaip
ir liturginių metų pabaigoje
prieš Kristaus Valdovo šventę.
Advento Evangelijoje šv. Lukas
sako Kristaus žodžiais: „Bus
ženklų saulėje, mėnulyje ir
žvaigždėse, o žemėje didelio iš
gąsčio tarp tautų dėl smarkaus
jūrų ir bangų ūžimo; žmonės
džius iš baimės, belaukdami to,
kas turi ateiti visam pasauliui;
nes dangaus galybės bus paju
dintos" (Lk. 21,25-26).
Tai lyg Jėzaus kalba apašta
lams apie pasaulio pabaigą. Ta
pabaiga t i k r a i ateis, nes
pasaulis, žemė, saulė ir planetos
turėjo pradžią. „Bet anos dienos
ar valandos niekas nežino, nei
angelai danguje, nei Sūnus, tik
vienas Tėvas" (Mk. 13,32). Dėlto
visokiomis pranašystėmis apie
pasaulio pabaigą negalima
tikėti. Reikia tik laukti Kris
taus atėjimo, kaip jo laukė
žmonija daugelį metų, karto
dama, kad rasotų dangūs ir iš
lytų Išgelbėtoją. Adventas ir pri
mena tą laukimą žmonijos, kuri
jautė savo žmogišką vargą, kuri
norėjo naujo mokslo, o ne
išminties, skelbiamos filosofų ar
to meto rašytojų, ypač Graiki
joje.
Išrinktoji tauta, nors buvo
Dievo saugojama nuo visokių
pagoniškų dievų, nuo išsigi
mimo, nuo geismų patenkinimo,
kaip apaštalas šv. Paulius
žydams pabrėžia, j a u buvo
užmiršusi pažadėtąjį, kaip
tikrąjį Mesiją, tai yra Pateptąjį,
kuris turėjo išgelbėti visą žmo
niją. Kristus atėjo tik laiko pil
nybėj, kaip Dievo amžinuose
planuose buvo numatyta. Jis
atėjo į savo tautą, kuri jo nepri
ėmė, kurioje jis net nerado
vietos gimti kaip žmogus, o
turėjo pakeliui į Betliejų atsilietuvių moterų kompozitorių
kūrybą, taip pat ir pasaulinių
kompozitorių kūrinius bei operų
arijas.
Koncertuose Chicagos lie
tuvių operose solistė Roma Mas
tiene buvo visada šiltai sutikta.
Jos partijos bei koncertų pro
gramos kruopščiai paruoštos ir
melodingai tebeskamba. Lie
tuvių Fondo įgaliotinė Janina
Gerdvilienė kviečia ir laukia
tautiečių gausiai atsilankant iš
plačios Floridos apylinkių. Bet
kokio dydžio įnašas Lietuvių
Fondui stiprina ir palaiko gyvą
lietuvišką veiklą išeivijoje.

jungti jos pavojingiems, mėšlungiškiems trūk
čiojimams. Joks mirtingasis nesugebės pirmą kartą
atsisėdęs šalia tų raizginių ir, iš visų jėgų besiirdamas,
suprasti, kad kiekviena akimirka, kurios jis nežino, bus
sviesta perstekė ir prasidės baisūs virvės trūkčiojimai,
nuo kurių kraujas sustingsta gyslose.
Bet ko neįveikia įpratimas? Savo gyvenime jūs
neišgirsite tokių pokštų, juokų ir išmoningiausių išdaigų, kaip girdimos valtyje, kai jos irklininkai yra,
galima sakyti, budelio rankose. Šeši vyrai, sudarą
jos įgulą, irkluoja tiesiai į pačios mirties nasrus su virve
ant kaklo.
Nereikia daug galvoti, kad suprastum, kodėl įvyks
ta tiek daug nelaimių, kurių metu tas ar kitas jūrei
vis virvės išverčiamas į jūrą. Kai virvė išeina iš val
ties, sėdėti joje ant suolo yra lygu būti pririštam prie
garo mašinos pilnoje eigoje. Dar bogiau, nes, esant tarp
tų pavojų, negalima išlikti nejudančiam: valtis supasi
Kaip lopšys ir be jokio įspėjimo vyrai mėtomi i visas
puses.
Bet ar bereikia daugiau ką sakyti? Visi vyrai
jjyvena banginių virvių apsupti. Visi gimsta su aplink
kaklą parištom virvėm ir, vien tik atsidūrę staigios
mirties akivaizdoje, pamato tylius, nuolat tykojančius,
vylingus gyvenimo pavojus. Ir jeigu esi filosofas, nors
ir sėdėtumei valtyje, savo širdyje nejausi daugiau
baimės, nei būdamas šalia savo namų židinio, tems
tant, perstekės vietoje laikydamas žarsteklį.

rasti. J i s trisdešimt metų buvo
niekam nežinomas ir paprastas
staliaus Juozapo ir paprastos
Marijos sūnus. Ir net jam pradė
jus skelbti savo mokslą, kuris
nesiderino su fariziejų išminti
mi, jo kaimynai stebėjosi ta iš
mintimi ir žiniomis, nes jis
kalbėjo visai kitaip, negu kal
bėjo to laiko dvasininkai ir tau
tos šviesuoliai fariziejai. Jėzus
Kristus atėjo visai nauju keliu,
tokiu keliu, kurio išrinktoji tau
ta nesuprato.
Pirmasis advento sekma
dienis ne tik gąsdina pasaulio
pabaigos vaizdais. Laukian
tiems Jėzaus Kristaus jis
primena ir tą paguoda, kurią
Dievo Pasiuntinys, nuo amžių
laukiamasis žmonijos gelbėtojas
atnešė. Ir tai išreiškia apaštalas
šv. Paulius, rašydamas tesalonikiečiams: „O jus Viešpats tepadaugina ir tepagausina jūsų
meilę vienų kitiems ir visiems,
kaip ir mesją jums turime, jūsų
širdims sustiprinti, kad jos būtų
nepeiktinos šventumu Dievo ir
mūsų Tėvo akivaizdoje, mūsų
Viešpaties Jėzaus Kristaus
atėjime drauge su visais jo šven
taisiais" (l Tes.3,12-13).
Adventas — atėjimas Jėzaus
Kristaus, kuris buvo žmonių
laukiamas tūkstančius metų.
bet sulauktas tik laiko pilnybei
atėjus.
Pirmasis advento sekmadie
nis turi pasižymėti pasiryžimu
gyventi pagal Jėzaus Kristaus
Evangeliją ir įsakymus. O jo pa
grindinis įsakymas — mylėti
vienas kitą, kaip jis mylėjo savo
apaštalus, kaip jis mylėjo visus
žmones, net savo priešus, kurie
jį prikalė prie kryžiaus, pra
šydamas savo Tėvo jiems atleis
ti, nes jie nežino ką darą. Ad
ventas yra kartu įžengimas į
naujus liturginius metus. Su
bažnyčia turime jausti ir su
Kristumi turime gyventi. Jis
laukiamas ir šiandien, bet
laukiamas savo atnaujintu, sak
ramentiniu būdu apsigyventi
krikščionių širdyse, kad jos būtų
Kristaus mokslo išraiška
gyvenimu, nes širdis veda $
blogą ar gerą. Šiandien krikš
čionį pasaulis turi pažinti ne iš
advento minėjimo, bet iš
laukimo tikrojo, gyvojo ir
niekad nemirštančio, kai jis
prisikėlė iš mirusiųjų, Kristaus.
Dievo Pasiuntinio žmonėms
žemėje gelbėti. Sutinkame Kris
tų kaip savo brolį, kuris buvo
visu kuo panašus į mus,
išskyrus nuodėmę. — A. Dls.

denio, — netrukus pamatyti „permini banginį".
Kitą dieną buvo nepaprastai ramu, bet tvanku.
Mažai ką beturėdama veikti, „Pequodo" įgula kovojo
su miegu.
Buvo mano eilė budėti didžiojo stiebo bokštelyje ir,
pečiais atsirėmęs į virves, tingiai supavaus užburtoje
aplinkoje. Aš negalėjau atsispirti. Galiausiai netekusi
savisąmonės, mano siela išsiskyrė iš kūno. tuo tarpu
šis vis tebešvytavo. kaip laikrodžio švytuoklė dar ilgai
švytuoja po to, kai jėga. ją pastūmėjusi, jau nebeveikia.
Prieš paskęsdamas į visišką užsimiršimą, paste
bėjau, kad budėtojai ant pryšakinio ir užpakalinio stie
bų taip pat snūduriavo, kad galiausiai mes visi trys
supomės kaip negyvi, atsirėmę virvių. Taip pat ir
tingios vilnys lingavo iš rytų į vakarus, o mieguista
saulė viską apšvietė.
Staiga po mano užmerktom akim, atrodo, pradėjo
sproginėti pūzrai. Mano rankos, tartum kabliai, įsiki
bo virvių. Nematoma ir draugiška galia mane išgelbėjo.
Krūptelėjęs sugrįžau į gyvenimą. Ir ką aš tada pama
čiau! Labai arti. laivui pavėjui, už kokių keturiasdešim
ties sieksnių milžiniškas sperminis banginis vartalio
josi vandenyje, tartum fregatos kevalas. Jo plati nuga
ra blizgėjo lakuotais atspindžiais ir saulės spinduliuo
se kaip veidrodis žėrėjo. Tingiai judėdamas jūroje ir ret
karčiais išmesdamas garuotą čiurkšlį, banginis atro
dė kaip karštą popietę nutukęs miestelėnas berūkąs
pypkę. Tartum burtininko lazelės užgautas, laivas ir
snūduriuoją jūreiviai krūptelėję, pabudo. Iš visų pusių
aidėdami. daugiau kaip dvidešimt balsų prisijungė prie
XLVIII. S t u b b a s u ž m u š a banginį
choro saugų, kurie iš stiebų viršumų šaukė įprastini
Jeigu Stubbas „sųuido pasirodvmą laike nelem- •*. ,.••_
„.
.,.. . x l . .
,. T .
.
i-i.fu„ r\..
. \ rZ
riktelėjimą, tuo tarpu milžiniška
žuvis reguliariai svai
tu dalyku, Quequeegas į tai žiūrėjo visai priešingai dė į orą švitintį ir sūrų vandenį.
— Kai jūs matyti „ųuidą" — tarė laukinis, galas(Bus daugiau*
damas perstekės ašmenis priekyje valties, pakeltos ant

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. lapkričio 26 d.

HORIZONTAI
Š i a n d i e n , šeštadienio, lapkri
čio 19 d., rytą prieš r a š y d a m a s
šią skiltį, peržvelgiau dienraštį
„ W a s h i n g t o n Post". Čia p a s a u 
linių žinių psl. straipsnis s u
s t a m b i a a n t r a š t e „Lietuva pa
s i s a k ė prieš suverenitetą". Mes
j a u v a k a r įstaigoje, telfonu susi
siekę su Lietuvos Persitvar
k y m o sąjūdžio
vyriausiąja
būstine
Vilniuje,
buvom
painformuoti, kad Lietuvos
aukščiausioji t a r y b a p a s i s a k ė
prieš siūlymą paskelbti Lietuvą
s u v e r e n i a respublika. P a s a k
d i e n r a š č i o "Washington P o s t " ,
n a u j a s i s partijos s e k r e t o r i u s
Algirdas Brazauskas savo
kalboje pareiškęs, kad suve
r e n i t e t a s būtų „kilnus t i k s l a s " ,
t a č i a u šiuo metu jo n e g a l i m a
įgyvendinti. Lietuvos aukščiau
sioji t a r y b a pareiškė tik simbo
linį protestą prieš sovietų kons
titucijos pataisas, kurios, k a i p
d a u g e l i s pabaltiečių galvoja,
s u t e i k s Maskvai daugiau poli
t i n ė s galios.
Tokios nuotaikos Lietuvoje
v i e š p a t a u j a šiandien. Iki kito
š e š t a d i e n i o , kol ši skiltis b u s
a t s p a u s d i n t a , greitai r i e d a n t y s
į v y k i a i gali vėl pasikeisti.
PASIKEITĘS PAREIGŪNO
TONAS
Š i u o m e t u p a s mus besi
l a n k a n č i ų svečių iš Lietuvos y r a
b e g a l ė s . Tačiau kiek rečiau į
J A V a t v y k s t s a oficialios ok.
L i e t u v o s delegacijos. V i e n a
t o k i a delegacija buvo atskridusi
lapkričio mėn. pirmąją s a v a i t ę
į sostinėje Washingtone vykusį
t a r p t a u t i n į simpoziumą t e m a
„ V a i k ų knygų estetika". Ok.
L i e t u v o s delegaciją sudarė poe
tas, valstybinių leidyklų komi
t e t o p i r m i n i n k a s Juozas Nekro
š i u s , „ V y t u r i o " leidyklos di
r e k t o r i u s ir grožinės literatūros
v e r t ė j a s Juozas Vaitkus, dai
l i n i n k ė Irena Žviliuvienė, lite
r a t ū r o s k r i t i k a s Kęstutis U r b a ,
muzikas Gintautas Abarius,
u r o l o g a s dr. Jonas Mickevičius
ir ž u r n a l i s t a s , „Komjaunimo
tiesos" štabo narys Vidas Reklavičius.
P a s i n a u d o d a m a s šia proga,
W a s h i n g t o n o K. Donelaičio lit.
m o k y k l o s vadovybė ir t ė v ų
k o m i t e t a s lapkričio 6 d. popietę
s u r e n g ė viešą susitikimą su sve
čiais iš Lietuvos, iš a n k s t o
p a s k e l b ę , kad programoje b u s
pokalbiai
apie
kultūrinį
g y v e n i m ą ir staigius pasikei
t i m u s Lietuvoje. I popietę
s u s i r i n k o apie 60-70 žmonių,
d a u g i a u s i a i iš vidurinės ir j a u 
n e s n ė s k a r t o s atstovų, n e s t i e
d a b a r ir dominuoja JAV a t s a r 
gos p u l k . Donato Skučo vado
v a u j a m ą LB sostinės Washingt o n o spylinkę.
Popietę a t i d a r i u s mokyklos
vedėjai Angelei Bailey, k u r i
p a t i p r i e š dešimtį metų a t v y k o
iš Lietuvos, prie priekyje
p a s t a t y t o stalo pakvietė visą iš
L i e t u v o s atvykusią delegaciją,
p r i p y l u s jiems po s t i k l i n a i t ę
obuolinės sunkos. Vadovauti
p o k a l b i u i pakviestas rašytojas
K. A l m e n a s . Visi Lietuvos dele
gacijos n a r i a i , išskyrus vieną,
š v a r k o a t l a p e buvo įsisegę Lie
t u v o s trispalves vėliavėles. N e t
i r delegacijos vadovas J u o z a s
Nekrošius, kurio biografiją tary
binėje enciklopedijoje p a s k a i t ę
sužinom, kad jis y r a sąžiningas
p a r t i e t i s (bent toks buvo).
Tad pirmasis nuo stalo pakilęs
delegacijos pirmininkas p o e t a s
J u o z a s Nekrošius ir p a d a r ė
išsamų, daugiau valandos
užtrukusį pranešimą apie
į v y k i u s Lietuvoje, pažadėjus
pabaigoje dar iŠ savo poezijos
p a s k a i t y t i . Tačiau, deja, poezi
j a i nebeliko laiko, nes klausy
tojus labiau domino politiniai
įvykiai Lietuvoje.
K a d a n g i šiandien, kaip minė
j a u , vėl iškilusi Algirdo Bra

zausko p a v a r d ė , tai iš ilgo J.
N e k r o š i a u s pranešimo pateik
siu ištrauką, k a i p Nekrošius
apie Brazauską kalbėjo lapk
ričio 6 d. Washingtone. Ne
krošius s a k ė : „...Atėjo Bra
z a u s k a s . Tai žmogus, kuris
daiktą m a t o tokį, koks jis yra.
Nors anksčiau s u kultūros fron
t u jis ir nebendradarbiavo, bet
g y v e n i m a s parodė, kad Bra
zauskas labai išprusęs žmogus,
lengvai operuoja
visomis
kitomis skalėmis..."
Toliau J . Nekrošius pasakojo,
k a d Brazauską masiškai žmo
n ė s pradėjo palaikyti, kada
jiedu su m i n i s t e r i ų tarybos pir
mininku kovojo s u Maskvos ministeriais ir mokslininkais dėl
Ignalinos atominės jėgainės.
N e k r o š i a u s ž o d ž i a i s , „jie
m o k s l i n i n k u s suvarė į kampą,
k a d šie negalėjo išsižioti — su
elektrine toliau žaisti nebega
lima... K o v a buvo aštri,
principinė, trečio bloko statyba
t u r i būti sustabdyta, nors į ją
i n v e s t u o t a d a u g i a u kaip 3
milijonai rublių. Kas šiek tiek
žino m ū s ų situaciją, tai yra
žygdarbis. Cia sutapo respubli
kos vadovų nuomonė su visų
žmonių n u o m o n e . Žmonės pa
juto, kad B r a z a u s k a s gali ats
tovauti L i e t u v a i , iškelti reika
lavimus ir priversti (Maskvą? —
H.) tuos reikalavimus spręsti..."
Taip buvo apie Brazauską gal
vojama šių metų vasarą ir anks
tyvą rudenį. Tačiau po lapkričio
18 d., kai A. Brazauskas su ki
t a i s pasisakė p r i e š Lietuvos su
verenitetą, kažin, ar daugumos
ž m o n i ų n u o m o n ė apie jį
nepasikeitė?...
ISTORINIAI VEIKALAI IR
SIBIRIOKŲ MEMUARAI
B ū n a n t Lietuvos valstybinių
leidyklų k o m i t e t o pirmininku,
J. N e k r o š i a u s postas prilygsta
ministerio postui ir galiai. Todėl
įdomu buvo išgirsti, ką komu
n i s t a s p o e t a s J . Nekrošius,
kuris savo pranešime t a r p kitko
pripažino, kad pokario metais į
m o k y k l ą v a i k š č i o j ę s su iš
Amerikos atsiųstais batais ir
k a d taipgi dalyvavo neseniai
Vilniuje įvykusiam Lietuvos
P e r s i t v a r k y m o sąjūdžio stei
giamajam suvažiavime, pasako
jo, kad d a b a r Lietuvos leidyklos
užverstos begale buvusių sibiriokų m e m u a r ų . Jis sakė: „Mes
stengsimės juos išleisti netaisę
turinio... T a č i a u ir prisibijom,
kad neprasidėtų kerštas..."
Dabar Lietuvoje nepaprastas
p o r e i k i s y r a i s t o r i n ė s lite
ratūros. Greit išeisianti Adolfo

LIETUVIAI CALIFORMJOJE
SAN F R A N C I S C O
LIETUVIAI
RESPUBLIKONAI

Campbell — kandidatas į Kong
resą (Distr. 12), taipgi keletas
estų bei latvių. Tom Campbell
yra gimęs Chicagoje, mokėsi St.
Dvi dienas prieš valstybinius Ignatius gimanzijoje ir gerai
rinkimus, lapkričio 6,1988, San susipažinęs su lietuviais. Klubo
Francisco apylinkės lietuviai
respublikonai
susirinko
Aldonos Sehgal namuose, Palo
Alto, CA. Programa buvo įvairi
ir įdomi.
Susirinkime dalyvavo ir Tom
Šapokos „lietuvos istorija",
kurią visoje Lietuvoje užsisakė
260,000 žmonių. Taip pat išeis
A. Kučinsko „ K ę s t u t i s " ,
straipsnių r i n k i n y s apie Vy
tautą Didįjį. Pasak J. Nekro
š i a u s , „leidžiant istorinius
veikalus t o k i a i s didžiuliais
tiražais, iškils popierio trūkumo
problema. Dėl to teks atsisakyti
kai kurių mažesnės reikšmės
veikalų išleidimo (gal liaudžiai
t a i p nusibodusių Lenino ir
Gorbačiovo raštų? — H.)".
J. Nekrošius iškėlė ir vieną
naują dalyką. Būtent yra pa
ruošta vienos Kauno spaustuvės
sutartis su New Yorke gyvenan
čiu prieš keliolika metų iš Lie
tuvos išvykusiu žydu, kuris į
spaustuvę investuos 6 milijonus
dolerių kapitalo moderniai
spausdinimo technikai įsigyti.
Taip bus sudaryta bendra JAVLietuvos leidykla, kuri leis
Pasaulio lietuvių kultūros bib
lioteką - serijines knygas apie
lietuvių kultūrą tiek Lietuvoje,
tiek ir išeivijoje.
Priminęs, k a d jis y r a ir Vaikų
fondo — organizacijos, kurios ži
nioje yra 11,500 Lietuvos vaikų,
nebegalėsiančių būti pilnaver
čiais piliečiais, pirmininkas, J.
Nekrošius baigdamas praneši
mą pabrėžė, k a d „Persitvarky
mo sąjūdžio veikloje aktyviai
dalyvauja visos leidyklos ir kad
sąjūdis n e p a r e i š k ė jokios
kritikos leidybai".

Lietuvą ir jos dabartinę padėtį.
V y t a u t a s ir jo žmona Vanda ką
tik grįžo iš Lietuvos, kur jie
praleido 4 savaites, susitiko su
d a u g e l i u ž m o n i ų , važinėjo
l a i s v a i po k r a š t ą , iš a r t i
matė tenai vykstantį tautos kul
t ū r i n į ir t a u t i n į atgimimą.
Parodė tris video filmus: „Balti
jos gyvoji b a n g a " (apie ekolo-

džiuose (rugsėjo 17 d.). Taipgi
parodė pilnus komplektus
„Sąjūdžio žinių" ir kitų ok. Lie
tuvoje leidžiamų laikračių. Įdo
mu pranešti, kad sekančią die
ną inž. Šliūpas buvo kviestas
Hoover instituto, prie Stanfordo universiteto padaryti tą patį
pranešimą anglų kalba. Hooverio institutas nusikopijavo jo at
vežtus laikraščius ir video kase
tes, kaip j i e m s naudingą ar

c h y v i n ę medžiagą.
San Francisco apylinkės lietu
viai r e s p u b l i k o n a i i š s i r i n k o
naują v a l d y b ą a t e i n a n t i e m s
dviems m e t a m s : p i r m i n i n k ė Fe
licija P r e k e r y t ė Brown (5839
Ponce Ct., S a n Jose, CA 95120),
kiti v a l d y b o s n a r i a i — J a n i n a
M a č i u l i e n ė , Aldona V a s a i t y t ė
S e h g a l , Anatolijus J a z b u t i s ir
Vytautas Šliūpas.

1989 m.
kelionės:
į LIETUVĄ

"NAUJAMETINE"
gruodžio 27/88 - sausio 10/89
(Vilnius-Kaunas)
AIR FRANCE kaina • $2100 Kan.
"VASARIO 16-TOJl"
vasario 10-21
(Vllnlus-Kaunas-Drusklninicai)
AIR FRANCE Kaina • $1989 Kan.

"SKAMBA, SKAMBA KANKLIAI!"
Gegužės 26 • birželio 6
(Vilnius-Kaunas)
AIR FRANCE Kaina—$2100 Kan.

"PAVASARINĖ"
gegužės 14-26
(Vilnius-Kaunas)

"GEGUŽINĖ"
Gegužės 26-birželio 12
(Vilnius-Kaunas-Klaipėda)

FINAIR

Kaina—$2100 Kan.

AIR FRANCE

"ŠVENTINĖ"

"ŽOLINĖ"

Birželio 30-liepos 16
(Vilnius-Kaunas-Klaipėda)
FINAIR

Rugpjūčio 11-20
(Vilnius-Kaunas)

Kama—$2600 Kan

FINAIR

"BOBŲ VASARA"

Liepos 14-25
(Vilnius-Kaunas)

Rugsėjo 6-19
(Vilnius-Kaunas)

Kama—$2220 Kan

AIR FRANCE

"GINTARINĖ PALANGA"
FINAIR

Kaina—$2350 Kan.

l kelionės kalną įskaityta: pilna kelionės kaina, mokesčiai, vizos mokes
tis, kelionės, sveikatos, gyvybės ir bagažo drauda. Visos kelionės ly
dimos patyrusių palydovų. Kainos garantuojamos - įmokėjus visus pi
nigus. Vietos garantuojamos - įmokėjus $300 rankpinigių. (Po naujų
metų numatomas kelionių kainų pakėlimas).
KVIEČIAME UŽSISAKYTI KELIONĘ DABAR!
Skambinkite: tel. (416) 769-2500, TELEX: 06-967812 FAX: (416) 763-6279
Rašykite: 2100 Bloor St W., Toronto, Ont M6S 1M7, Canada

Vanda ir inž. Vytautas Šliūpai Palangoje prie Birutės kalno.
ginę demonstraciją Palangoje,
r u g s ė j o 3 d.), s u s i r i n k i m ą
Vingio parke (liepos 9 d.) ir dr.
Jono Šliūpo pagerbimą Rakan-

Registracijos numeriai: 2559030 Ir 2475066

fsš\ midlcind Federcil
mBĖmŠr

Savings and Loan Assocsation

70 metų aptarnauja lietuvius

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.

Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK
2657 WEST69th STREET
925-7400

BRIGHTON PARK
4 0 4 0 ARCHER AVENUE
254-4470

BRIDGEVIEVV
8929 S. HARLEM AVE.
598-9400

TAUTOS F O N D A S
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.
P. O. Box 21073
Woodhaven, N.Y. 11421
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LIETUVOJE
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Kaina—$2150 Kan

"RUDENINĖ"
Spalio 6-17
(Vilnius-Kaunas)
AIR FRANCE Kaina—$1999 Kan

Rugpjūčio 11-27
(Palanga)

REMKIME TAUTOS FONDĄ

Kaina—$1999 Kan.

"JUBILIEJINĖ"
AIR FRANCE

nariai parėmė jo kandidatūrą
kuklia pinigine auka. Malonu,
k a d Tom Campbell laimėjo
lapkričio 8 d. rinkimuose.
Inž. Vytautas Šliūpas, k u r i s
y r a George Bush for President
National Steering Committee
narys, taipgi irBush-Quayle 88
Kalifornijos Lietuvių Komiteto
vicepirmininkas, kalbėjo apie

Kaina—$2600 Kan
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G. T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą ir
patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 metais

Algis Grigas, p i r m i n i n k a s
1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS
Siūlome pasirinkti jums tinkamą sveikinimą Šv. Kalėdų ar Naujų metų proga:
NR. 1
Didelė puokštė gėlių
Dėžė šokoladiniu saldainių
Parkeris ir kiti priedai
Nr. 2
Septynios (7) rožės
Dėžė šokoladinių saldainių
Butelis šampano
Parkeris ir kiti priedai
Nr. 3
Septynios rožės
Dėžė šokoladinių saldainių
Butelis šampano
Butelis degtinės
Parkeris ir kiti m-iedai

$50.00

$55.00

Nr. 4
Devynios rožės
Dėžė šokoladinių saldainių
Du (2) buteliai šampano
Butelis degtinės
Parkeris ir kiti priedai
Nr. 5
Vienuolika (11) rožių
Dėže šokoladinių saldainių
Du (2) buteliai šampano
Du (2) buteliai degtinės
Parkeris ir kiti priedai

$75.00

Nr. 8901
Nr. 8902
Nr. 8903
Nr. 8904
Nr. 8905
Nr. 8906
Nr. 8907
Nr. 8908

10d., Maskva 1 d.. Viena 1 d., gegužės 12-gegužės 25 d.
10 d., Maskva 1 d., Viena 3 d., birželio 15-birželio 30 d.
10 d. 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
trumpesniam arba ilgesniam laikui Lietuvoje.

pageidavimus

G. T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reikalus, oro, vandens ir sausumos keliais.
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus.
$85.00

$65.00

G. T. INTERNATIONAL padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš
Lietuvos.

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

LIETUVA
LIETUVA
LIETUVA
LIETUVA
LIETUVA
LIETUVA
LIETUVA
LIETUVA

X?K

G. T. INTERNATIONAL, INC.
10401 Roberts Road
Palos Hills, Illinois 60465
Tel.: (312)430-7272
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MOTERIS ARKIVYSKUPIJOS
LAIKRAŠČIO REDAKTORĖ
9

JUOZAS PRUNSKIS

ICDAODOJA 9T. S E H L M O Ė , 6MT7 TBOY ST-, CHICAGO, DLL 80829. TELEF. ( 3 1 2 , 925-5988

MADŲ PARODA PO
CHICAGOS
DANGORAIŽIAIS
MARIJA REMIENĖ
Kai prieš 27-rius metus
Ciceroje
susiorganizavęs
nedidelis rėmėjų būrelis nutarė
surengti namuose siūtų ir megz
tų drabužių parodą, norėdamos
tuo būdu sutelkti lėšas pla
nuojamiems statyti Matulaičio
poilsio namams Putname, nie
kas negalvojo, kad tai bus
pradžia didelio, kasmet pasi
kartosiančio užsimojimo. Taip
metai iš metų Nekalto Prasi
dėjimo seserų rėmėjų rudenį
ruošiamos madų parodos tapo
tradicinės, tartum renginių
naujo sezono atidarymas. Kaip
ir daugelis mūsų renginių, taip
ir madų parodos yra susijusios
su labdara. Taigi ir šiemetinė
madų paroda buvo suruošta
tam, kad jos pelnas būtų
skiriamas paremti vaikų laik* raštelį „Eglutę".
Drabužiai darbui, poilsiui,
pramogoms
Spalio 16 d. Jaunimo centras
vos talpino moterų (šiek tiek ir
vyrų) elegantiškai apsirengusią
publiką. Tik su mažu pavėla
vimu, modernios muzikos gar
sams sklindant, atsidarė scena
ir išvydom aštuonis gyvus mo
deliuotojus, jų tarpe du vyrus.
Pasts pirmas įspūdingas pasiro
dymas, nuostabiai puikios sce
nos dekoracijos, naujoviškas mo
deliuotojų sugrupavimas, paro
dos žiūrovus iškart sužavėjo.
Madų parodos pranešėja Vida
Gilvydienė, „Antro kaimo"
aktorė, parodos pradžioje vyku
siai ją aptarė šiais žodžiais: „Pir
mas įspūdis, kurį mes palie
kame kitiems, priklauso nuo to,
ką mes dėvime ir kaip mes dėvi
me. Šiandien madų pasaulyje
nėra teisingo ar neteisingo apsi
rengimo, nes turime platų pasi
rinkimą. Moterys turi gerai
save pažinti ir paklausti savęs,
ar taip nori save matyti veidro
dyje". Daugumas balsų iš salės

atsakė „ne".
Madų paroda buvo suskirstyta
j tris dalis: pirmoji — dirbam,
mokomės, veikiam; antroji —
ilsimės, žaidžiam, tinginiaujam
ir trečioji — linksminamės,
džiaugiamės, šokam. Pagal tuos
sugrupavimus buvo modeliuo
jami šio sezono drabužiai.
Sunku būtų aptarti kiekvieno
modelio parodytą aprangą, nes
jų buvo 162, o palydintieji ko
mentarai buvo labai šykštūs.
Tačiau kiekviena parodos žiūro
vė galėjo pasirinkti sau tinkamą
aprangą pasipuošti, nes visi
modeliuoti drabužiai buvo ver
ti dėmesio. Ten matėm nuo
lengvo apsiausto — lietpačio iki
Chicagos šalčiams pritaikytų
šiltų ir puošnių kailių. Atrodo,
kad į madą vėl grįžta kepurai
tės, kuriomis buvo deramai
užbaigtas ne vienas drabužio
ansamblis. Degančios žarijos
raudonumo drabužiais prabėgo
ne viena modeliuotoja, nes toji
spalva niekad neišeina iš
mados, ypač iš jaunuolių gar
derobo ir nenustoja būti dėvima.
Čia matėme tikros odos puošnią
aprangą, lengvai krintančią, lyg
būtų pasiūta iš minkštos
medžiagos.
Nepailstančios mezgėjos
Pasigėrėjimą sukėlė Irenos
Kleinaitienės megzti drabužiai.
Lengvi kaip pūkas, skoningai
raštuoti, šilti ir švelnūs, o žiemą
malonu juos dėvėti. Sofija
Plenienė mėgsta megztus dra
bužius iš labai plonų siūlų,
kuriuos ji pritaiko dienos meto
ar vakaro dėvėjimui. Nuo pir
mos madų parodos pažįstamą
rampos šviesose šmaikščiai ir su
šypsena sukosi Stasė Olšaus
kienė, parodydama savo
pasiūtus drabužius. Šiose
parodose kaip tik norisi matyti
daugiau savo pačių pasiūtų
drabužių. Ji dideliu įnašu
prisideda prie madų parodų
savo darbščiomis rankomis,

sumanumu ir individualybe.
Ir šioje parodoje matėme
daugelio parodų modeliuotojas:
Dalią Bartkienę, Vidą Murray,
Rimą Sell ir Violetą Woodward,
kurių drabužiuose atsispindi jų
pačių skoniai ir profesijos. Jos,
išryškindamos savo moteriško
žavumo individualybę, tiek
sportiškais, tiek vakariniais
drabužiais, suteikė parodai įvai
raus spalvingumo. Šviesia rim
timi padvelkė Juzė I vašauskienė, kuri sumaniai pasipuošia ir
visada pritaiko sau kažką naujo.
Gražinos didelis įnašas
Gražiną Liautaud Jaunimo
centro rampoje matome antrą
kartą. Jos pasirodymai rėmėjų
ruošiamose madų parodose yra
didelis įnašas. Ji sugebėjo į
madų parodą įtraukti savo vyrą
Jim, didelį lietuvių labdaros
organizacijų geradarį ir rėmėją.
Gražinos ir jos vyro Jim Liau
taud modeliuoti drabužiai buvo
žymių pasaulio garso madų
kūrėjų vėliausi kūriniai. Graži
nai Liautaud dažnai tenka
kerrauti kartu su savo vyru, tai
jos rūbų gausioje kolekcijoje yra
puošnumo teatrui, vakarinių
drabužių, pritaikytų pokyliams,
popietinių suknelių ir nepamai
nomų klasiško stiliaus eilučių
(kostiumėlių)
Didžiausias Dievo dovanotas
grožis yra jaunas žmogus. Štai,
jaunos modeliuotojos: Daina Bakaitytė, Ramoną Steponavičiū
tė, Irena Majauskienė, Lialė
Mickutė, Jūratė Zelba, Nijolė
Zoloto, Lisa Beigienė, Lyda
Budrienė, Viligailė Lendraitienė. Vienos modeliavo tik pirmą
sykį, kitos jau matytos anksty
vesnėse madų parodose. Tikime,
kad Jaunimo centre jas maty
sime dar daug metų. Jų nuošir
džios šypsenos, gyvenimiškai
natūralios laikysenos publikos
buvo šiltai sutiktos.
Ketvertas įvertintų vyrų
Reikia pripažinti, kad lab
daros organizacijose moterys
darbuojasi plačiau ir sėkmin
giau už vyrus. Atrodo, kad
vyrams tinka tik posėdžiauti,
svarstyti ir nutarti. Tačiau

Chicagos arkivyskupija yra
viena ir didžiausių JAV-se. Čia
leidžiamas savaitinis arkivys
kupijos laikraštis „Chicago
Catholic", kurio kiekviename
numeryje yra ir paties arki
vyskupijos valdytojo — kardi
nolo Bernardino straipsnis.
Šio laikraščio vyriausia re
daktorė nuo 1988 m. lapkričio
mėnesio pakviesta Cathy Camp
bell, 45 m. Ji yra gimusi Washingtone, D.C, skotų-airių Cathy Campbell. „Chicago Catho
kilmės.
Lankė
N e k a l t o lic" r e d a k t o r ė .
Prasidėjimo aukštesniąją mo
kyklą ir j a u nuo 15 m. amžiaus teiravosi apie Lietuvą ir
dalyvauja spaudoje. Vėliau lietuvius, kaip tėvynėje, taip ir
pakviesta net pastoviai už išeivijoje. Paskiau su Alto in
pildyti kolumną apie jaunimo formacijų vedėju nuėjo pietų į
reikalus. Kolegiją lankė Ind „Seklyčią". Iš visų jai pasiūlytų
ianoje, gilindamasi į žurnalis restoranų, pasirinko šią val
tiką. Buvo pakviesta dirbti In- gyklą, nes jai buvo įdomu susi
dianapolio laikraštyje. Jai buvo pažinti su lietuvių socialinės
pavesta redaguoti jaunimo sky veiklos įstaiga. Pasakojo, kad
rių. 1865 metais įstojo į Dievo prie „Chicago Catholic" dirba
Apvaizdos seserų vienuolyną. 24 žmonės.
Dešimtį metų mokytojavo Moti
Iš anksto pranešus, ji sutinka
nos Guerin (pavadinta jų vie atžymėti lietuvių renginius (ir
nuolijos steigėjos vardu) aukšt. net pati dalyvauti kokiame di
Madų parodos žiūrovus skoningu drabužiu žavi modeliuotoja Vida Gilvydienė.
mokykloje. Dėstė anglų kalbą ir desniame renginy, pvz. Vasario
Nuotr. J . T a m u l a i č i o
komunikacijos priemones.
16 d. minėjime). Savo redaguo
jamą
laikraštį ji norėtų laikyti
1976 m. pasiekė magistro
moterys veikia ir kitose mo įnešė modeliuoti brangūs
atviru
informaciniams straips
lietuviškos veiklos srityse. Tad kailiai, kuriuos paskolino Smith laipsnį Illinois universitete,
kodėl palikti vyrus nuošaliai Furs savininkai Vida ir Algis Champain, studijuodama žurna niams apie Lietuvos katalikus
listiką, radijo ir TV mokslus. už geležinės uždangos. Dirbant
labdaros srityje? Turime Jonušai.
arkivyskupijos švietimo dirvoje
šviečiančių pavyzdžių, kaip dr.
Rūpestingai parinktus drabu Įsitraukė į katalikiškojo švieti jai teko arčiau susipažinti su
Mindaugą Vygantą, Jim žius paskolino šios krutuvės: mo reikalus Chicagoje, talkino
viena lietuvaite, lankytis „Dai
Liautaud, Alfredą Blyskį ir „Lee's" — Vida ir Robertas paruošime savaitinių programų
noje". Apie lietuvius ją pain
Edvardą Dambrauską, kurie Kosmonai, „The House of Ma k a t a l i k ų televizijoje, skaitė
formuoja skelbimų skyriuje dir
nepasipuikavo ir prisidėjo prie ry*' — Andrea Wulff savininkė, paskaitas mokyklų vedėjams
banti Audrė Kižytė. Teko
rėmėjų daromų gerų darbų. Visi „Paddor's" — Judita Raziū- bei tėvams; per dešimtmetį dirb redaktorei nemažai susitikti ir
keturi puikiai atrodantys vyrai nienė, Ass't Agr., „Olga's dama kaip arkivyskupijos ryšių Sv. Kazimiero vienuolijos sese
turėjo šiltą kontaktą su publika, Boutiąue" — Olga Nelson, sa su katalikų švietimo įstaigomis lių. Gaudama informacija, žino
elegantiškai asistavo, palydė vininkė, „Oaktree Men's Shop" palaikytoja, o nuo 1987 m. apie Balzeko Lietuvių Kultūros
dami modeliuotojas scenoje ir už — Larry S m i t h , vedėjas, pakviesta į „Chicago Catholic" muziejų. Šiaip jai t e n k a
tai susilaukė nuoširdžių ir „Gingiss Formai Wear" — John redakcijos štabą.
palaikyti dažnus ryšius su
J i prielanki lietuviams. Kai dirbančiais arkivyskupijos
gausių publikos katučių.
Foran, vedėjas.
Madų parodą p r a t u r t i n o
Muzikos g a r s u s p r i t a i k ė buvo grąžinta Vilniaus katedra, įstaigose, dalyvauti pasita
Aldonos Laitienės rūpesčiu Liudas Stankaitis, o šviesas ji įdėjo į laikraštį katedros rimuose su jais. Reikale ir kar
madų kūrėjo VVilliam Pearson iš tvarkė Vida Momkutė. Savo paveikslą. Lapkričio 10 d. dinolas perteikia jai savas infor
Californijos specialiai šiai sugestijom ir patarimais tal atsilankė į Amerikos Lietuvių macijas. Mums svarbu, kad ji
parodai ats • sti vakariniai rū kininkavo Aldona Laitienė ir Tarybos būstinę Chicagoje, pasilieka palanki lietuviams ir
bai To spalv ingi drabužių rinki- Dalia Stankaitienė.
Lietuvai.
nia. pindi kaip smaragdai,
Parodą organizavo Chicagos
vyresnio
amžiaus
ametistai, safyrai, rubinai — tai Nekalto Prasidėjimo seserų s ė d ė t i
dalyvėms,
kurios
sudarė
di
lyg gražiausias brangakmenių rėmėjų valdyba: pirmininkė S.
• Dr. Vilija R. Kerelytė, pir
desnę
publikos
dalį.
rinkinys. Prie jo ir kitų Endrijonienė, V. Čepaitienė, J.
moji lietuvė chiroprakti 1 ė,
Madų paroda užsitęsė tris atidarė savo naują kabir. Į
vakarinių drabužių puikiai Dočkienė, B. Jasaitienė, A.
buvo priderinti Aldonos Lai Kižienė, G. Meiluvienė, A. Pra- valandas ir nenusibodo. Tai Amber Chiropractic, 5522 S.
tienės sukurti papuošalai.
puolenytė ir M. Saliklienė. Buvo parodo, kad rėmėjų parodos yra VVolf Rd„ Vvestern Springs, IL
*
vis eilė talkininkų: P. Andriu reikalingos, kad mūsų moterys 60558. Iškilmingas atidarymas
tebėra gyvos, įdomios, mote įvyko balandžio 30 d. nuo 12 v.
Jaunoji kūrėja
kaitienė, A. Ankienė. A. Čepė
riškos ir turi norą puoštis. Toje iki 3 v.p.p. Jaunoji gydytoja yra
Vaičekauskaitė
nas, O Gradinskienė, J. Ivasrityje turėtų neatsilikti ir veikli visuomenininke. Ji yra
šauskienė, V. Jakovickas, E.
Jauna lietuvaitė, kylanti Kantienė, L. Kybartienė, A. m ū s ų vyrai. Gerą pradžią Lietuvių Moterų Federacijos
žvaigždė madų kūrimo pasauly Mažeikienė, O. Norvilienė, P. padarė šioje parodoje puikiai Chicagos klubo naujoji pirmi
je Laura Vaičekauskaitė de Norvilas, S. Plenienė, E. Rad pasirodę keturi džentelmenai. ninkė.
monstravo ypatingai įdomius vilienė, A. S a k a l i e n ė , I.
drabužius tiek ilgus, tiek trum Stončienė, A. Vadeišienė, V. Ir
pus, vadinamas „mumijas". Jų A. Valavičiai ir O. Venclovienė.
ypatingas bruožas yra telefono
laidų pritaikymas totališkam Daugiau vyresnio amžiaus
rūbo užbaigimui. Kitus rūbus
žiūrovų
siuvo ir mezgė: Jūra Bakaitienė, Elena Glytienė, Irena KleiRėmėjų pirmininkė S. Endri
naitienė, Giedrė Mereckienė, jonienė atidarė parodą ir,
Stasė Olšauskienė, Sofija užbaigdama įdomią popietę,
Plenienė ir Jūratė Zelba.
padėkojo visoms modeliuo
Šiai madų parodai surengti tojoms bei modeliuotojams, tal
reikėjo daug rankų ir sugebė kininkams ir atsilankiusiems į
jimų. Pasisekimas priklausė parodą ir kurie savo dalyvavimą
nuo jų visų, bet ypačiai nuo visų parėmė seserų užsibrėžtus
tų talentų sujungimo į vieną. tikslus.
Šios parodos pasisekimas ypač
Madų parodoj buvo pasigesta
priklauso naujoms koordina modeliuotojų apvalesnėmis
torėms — Giedrei Mereckienei figūromis; vyresnio amžiaus mo
ir Gražinai Gudaitytei-Liau- terims taip pat rūpi elegantiška
taud. Giedrė Mereckienė yra apranga. Jei kitais metais
pati daug kartų modeliavusi būdavo per ilgi komentarai, tai
rėmėjų parodose ir puik.ai šį sykį pasigesta rodomų dra
žinojo kaip parodą ruošti, kokių bužių bent trumpų aptarimų.
reikia naujovių, kaip padaryti ją PI iusas: modeliuotojos galėjo
profesionališkiau įdomia. Jos greičiau judėti ir tuo būdu buvo
abi surengė tokią madų parodą, daug daugiau mums parodyta,
kurią galėtų parodyti ir pasauli visą laiką užpildamos sceną
nio garso labdarose organizaci dramatišku sustojimu ar dailiu
joje. Jim Liautaud dėka, jo suporavimu. ar vyrų palyda. Tik
draugas Ken Trey sceną dekora trečioje parodos dalyje, svajingo
vo Chicagos didmiesčio silue tango garsams sklindant, suma
tais, kuriuos taip pat matėme žėjo ir modeliuotojų tempas.
ant jo sukurto programos vir Modeliuotojos grakščiai sukosi
šelio.
scenoje ir įmantriai plaukė
apšviestu taku modernios muzi
Darbštieji rėmėjai
kos taktan. Prie neįprastos
Savo megzta suknelę Pntnamo seselių rėmėju ruoštoje madų parodoje
trankios
muzikos buvo sunku
Parodai daug liuksusinio oru
modeliuoja nagingoji Sofija Plenienė.
j.
jcio

1

Modeliuotojos ir modeliuotojai Putnamo seselių rėmėjų suruoštoje madų parodoje Jaunimo cen
tre Kairėje — Rėmėju pirmininke Salomėja Endrijonienė. o dešinėje, parodos koordinatorė Giedrė
M r>ro/*u *ort«>
Nuotr. J . Tamulaičio

1

Nuotr

i

Tamula
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GAJOS KORPORACIJOS
ĮKŪRIMO PRIEŽASTYS
DR. JUOZAS MEŠKAUSKAS
(Pabaiga)
Studentai studijuoją Me numatytos. Prof. VI. Kuzmos
dicinos fakultete, pamatė, kad kūnas buvo atlydėtas į Įgulos
jie turi specifinius uždavinius, bažnyčią, kur buvo iškilmingos
kurie neįdomūs ar neaktualūs pamaldos ir kanauninko F.
studijuojantiems
kituose Kapočiaus, buvusio Kuzmos pa
fakultetuose.
ciento, pasakytas labai gražus ir
1927 m. rudenyje studentai turiningas pamokslas. Atlydėateitininkai studijuoją Medi jime dalyvavo ir profesoriai. Pr.
cinos fakultete pradėjo galvoti Mažylis, VI. Lašas ir Pr. Guda
apie savo specifinės organiza- vičius. Jie į bažnyčią nėjo. Per
cijos-korporacijos steigimą. 1927 visas pamaldas jie vaikščiojo
m. lapkričio mėn. veiklesnių Laisvės alėjoje ir tik įsijungė vėl
stud. med. nemažas skaičius į laidotuves,kai prof. VI. Kuzmo
susirinko ir nutarė įsteigti k ū n a s iš bažnyčios buvo
studentų medikų ateitininkų lydimas į kapines. Man atrodo,
korporaciją. Tą labai gražiai kad tokia jų elgsena parodo tole
aprašo dr. Jurgis Starkus dr. rancijos stoką kitokių įsitiki
Juozo Meškausko Lietuvos Me nimų žmonėms. Reikia dar pri
dicinos istorija knygoje.
durti, kad prof. Kuzma buvo la
1928 pavasario semestre ir bai didelis tolerantas. Jo drau
buvo įsteigta stud. ateitininkų gai tolerantiškumu toli gražu
medikų korporacija Gaja.
jam neprilygo. Diskutuojant šį
Medicinos fakultete tas faktas įvykį su kun. V. Bagdonavi
sukėlė tam tikrą furorą. Medi čium, jam kilo mintis, kad gal
cinos fakulteto profesūrai buvo čia yra principingumo reikalas.
neaišku, k a i p s t u d e n t a s Man atrodo, kad jų pasielgimas
medikas gali būti prakti parodo tolerancijos stoką ir „Ga
kuojančiu kataliku. Aš gyvenau jos" korporacijos įsisteigimo
Žaliajam kalne ir eidavau reikalą ir teisingumą. Dr. J.
namo, lipdamas Ožeškienės Starkus labai gražiai aprašo,
laiptais, kurie kirto Žemaičių kaip sunku buvo gauti kor
gatvę. Vieną dieną lipdamas poracijos globėją. Tačiau „Ga
tais laiptais, ties Žemaičių gatve jos" korporacija įsikūrė. Ji buvo
atsisėdau ant suoliuko pailsėti. įregistruota į universiteto or
Tais laiptais lipo aukštyn prof. ganizacijų sąrašą 1928 m.
J. Bagdonas ir jis atsisėdo gegužės mėn. 3 dieną.
pailsėti. Aš jį pažinau. Jis
Fotografijoje yra matomi
manęs nepažino, bet jis pradėjo pirmosios „Gajos" korporacijos
kalbėti ir mane paklausė kas aš š v e n t ė s dalyviai s t u d e n t ų
esu. Jam pasisakiau, kad esu bažnyčioje. „Gajos" korporacijos
studentas medikas. Jis turėjo nariai klūpo ir pryšakyje. Šven
tokį priežodį: ,,da gi". Jis man tės dalyvių tarpe yra matomi
ir sako: „dagi ar tamsta girdėjai, prof. Pr. Dovydaitis, prof. St.
kad Medicinos fakultete organi Šalkauskis, dr. Ed. Turauskas,
zuojasi katalikai studentai dr. V. Raulinaitis ir kiti.
medikai. Nesuprantu, kaip
Antroje nuotraukoje matoma
studentas medikas gali būti antrosios „Gajos" korporacijos
praktikuojančiu kataliku". Aš, valdybos sudėtis, kuri buvo išžinoma, tuomet nepasisakiau, ' r i n k t a
1928 m.
rudens
kad esu vienas iš tų, kuriais jis semestre. Iš kairės į dešinę yra
stebisi. Tokios nuotaikos vyra Stasys Tuminas — fuks majoras,
vo Medicinos fakultete.
B. J a n k u t ė — knygininke,
Senosios inteligentų kartos Petras Kazlauskas — Kazlas —
nuotaikos nepasikeitė per visą pirmininkas, Juozas Meškaus
laiką. Prof. VI. Kuzmai mirus kas — sekretorius ir Jonas
1942 m. universiteto prorek Bajerčius — iždininkas.
torium buvo prof. Bronius Sida
Deja, neturima pirmosios val
ravičius. Jam buvo pavesta dybos sudėties ir jos fotografijos.
tvarkyti laidojimo procedūra. Pirmosios valdybos pirmininku
Buvo numatyta laidotuvės buvo Juozas Račiūnas. Jis
Įgulos bažnyčioje. Kairiesiems paliko Lietuvoje. Antrą kartą
tai nepatiko. Jie kreipėsi į prof. rusams okupavus Lietuvą, jis
Kuzmos žmoną ir prašė ją buvo pašauktas pas ligonį į
reikalauti, kad prof. VI. Kuzmos namus, ėjo per lauką, užsistojo
kūnas nebūtų vežamas į ant paslėptos bombos ir žuvo jai
bažnyčią, bet kad būtų vežamas sprogus.
tiesiai į kapines. Ji kreipėsi tuo
Taip įsisteigė stud. ateiti
reiklau pas prof. B. Sidaravičių, ninkų medikų „Gajos" korpo
kuris laidotuves tvarkė. Prof. racija, kuri švenčia 60 metų
Sidaravičius jai atsakė: ,,Mesjo sukaktį. Valio korporacijai
laidotuves esame numatę ir „Gajai". Sėkmės ir nenuils
paskelbę. Jei tamsta nori kitaip, tamų darbų pagal jos šūkius
įsidėk jį į mėšlinį vežimą ir vesk ..Viską atnaujinti Kristuje" ir
kur nori". Po tokio pasakymo „Gajus kūnas budri dvasia". Šie
ponia Kuzmienė rezignavo. šūkiai yra didingi ir aktualūs
Laidotuvės vyko kaip jos buvo visada ir visur.

LIETUVIAI FLORIDOJE

Stipendinmku vardu
Steponavičiūtė.

*. .etuvių

Fondui

dėkoja

studentė

Ramoną

Nuotr. J. Tamulaičio

PAGALIAU GALVOKIME,
KĄ DAROME
„Drauge" jau buvo paskelbta,
kad gruodžio mėn. pradžioje
ruošiama Kalėdų eglutė vai
kams Jaunimo centre. Tačiau
visai nebuvo paminėta, kas tą
Eglutę rengia, kokio amžiaus
vaikams ir kokiam tikslui.

tei palikus fortepijoną ir prisi
jungus prie Bruožiu, maloniai
nuskambėjo trio: gražūs niuan
sai, puikus ansamblis, be prie
kaištų intonavimas, aiškus žo
džių tarimas. Tai yra pagrin
diniai dalykai gražiam ansambliniam dainavimui.
Įvairių Lietuvos vietovių dai
nos praskambėjo įtikinančiai ir
įdomiai. Turint tokius vertingus
muzikinius duomenis, norisi
linkėti Australijos jaunuoliams
mažiau naudoti koncertų
programose
barabaninio
triukšmo, o daugiau lietuvio
dūšiai artimesnės lyrikos.
Nemalonu buvo klausyti, kad ir
tokios paprastutės A. Raudo
nikio estradinės „Lauksiu tavęs
ateinant" sudžiazinimo. Ar tuo
pasiekta didelis menas? Mūsų
publika daug kartų ją girdėjusi
originalioje versijoje, ją visi

L I E T U V O S

Pirmiausia reikia pasakyti,
jog šventė rengiama ne jai
deramu laiku, t.y. pradžioje
advento. Todėl visai nelogiška
pavadinti ją Kalėdų eglute. O
gal ir turėta galvoje adventinė
eglutė — vainikas su programa.
mėgo, o po koncerto girdėjau
nusiskundimui, kad po tokio
sumaitojimo dainelė buvo be
veik neatpažįstama. O ir
daugiau lyrinių melodijų,
užgriaudus būgnams, nuskendo
triukšme. Šiais pareiškimais
neturiu tikslo
žeisti ar
apkaltinti būgnin.nko Tomo
Zdaniaus. Jis būgnijo ten, kur
aranžeruotojų buvo nurodyta, o
gabiems muzikinio apipavidalnimo V. ir A. Bruožiams patarti
na nenaudoti būgnų lyrinių
melodijų palydai. Būtų pilnai
užtekę fortepijono ir bosinės
gitaros.
Po koncerto gausiai suplaukę
klausytojai buvo pavaišinti
kava ir pyragaičiais, programos
atlikėjams ir su jais norėjusiems
pabendrauti klubo valdyba
pateikė gardžią ir sočią
vakarienę. „
P e t r a s Armonas

atitinkančia adventinę dvasią ir
rimtį. Kalėdų eglutės yra
džiaugsmo, pasilinksminimo
šventė ir ruošiama po Kalėdų.
Adventas — laukimo metas ir
ruošimasis tinkamai paminėti
dieviškojo Kūdikėlio gimtadie
nį. Adventas — rimties ir susi
kaupimo metas ir apie jį reikė
tų rimtai ir išsamiai pasikalbėti
su vaikais, paaiškinant jo
tikrąją prasmę ir reikšmę. Reli-[
ginį aspektą reikėtų sujungti su
' tautiniu, su mūsų tautos adven
tu — laukimu laisvės.
Pagaliau galvokime, ką da
rome. Neklaidinkime tiesos no
rinčių vaikučių. Atsikvošėkime
ir neprofanuokime pagarbos
vertų dalykų. Be sąžinės
graužimo paniekinome kančios
sekmadienį,
susirinkdami
valgyti „velykinių pusryčių" su
išgėrimu, o prasikalančius
vaikų protus užgožiame ridinėjimu margučių ir jų premija
vimu. Negana to, spaudoje iš
drįsta paskelbti, kad tai esąs
lietuviškas paprotys. Nemanau,
kad tai padaryta dėl nežinojimo,
bet greičiau dėl savo sąžinių
nuraminimo.
Taip neatsakingai ir profaniš
kai elgdamiesi, piktiname
mažutėlius tautiškai ir reli
giškai, įskiepydami prabundan
čioje sąmonėje nepagarbą krikš
čioniškam mokymui ir lietu
viškai tradicijai.
Nepriklausomoje Lietuvoje
nei per adventą, nei Verbų
sekmadieni niekas nesilinksmino — nei dideli, nei maži. Be
abejo, to nedarys ir atgims
tančios Lietuvos žmonės.
Nepriklausomoje Lietuvoje
Kalėdų eglutė buvo ruošiama
tik po Kalėdų. Kūčios — Kūčių
vakarą, o velykiniai iškilmingi
pusryčiai ir kiaušinių ridinėjimas vyko Velykų rytą, antrą
Velykų dieną ir per Atvelykį.
D. Petrutytė
V. T. ELECTRIC CO.
Licensed, Insured — Bonded
436-6937
Elektros ir namų apšildymo
sistemų pataisymai.
Vytautas Taras

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

RE/MAX
REALTORS

Adresas: 511 So. Nolton A ve.
Willow Springs, IL. 60480.
Tel: (312) 839-2511

361-5950

636-6169

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS
INCOMB TAX - INSURANCE
6529 S KEDZIE
778-2233

Norintieji P I R K T I ar P A R D U O T I
paminėti, kad esate arba/xxite būti
R i m o S t a n k a u * klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas n e m o k a m a i .
14V2 ACRCS.
5 Room House. Basemem, Two Car Garage:
Walking Distance to Lake Michigan Beach:
1 Vį Hours from Chicago.
VVater 4 Sewers
HarOert, Michigan.
Call after 6:00 P M.
312-43S-3720

OnhaK,

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME P I R K I M E
BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai (kamuojame 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

KMIECtK REALTORS
7 9 2 2 S. PULASKI RD

DANUTE SCERBAITĖ MAYER

HELP VVANTED

284-1900
AUTO PAINTER AND/OR
HEAVY COLUSION
BODY t FRAME MAN
Fully exp'd, to do top quality work lor high mtregity shop. Only hard workmg conscientious people
need apply No "floaters" Mušt speak English.
312-S41-3700

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

Namas apžiūrėjimui
Sekmadienį, lapkričio 27 d., 1 - 4 v. p.p.
No. 349 — 53 & Homan 2 butų. mūrinis
6 ir 5 kamb. apartmentinis namas. Pilnas
rūsys, dengti priebučiai, aluminio antrieji
langai; didelis kiemas; labai švarus: daug
priedų. Skambinkite dabar!

1 1 2 4 8 S. St. Louis, visai naujas 3 mieg
mūrinis ,.bi-level" namas su 1 - % prausyk
los; L formos valgomasis; įrengtas rūsys;
šeimos kamb. su židiniu. „Thermal" lan
gai; aluminio ..trim", daug priedų. Skubė
kite.
AR NORITE PARDUOTI?
Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums
galime padėti, nes daugiau stengiamės
Mamo įvertinimui skambinkite skubiai —
jabar
O'BRIEN FAMILY REALTY
Tel. — 434-7100

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

FOR SALE
Pigiai parduodu tinkamus
naudoti Lietuvoje

YVanted bakers helper &
clean-up person.
Call 388-7222
ATTENTION — HIRING!
Federai government jobs m your area and
overseas. Many immediate openings
vvithout waiting list or tęst. S17.840 S69.485. Phone call refundable. (602)
838-8885. EXT. 7765.

MISCELLANEOUS

A

VILIMAS
MOVI N G

Tel. 376-1882 ar 376-5996
10°/o—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
Das mus.
FRANK ZAPOLIS
320RV2 West 95th Stret
T«l. — GA 4-8654
~ S L E K T R O S
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chtcagos miesto leidimą. Dirbu ir
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

VIDEO REKORDERIUS
(312) 839-5929

VVAGNER and SONS
TYPEVVRITERS AND
ADDING MACHINES
N u o m o j a . P a r d u o d a . Taiso

VENCKAUSKAS, INC.

Virš 50 m e t ų p a t i k i m a s j u m s

Builders & Remodeling

patarnavimas

Porches & Decks
• Fioc & WaM Tile
Alummjm Sidmg & Trim • Kitchen & Baths
Masonry
»Rec Rooms
AdcMions
•Insyance Repa:rs

5 6 1 0 S. P u l a s k i R d . . C h i c a g o
PHONE — 581-4111

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

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

3314 West63rd Street
Tel. — PRospect 6-8998

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

Tel. 585-6624
Nuo 8 v. ryto iki 5 v. vakaro
Kalbėti lietuviškai

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

St. Petersburg, Fla.

'

KOMPIUTERIŲ

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

N A M U S per šią įstaigą, prašome

I
SOMEONE'S IN THE KITCHEN..
CATERING SERVICE

1

malonu klausyti. Nors jos lyri
rf* INTERNATIONAL
nis sopranas nėra stiprus, bet
*I
INDUSTRIES
prigimtas muzikalumas, jausmo
SVAJONIŲ AIDU
ir šilumos įdėjimas į atliekamus
KONCERTAS
Algis Grigas, pirmininkas
kūrinius, švarus intonavimas ir
St. Petersburgo Lietuvių klu ramus laikymasis dainuojant,
NAUJAS PATARNAVIMAS
bas spalio 20 d. 4 vai. p.p. klu nuteikė klausytojus maloniai.
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS
bo patalpose surengė keturių Už gražų dainavimą gausiai
australiečių koncertą. Pro susirinkę klausytojai atsilygino
LIETUVOJE
gramoj trankios „disco" stiliaus stipriai paplodami. Tenka tik
dainos, originalios kompozicijos, priminti, kad vietomis per gar
Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
charakteringos įvairių Lietuvos sus fortepijono akompanavimas
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, jiems pato
vietovių liaudies dainos ir užgožė jos ne per stiprų balsą.
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
ausiai malonūs solo, duetai bei
Duetai su Arūnu Bruožiu,
je. Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą.
trio kūriniai. Praleidęs triukš Arūnui gitara palydint, įtikino
mingąją programos dalį, kuri sesutę ir broliuką, pasižy
tikriausia buvo skirta koncertus minčius neabejotinu muzi
Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.
mažai lankančiam jaunimui, kalumu. Dainavo nuoširdžiai,
bandysiu trumpai išsitarti apie be braviūros, tik gal toli salės
International Industries
mums pasenusiems skirtą pro gale sėdintieji buvo nuskriaus
10401 South Roberts Road
gramos dalį.
ti, dėl blogos akustikos silpno
Palos Hiils, Illinois 60465
Virginijos Bruožytės padai kai girdėjo.
Talefonas: (312) 430-0074
nuotos solo kompozicijos buvo
Ir galiausiai, Zitai Prašmutai- ._^*-

LB MLS

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

A I D A I

Veda KAZĖ BRAZDŽTONYTĖ
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio,
8:30 — JfcOO v. vakaro.
Visos laidos iš WCEV stoties
1450 AM banga.

REAL ESTATE

•

t

•liii

*

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

Siuvama pagal užsakymą (vairių fasonų ir spalvų avies kailio
kailinius, taip pat paltus i i avlas kailio gabaliukų. Valoma ir
pataisoma. Parduodame avias kailio apvalkalus auto
sėdynėms, kilimus iš avies kailio gabaliukų ir avias kailio
slapstąs.
Family Furs Co.
4171 S. Archer Ava.
Chicago, IL 60632
Tol. 847-4027

Atidaryta kasdien 10 ryto • 7 v. p.p.
šeštadieniais 10 ryto • 5 v. p.p.
Sekmadieni uždaryta

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
2346 VV 69 St
Tel. 776-1486

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

vienuoliją ir jos d a r b u s remiantiems.
1 vai. p.p. vienuolyno salėje
dr. Saulius Sužiedėlis skaitė
įdomią paskaitą „Nepriklauso
mybės s u k a k t i s šių dienų švie
soje". Gyvos ir aktualios mintys
apie Lietuvoje vykstantį prisi
kėlimą. Tai kažin k a s panašaus
į 1905 ir 1917 m. vykusius lie
tuvių tautos atstovų seimus, tik
dabar tautai atstovaujama daug
didesnio s k a i č i a u s žmonių.
Mūsų pareiga juos moraliai
remti, o ir medžiaginiai, kai bus
to p e r e i k a l a u t a . P a s k a i t a
iššaukė kelių t r u m p ų pasisaky
mų ir paaiškinimų.
Tuoj po paskaitos vyko „Sodauto" ansamblio, vadovaujamo
Gitos Kupčinskienės, dainų py
nės atlikimas. Senovinės liau
dies dainos, k a i kurios tar
miškai dainuojamos, įterpus po
kartą kankles, skudučius, niū
niavimą ir armoniką, priminė
Dr. Vyt. Bieliausko, PLB pirmininko, pranešimo apie Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio
Lietuvos liaudies dainomis
suvažiavimą klauso Chicagos lietuviai Jaunimo centre. Pirmoj eilėj iš kairės: J. Kučėnas. D.
palydimus žmonių darbus ir
Kučėnienė, A. Barzdukas, kun. A. Saulaitis, A. Nelsienė, gen. konsulas V. Kleiza, dr. A. Razma,
žmonių gyvenimo įvykius, ypač
B. Brazdžionis, V. Zalatorius.
jaunimo. Tuo pat laiku e k r a n e
Nuotr. J . Tamulaičio
buvo rodomi gražūs gamtos,
ypač Lietuvos, vaizdai ir kai
prašyti, k a d sujungtų su speci kurie žmonių darbai. Visa tai
finiu a s m e n i u .
žiūrovuose kėlė nostalgiją.

PAREIŠKIMAS VISUOMENEI
Šio pareiškimo pabaigoje nu
rodytų organizacijų atstovai, at
sižvelgdami į š.m. lapkričio 2 1
Chicagoje įvykusio visuomenės
atstovų susirinkimo pageida
v i m u s dėl šiuo metu okupuotoje
Lietuvoje besireiškiančių įvy
kių, skelbiame savo lapkričio 2 3
posėdžio nutarimą.
1. Okupuotoje Lietuvoje besirutulioją įvykiai reikalauja
m ū s ų visų didelio dėmesio, nors
j i e ir priklauso n u o ten gyve
nančių tautiečių nuovokos i r
veiklos būdų pasirinkimo.
2. Pastarosiomis dienomis t e n
pasireiškęs vadovaujančių a s 
m e n ų ryškesnis nuomonių įvai
r u m a s tegali būti derinamas t i k
j ų pačių, nes tik okupuotos Lie
tuvos gyventojai tegali suvokti,
k a s šiuo kritišku m e t u tautai
y r a geriausia.
3. Mūsų, lietuvių išeivijos,
vaidmuo t e n besivystančios ko
vos dėl laisvėjimo eigai yra svar
bus, tačiau tik pagalbinis.
4. B e t g i s u p r a s d a m i š i o
momento ypatingą svarbą, J A V
lietuvių išeiviją prašome kreip
t i s į savo senatorius bei Atstovų
r ū m ų n a r i u s ir prašyti juos įtai
goti prezidentą. Valstybės
d e p a r t a m e n t ą ir patį Kongresą
paskelbti, kad Pabaltijo valsty
bių okupacijos nepripažinimas
y r a JAV užsienio politikos n e 
keičiamas principas, ir taip p a t
p r i m i n t i S o v i e t ų Sąjungos
valdovams, kad J A V vyriausy
b ė įvykius okupuotoje Lietuvo
j e seka ir Maskvos valdovų pa
stangas t e n vykstančiam laisvė
j i m u i slopinti smerkia.
5. Jungdamiesi prie okupuo
t o s Lietuvos gyventojų reikala
vimo, kad Sovietų Sąjungos val
dovai išvestų iš Lietuvos terito
rijos savo g i n k l u o t a s pajėgas ir
suteiktų lietuvių t a u t a i suvere
nitetą bei teisinę valstybe, pa
likdami pačiai t a u t a i tvarkyti
tolimesnį savo gyvenimą, Gorbačiavo J A V apsilankymo proga
m e s r a g i n a m e J A V lietuvius
ketvirtoje pastraipoje nurodytą
veiklą sustiprinti laiškais ir
telegramomis prezidentui Reag a n ir naujai išrinktam prezi
dentui Bush, kuriose šie J A V
vadai būtų prašomi pareikalau
ti Sovietų Sąjungos prezidentą:
a) atsisakyti Ribbentropo Molotovo pakto bei jo padari
nių ir tuojau išvesti sovietų
okupacines ginkluotas pajė
gas iš Lietuvos teritorijos:
b) grąžinti Lietuvai laisve
ir pilną neptriklausomybę;
c) paleisti visus politinius
kalinius ir tremtinius:
d) atlyginti visus okupacijos
metu p a d a r y t u s nuostolius.
Tokios veiklos prašome sku
biai, nes mūsų išeivijos vadovai
kartu su latvių bei estų vadovy
bėm dar prieš Gorbačiovo apsi
lankymą siekia pasimatyti su
a t i t i n k a m a i s J A V valdžios pa

koplyčią trumpaam susikaupi
mui.
11:15 vai. susirinkusieji da
lyvavo šv. Mišiose vienuolyno
koplyčioje, kurias koncelebravo
kun. V. Cukuras ir k u n . A.
Petraitis. Pamoksle kun. Cuku
ras iškėlė maldos reikšmę, kuri
yra meilės šauksmas į Kūrėją.
Po to buvo bendri dalyvių pie
tūs, vėl paskaita Raudondvario
salėje tema „Kaip meldžiamės"
aptarė ses. Igne. Kai kurios
paskaitos mintys iššaukė įdo
mių diskusijų, ypač žmogui
vertinant save kaip maldautoją.
3 vai. p.p. dalyviai rinkosi vėl
į vienuolyno koplyčią susikau
pimui ir palaiminimui. Tuo
baigėsi seminaro diena, pra
leista susikaupime ir savęs
įvertinime, žadinanti išganymo
viltį. Ačiū seselėms už šios pro
gos suteikimą.
J . Kr.
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A.tA.
JUOZAS FABIJONAS
Gyveno Kalifornijoje.
Mirė 1988 m. lapkričio 21 d., sulaukęs 79 m. amžiaus.
Giliame liūdesyje liko: žmona Stase, duktė Vanda
Šliūpienė, žentas Vytautas, sūnus Romas, marti Rita, šeši
anūkai ir jų šeimos, viena proanūkė ir kiti giminės.
Šv. Mišios už velionio sielą bus atnašaujamos lapkričio 26
d. 1 vai. p.p Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Čikagoje. Laidotuvės
3 vai. p.p. Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Dukterų draugijai,
2735 W. 71st St., Chicago.
Nuliūdusi ž m o n a ir šeima.
Tel. 737-0770.

A.tA.
ALEKSANDRUI DABŠIUI

Omaha, Nebr.

m i r u s , n u o š i r d i u ž u o j a u t a sūnui s. R I M T A U T U I , Ra
miojo V a n d e n y n o Rajono V a d u i , ir jo v i s a i šeimai.

ŠOKĖJAI Į LOS ANGELES

Rudeniui atėjus, nors ir moks
Po trumpos pertraukos daly
lui mokyklose prasidėjus, dalis
viai vyko į vienuolyno kapines
„Aušros" tautinių šokių šokėjų
prisiminti ir pagerbti mirusius.
vėl pradėjo repeticijas geriau
Tuo laiku buvo pašventinti ir
pasiruošti į Los Angeles lietuvių
keli a n t mirusių k a p ų pastaty
niinois
dienas spalio 1-2 dienomis. Ten
ti paminklai. Šventinimą atliko
Sen. P a u l Simon* - 312-353ir m a l d o m s vadovavo k u n . šokėjai studentai — moksleiviai
4952 (Chic.); Sen. Allan Dixon*
Cukuras. Iš kapinių dalyviai vėl ruošėsi dalyvauti šventės pro
- 312-353-5420 (Chic).
grįžo į koplyčią, k u r buvo at gramoje. Be dažnų repeticijų, jų
Michigan
giedoti Mišparai ir vyko Svč. vadovė Gražina Reškevičienė
Sen. C a r l Levin* — 313-226S a k r a m e n t o p a g e r b i m a s s u turėjo ir kitų rūpesčių. Reikėjo
6 0 2 0 ( D e t r . ) ; S e n . D o n a l d palaiminimu. Mišparams vado kelionei parūpinti pinigų, kad
Riegle* - 313-226-3188 (Detr.). vavo prel.V. Balčiūnas ir k u n . kiek mažiau tektų iš savų kiše
Ohio
nių pridėti. Tam tikslui, pade
V. C u k u r a s .
Sen. J o h n Glenn — 216-522dant tėvams ir rėmėjams, pa
Taip baigėsi oficialioji sąs
7095 (Clev.); Sen. Hovvard Metruošė ,,Aušra" gerų cepelinų
krydžio programa. Prieš išsisz e n b a u m — 216-522-7272
pietus ir laimėjimus. Visuo
kirstant, dalyviai galėjo užkąsti
(Clev.).
menė gausiai pietuose dalyvavo
ir pabendrauti. Dalyvavo dau
California
ir parėmė jaunimo išvyką.
giau kaip 100 žmonių — rėmėjų,
Sen. A l a n Cranston — 213buvo atvykusių iš New Yorko,
215-2186 (LAv Sen. Pete Wilson
Bostono ir kitų vietovių. Diena
- 213-209-6765 (LA).
praleista prasmingo atsigaivi
Florida
Pilypas Narutis
GEGUŽINE
nimo ir pabendravimo dvasioje,
Senator-elect Connie Mack —
Teodoras Blinstrubas
o tą įgalino vienuolijos seselės.
įgalioti Vyriausio Lietuvos 202-225-2536 (VVashington);
Rugsėjo 18 d. a n t r a s i s OmaIšlaisvinimo Komiteto Sen. Bob. Graham — 202-224hos
lietuvių kultūrinis vienetas
RELIGINIS SEMINARAS
3041.
choras „ R a m b y n a s " suruošė
New York
P e t r a s Kisielius
Lapkričio 13 d. vienuolyno se parapijos salėje gegužinę. Ir čia
Sen. Daniel Patrick MoynaBronius Nainys
selės suruošė religinį seminarą, visuomenė gausiai dalyvavo,
Įgalioti PLB valdybos h a n - 212-661-5150 (N.Y.); Sen.
nes vertina choro nuopelnus pa
Alphonse D'Amato — 212-947- kuriame dalyvavo daugiau kaip rapijai ir bendruomenei.
50 žmonių, atvykusių ir iš
G. J. L a z a u s k a s , p i r m 7390 (NY).
Spalio 9 d. Omahos lietuvių
toliau, pvz. New Yorko, Bosto
Pennsylvania
Viktoras Naudžius
moterų klubas, norėdamas pa
no ir kitur.
Amerikos Lietuvių Taryba
Sen. J o h n Heinz — 215-92510 vai. ryto Raudondvario remti lietuvišką šeštadieninę
8750 (Phil.); Sen. Arlen Specter
salėje ses. Ona kalbėjo t e m a : mokyklėlę, paruošė skanių ir
A n t a n a s R a z m a , p i r m . - 215-597-7200 (PhilA
„ M a l d a m ū s ų g y v e n i m e " . įvairių blynų pusryčius. Gerų
Nedw Jersey
P . V. K i s i e l i u s
Seselė y r a puiki paskaitininke, tikslų vedami rinkosi žmonės
Sen. F r a n k Lautenberg* —
JAV LB Krašto valdyba
gilių
minčių
ir
į d o m i ų pavalgyti skanių pusryčių, pa
201-645-3030 (Nevvark); Sen.
aiškinimų, daug ką cituodama buvoti, pabendrauti rudenio
Bill Bradley* - 201-688-0960
Chicaga, 1988 lapkričio 25
iš r e l i g i n i ų k n y g ų , y p a č gėlėmis papuoštoje salėje.
(Union, N J ) .
palaimintojo Jurgio Matulaičio
Norint skambinti senatoriams
Washingtone, skambinti centri * pažymėti senatoriai 3ra labai užrašų, aiškintoja. Po paskaitos
J. P.
dalyviai perėjo į vienuolyno
niu telefonu — 202-224-3121 ir p a l a n k ū s lietuviams.

reigūnais ir jteikti jiems tokios
pačios paskirties bei turinio me
morandumą. Gausūs laiškai bei
telegramos m ū s ų vadams suda
rytų stipresnį užnugarį. Tačiau
paveikiausia p r i e m o n e visgi
laikome į JAV valdžią kreipi
mąsi per senatorius bei Atstovų
r ū m ų narius, s u pastaraisiais
susisiekiant a s m e n i š k u apsi
l a n k y m u ar b e n t telefonu.
6. Vertindami JAV spaudos ir
kitų žinių skleidimo tarnybų
vaidmenį už m ū s ų tautos siekių
iškėlimą į viešumą, m e s ragi
n a m e lietuvių visuomenę siųs
ti j i e m padėkos laiškus ir kar
tu prašyti stipriau paremti oku
puotos Lietuvos gyventojų
teisėtą kovą laisvei a t g a u t i .

Kongreso nariai:
Cong. Russo — 353-0560
Cong. Lapinski — 886-0481

MOŠŲ KOLONIJOSE
Putnam, Conn.
RĖMĖJŲ SĄSKRYDIS
Marijos Nekalto Prasidėjimo
vienuolijos seserų rėmėjų sąs
krydis įvyko spalio 30 d. vienuo
lyno patalpose P u t n a m e . Sąs
krydis pradėtas šv. Mišiomis 11
vai. ryto vienuolyno koplyčioje.
M i š i a s koncelebravo vietos
k u n i g a i ir svečias iš Romos —
k u n . A. Liuima, vadovaujant
k u n . V. Cukurui. Vienuolyno
kapel. Kun. C u k u r a s pamoksle
kalbėjo apie meilės Dievui ir ar
t i m u i reikalingumą, pasireiš
k i a n t į visokeriopa p a g a l b a
reikalingiems. Tokią pagalbą
t e i k i a vienuolijos seselės, teikė
vienuolijos įkūrėjas palaiminta
sis a r k . Jurgis Matulaitis, o rė
mėjai ją gali teikti p a t y s , bet ir
vieningai seselių pagalba. Tos
pagalbos reikia ne t i k čia pas
mus, bet ir Lietuvoje ir visame
pasaulyje išsibarsčiusiems lie
tuviams, o ir kitiems žmonėms.
Tuoj po pamaldų sąskrydžio
dalyvaiai susirinko vienuolyno
didžiajame valgomajame bend
r i e m s pietums, juos p r a d e d a n t

k u n . C u k u r o malda. P i e t u s
baigus, buvo trumpi pasisaky
mai ir pranešimai. Dr. C. Masaitis dėkojo seselėms už rėmėjų
globą, b e t ypač už d a r b u s ,
keliančius tikėjimą ir a r t i m o
meilę. Seselių vyresnioji ses.
B e r n a d e t a padarė suglaustą
metinį veiklos pranešimą, kurio
keli svarbesnieji įvykiai y r a :
„ N e r i n g o s " vasaros stovyklos
koplyčia baigiama įruošti ir
pavasaryje ji bus pašventinta;
Kapinių praplėtimo darbai
baigti ir j a u naujai prijungtoje
žemėje laidojama; įsteigta vie
nuolijos filiale Lemonte (netoli
Chicagos), vadovaujama ses.
Margaritos: Palaimintojo arkiv
Jurgio Matulaičio paminklo pa
s t a t y m a s prie įėjimo į vienuo
lyną uždelstas, bet juo rūpina
masi; Matulaičio globos n a m ų
administravimas perduotas j
civilių r a n k a s , nors seselių
priežiūra tęsiama; Centro
rėmėjų valdyba (priprašyta)
lieka t a pati, jos pirm. lieka dr.
Č. Masaitis, sekretore — A. Lipčienė. Valdyba padidinta keliais
j a u n a i s nariais. Tuo pačiu ji
dėkojo rėmėjams ir visiems

LSS

Ramiojo Vandenyno
vadovybė, skautai ir

Rajono
skautės

GAIDAS-DAIMID
E U D E I K IS
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
P A T A R N A U J A IR C H I C A G O S PRIEMIESČIUOSE
4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas - 927-1741-1
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonas - 523-0440

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SUNŪS
2 5 3 3 W e s t 7 1 St., C h i e a g o
Telefonas — 476-2345
1410 So. 5 0 t h Av.. Cicero
T e l e f o n a s -r 8 6 3 - 2 1 0 8

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAVVICZ

A.tA.
STASYS KIELA

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

Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš
mūsų tarpo mylimą Tėvelį ir Senelį,kurio netekome 1986 m.,
lapkričio 29 d. Velionis palaidotas gruodžio 3 d. Tautinėse lie
tuvių kapinėse.
Nors laikas bėga, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti.
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžina ramybę.
Uš jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos sekmadienį, lap
kričio 27 d. 10:15 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje ir antra
dieni, lapkričio 29 d., 8 vai. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje.
Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti
už a.a. Stasio sielą.

BUTKUS - PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas - 652-1003

Nuliūdę: d u k r a , žentas ir anūkai.

s**

A.tA.
JONUI KARVELIUI

~!

VANCE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

Floridoje m i r u s , brolį KAZIMIERĄ ir jo šeimą giliai
užjaučia ir d r a u g e liūdi
Vytautas ir Irena
Alfonsas ir Elena
Antanas ir Elena
Ada
Staniulienė

Donald M., J r .

Sallv

DIREKTORIAI
1424 So. 50 A ve., Cicero Illinois
PATARNAUJA CHICAGOJE REI PRIEMIESČIUOSE
Tel. 652-5245

Alantai
Juškai
Rašytiniai
«_

8
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x Pasaulio Lietuvių Bend
r u o m e n ė s , Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto, JAV
Lietuvių Bendruomenės ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos po du at
stovus buvo susirinkę lapkričio
23 d. ir lapkričio 25 d. LB būsti
nėje ir paskelbė atsišaukimą į
visus lietuvius, prašydami siųsti
telegramas ir rašyti laiškus dėl
įvykių Lietuvoje. Lietuvos žmo
nės, susispietę į Persitvarkymo
sąjūdį ir Lietuvos Laisvės lygą
kovoja prieš Kremlių ir jo
užmačias.
x Birutė Saldukienė, Lietu
vos geologijos tyrinėtoja, praėju
sią savaitę grižo iš JAV geolo
gų suvažiavimo Colorado. Šią
savaitę ji išvyko Washingtonan
ir ten praleis porą savaičių telk
dama geologinę medžiagą. Praė
jusią vasarą B. Saldukienė ir jos
vyras persikėlė gyventi Chicagon. Anksčiau jie gyveno Washingtone, D.C.
x Racine kepyklos ir De
likatesų darbo valandos nuo
6 ryto (ne 5, kaip buvo išspaus
dinta) iki 7 vakaro, sekmadie
niais nuo 8 ryto iki 2 p.p. Tel.
581-8500.
(sk.)

x LST Korp! neo-Lithuania
r u o š i a Profesijų Konferenciją
1989 m. sausio 13-15 d. Olympia Resort, Wis. Konferencija
taikoma lietuviams studen
tams. Registruotis iki gruodžio
9 d. pas A. Gulbinienę, tel.
312-448-8641.
(sk.)

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

x Kun. Vytas Memenąs, St.
Patrick parapijos Joliete, m.,
klebonas, garžiai paminėtas,
kaip geriausiai klebonaująs šio
je 150 metų senumo parapijoje,
išleistoje knygoje „History of St.
Patrick Church", parašytoje
Louise Wagner. Knygoje duoda
ma parapijos plati istorinė ap
žvalga, daug iliustracijų, iš šios
parapijos kilę vyskupai, kuni
gai, seselės ir kt. Apie šią kny
gą parašysime plačiau ateityje.
Knyga gražiai išleista ir turi
144 psl.
x Akademikių Skaučių
d r a u g o v ė s nauja valdyba
kviečia visas tikrąsias nares ir
studentes, norinčias įstoti į
kandidačių eiles, dalyvauti tra
dicinėje arbatėlėje. Arbatėlė bus
gruodžio 4 d. 1 vai. p.p. pas t.n.
Renatą Ramanauskaitę: 4313
W. 106 PI., Oak Lawn. Turint
klausimų, kreipkitės tel. 476-1739 (Alida).
x A k t Autas Kiškis vaidina
Vytautą premijuotoje A. Kairio
dramoje „Krikšto vanduo", ku
rią stato Los Angeles Dramos
sambūris ir kurią matysime
gruodžio 10 ir 11 dienomis
Jaunimo centre Chicagoje.
x Išnuomojami 2 kamb. su
atskiru įėjimu prie Rockvvell &
71 St. Tel. 925-7612.
(sk.)

x Naujiena! Parduodami iš
Lietuvos inkrustuoti ir gintari
niai paveikslai, Aušros Vartų
Marija, rožančiai, didžiuliai
apvalūs ir kitokie karoliai, sa
gės, auskarai, gintariniai medalijonai su vabaliukais, auksiniai
žiedai, tulpių raštų staltiesės ir
įvairūs lino audiniai. Užsaky
mus pristatome į namus, arba
siunčiame. Tel. 312-656-6599.
(sk.)

x P e r s p a u s d i n a m o „Var
p o " (1889-1905) prenumerata
100 dol. Priimamos ir aukos.
Čekį rašyti Lithuanian Historical Society vardu ir siųsti
šiuo adresu: J . Masilionis, 4632
S. Keating Ave., Chicago, IL
60632.
(sk)

x D i r b a n t i s v y r a s ieško
x VIH-sios Tautinių Šokių
kambario su baldais ir virtuve
šventės
vaizdajuostę galima
arba be virtuvės. Rašyti: J o h n
B a r t o n , 4401 S. T a l m a n Ave., gauti pas J. Pleinį, Hamiltone.
Labai puikiai padaryta vaizda
Chicago, IL 60632.
juostė,
1:45 vai. ilgio. Kanadoje
(sk)
ji kainuoja 53 dol., JAV 54 dol.
x Baltic Monuments, Inc., Taip pat galima gauti vaiz
2621 W. 71 Street. Chicago, 111. dajuostes, kurios tinka Lie
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa tuvoje, Suvalkų Trikampyje,
minklai, žemiausios kainos, ge Australijoje, Pietų Amerikoje ir
riausiomis sąlygomis.
V. Vokietijoje. Jų kaina su per
(sk) siuntimu yra 70 dol. Užsakant
x Akiniai siuntimui į Lietu reikia pažymėti, į kurį kraštą
vą. Kreiptis į V. Karosaitę — vaizdajuostė bus siunčiama. Be
Optical Studio, 2620 West 71 to, dar galima gauti VIH-sios
Street. Chicago, 111. 60629. Tele Tautinių Šokių šventės leidinį.
Leidinio kaina su persiuntimu
fonas 778-6766.
tik
8 dol. Rašyti čekius ar pi
(sk)
nigines perlaidas: Šventės
x Šlutų PATRIA, 2638 W.
Video, c/o J . Pleinys, 84
71 St., turi didelį pasirinkimą
Balsam Ave., S., Hamilton,
įvairių dovanu. Esame vieninte
Ont. L8M 3B3, Canada. Gavus
lė lietuviška parduotuvė, kurio
užsakymą su pinigais, oro paštu
je rasite video-audio magnetofo
bus pasiųsta vaizdajuostė ar lei
nų, televizorių, siuvimo mašinų
dinys.
ir kitų namams reikalingų apa
(sk)
ratų, kurie tinka naudoti Lie
x Dėmesio Video a p a r a t ų
tuvoje. Profesionalus patarnavi
mas; visos prekės patikrinamos savininkai! Galbūt esate paste
ir pademonstruojamos prieš par bėję, kad užsieninių vaizdajuos
duodant. Siunčiame ir į kitus čių negalima naudoti ameri
miestus. Skambinti „collect" kietiškos gamybos rekorderiuo
se ir atvirkščiai. Norint vaizda
312-778-2100.
juostes
panaudoti, reikia jas „iš
(sk.)
versti" — pritaikyti. Už labai
x American Travel Service prieinamą kainą IHF ProducB u r e a u parūpina lėktuvų bilie- tions pritaikys jūsų vaizdajuos
tu« atvykusiems iš Lietuvos, čių kasetes greit ir tiksliai, nau
kurie turi skristi iš New Yorko dodami „state-of-the-art digital"
ir Washingtono į Chicagą, Los aparatus. Kainoraštį galite gau
Angeles, Cleveland, ar kitus ti atsilankydami arba parašyda
m'estus. Taip pat turi žmogų mi žemiau nurodytu adresu, ar
New Yorke. kuris sutinka at ba skambindami 312-436-0038.
vykstančius iš Lietuvos ir juos Taip pat ča galima pirkti arba
palydi skrendant į kitus mies išnuomoti lietuviškų dokumen
tus. Tą patį patarnavimą atlie tiniu filmų. IHF Productions
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. patenkins visus jūsų video pa
Kreiptis i American Travel reikalavimus. Sav. Petras Ber
Service Bureau, 9727 S. Wes- notas IHF PRODUCTIONS,
t e m Ave., Chicago, 111. 60643. 3015 W. 59th St., Chicago. IL
Tel. 1-312-238-9787.
60629.
(ak)
(sk)

.

x Irena Paliulienė, gyve
nanti Cicero, gavo liūdną žinią,
kad Austrijoje Koessene lapkri
čio 14 d. mirė vet. dr. a.a. Bro
nius Medžikauskas, 78 metų
amžiaus. Velionis buvo gimęs
Butkų km., Žarėnų par., Telšių
apskr. Nuliūdime liko Lietuvo
je dukra Rūta, anūkas Tauras
su šeimomis, proanūkas Ignas,
broliai — Albinas ir Bolius,
sesuo Jadzė su šeimomis, miru
sios 1986 m. sesers Vandos
šeima ir sesuo Cicero su vyru
Irena ir Bronius Paliuliai.

*-.

m

1000 dol. auką. J. Riškus koop
tavo kiekvieną susirinkimo
dalyvį į savo aukų rinkimo
komisiją,
išdalindamas
aplankus pilnus informacijų. Jis
ragino,
kad visi arba padvigu
:
bintų savo auką ar rastų
draugų, kurie paaukotų. J.
Riškus pranešė, kad Kronienė
su savo komitetu uoliai ruošiasi
madų parodai centro naudai ir
kad bus Naujų metų sutiki
»:' / v
j mas centre ir kvietė visus
m
*&'' 'i • •••••"*'••*
abiejuose renginiuose daly
vauti.
' lIBilIilrtilT rMTf T * . 4
Po visų pranešimų buvo kont
x Tautos Fondas išsiuntinė
rolės
komisijos rinkimai. Komi
jo laiškus, kviesdamas įstoti
1.
s
sijos nariais buvo pasiūlyti, pa
naujus narius ir savo įnašus
I
tvirtinti
ir sutiko A. Karaliū
papildyti jau esamus narius. Vi
nas,
V.
Sinkus
ir A. Marchertas.
sos aukos nurašomos nuo vals
j
Toliau buvo naujos tarybos
tybinių mokesčių. Tautos Fon
Jh. i
rinkimai. R. Domanskis truputį
do pirmininkas Chicagoje yra
paaiškino apie kandidatuojan
Jonas Jurkūnas, iždininkas —
čius asmenis, paminėdamas,
Pranas Povilaitis.
'• ***i '-"
i
kad yra sudarytas sąstatas, kurį
mM
x Šv. Antano parapijoje Ci
$^£*%&*?^§ĘįĘĘ dabartinė taryba ir valdyba
cero antrą, trečią ir ketvirtą ad
rekomenduoja. Tie asmenys yra
Lietuvių Fondo pokylio metu buvo įteikta Lietuvių Rašytojų draugijos 2000 dol. premija poetui
vento sekmadieni, t.y. gruodžio
Kaziui Bradūnui. Mecenatas yra Lietuvių Fondas. Iš kairės: LF valdybos pirm. Marija Remienė,
V. Adamkus, R. Gulbinas, B. Ja
4, 11 ir 18 d., po 10:30 lietuviš
laureatas poetas Kazys Bradūnas ir Rašytojų draugijos pirm. Č. Grincevičius.
saitienė, dr. A. Razma, J.
kų Mišių, įvyks adventinės po
Nuotr. J . Tamulaičio
Riškus, kun. A. Saulaitis, R.
pietės. Jų metu kalbės teologijos
Sušinskienė. R. Domanskis pa
magistrą turinti Aldona Zailsaiškino, kad korporacijos įsta
kaitė, neseniai teologijos studi
tymai įsako, kad septyni
jas Montrealyje gilinusi Nekal
tarybos nariai yra renkami
to Prasidėjimo ses. Margarita
narių ir dų yra paskiriami
Bareikaitė ir kun. Vytautas NEPASIDUOKIM DUOKIM rugsėjo L d. Chicagos mieste. R. darbą mielai atliks visiem
Lemonto bendruomenės valdy
Bagdanavičius. Popietes rengia
Domanskis buvo atsinešęs nariams. bos. Paskirti bendruomenės na
Šv. Antano parapijos „Ateities"
Tai buvo Lemonto lietuvių aplanką, pilną visų pirkimo
Vytas Januškis kalbėjo apie riai: L. Šlenys ir A. Kerelis.
sambūris.
centro metinio narių susi dokumentų bet kuriam nariui pastato išnaudojimo planus. Susirinkimo metu buvo pasiū
x E. Giedrys, Augsburg, rinkimo tema sekmadienį, peržiūrėti. Pastato pirkimo Kaip jau visi žino, kasdien cen lyti ir sutiko kandidatuoti K.
West Germany, pratęsdamas spalio 23 d. Pirmame me paskola gauta iš Lito bendrovės, tru naudojasi „Žiburėlis", Laukaitis ir L. Maskaliūnas.
,,Draugo"
p r e n u m e r a t ą , tiniame susirinkime dalyvavo iš kurios pastatas pirktas. Montessori mokyklėlė, „Pasau Dr. E. Ringus pareiškė savo
atsiuntė visą šimtinę. E. Giedrį per 200 žmonių ir tą dieną buvo Dabar, kaip jau daug skelbta, lio lietuvis", Bodyfit Part- kandidatavimą paštu prieš susi
skelbiame garbės prenumerato surinkta aukų ir pažadų dau visos valdybos ir t a r y b o s nership mankštos klasės ir keli rinkimą. Balsavimas buvo slap
pastangos dedamos surinkti kiti nuomininkai. Maironio var tas raštu. Kol rinkimų komisija
rium, o už auką labai dėkojame. giau kaip 20,000 dol.
Susirinkimą pradėjo tarybos 800,000 dol. iki gruodžio 31 d., do lituanistinė mokykla ir kun. skaičiavo balsus, susirinkimo
x Gruodžio 1 d. atidaroma pirrniiiinkas Vytautas Šoliūnas, kad būtų galima pasinaudoti L. Zaremba netrukus atsikrausdalyviai pasinaudojo šį laiką
įstaiga — siuntiniai į Lietuvą. pasveikindamas visus ir 200,000 dol. nuolaida už to. Rezidenciniame sparne yra
duoti siūlymus ir klausti.
Video, stereo magnetofonai ir pakviesdamas kun. L. Zarembą, paskolos išmokėjimą. R. nuolatinių gyventojų. Skaičius
Vienas ypatingai svarbus
kitos pageidaujamos prekės. būsimos lietuvių misijos kle Domanskis ir pranešė, kad nuomininkų vis kyla ir pastato
klausimas buvo: ar „Aušra" jau
Tiesioginis ryšys su „dolerinė boną, ir kun. Jozupaitį, Lithuanian Mission Center, kambarių, ofisų ir salių naudo
perdavė pažadėtus pinigus
mis" krautuvėmis Lietuvoje. evangelikų kleboną, sukalbėti Inc., jau pripažinta ne pelno jimas toliau vystosi.
valdybai? Atsakymas, ne, bet
Galima užsisakyti automobilius invokaciją. Po invokacijos V. organizacija federalinės valdžios,
Kronas, kalbėdamas likviduotos
arba kitas prekes. Pinigai sau Šoliūnas pakvietė valdybos ir aukos korporacijai gali būti
„Aušros"
vardu,
viešai
giai siunčiami per banką. Suda pirmininką Rimą Domanskį nurašomos nuo federalinių
paskelbė, kad pinigai bus netru
romi iškvietimai, siunčiama
susirinkimui pirmininkauti ir mokesčių. R. Domanskis savo
kus atiduoti. Buvo daugelis kitų
kargo. Transpak, 2655 W. 69 tarybos sekretorę Agnę Katiliš- pranešime taip pat paminėjo,
klausimų ir pasiūlymų. Kiek
St., Chicago, IL 60629. Įstaigos kytę susirinkimui sekretoriau kad šis savaitgalis pastatui
vienas narys buvo pakviestas
darbo valandos: 12-6 v.v. kas ti.atnešė daug renginių. Penkta
įsijungti į valdybos veiklą ir pa
dien, šeštd. 10 v.r.-4 p.p. arba
Pirmininko pirmas uždavinys dienio vakarą buvo „Svajonių
dėti valdybai įgyvendint tuos
susitarus. Vedėjas Romas pagal darbotvarkę buvo su aidų" koncertas ir šeštadienį
pasiūlymus.
Pūkštys. Tel. 312-436-7772, daryti rinkimų komisiją. Balsus vakare buvo jūrų s k a u t ų ,
Rinkimų komisija, baigus
namų — 430-4145.
skaičiuoti sutiko ir susirinkimo „Jūros dugno balius", kuriam
skaičiuoti balsus, grįžo į salę ir
(sk.) dalyviai patvirtino: G. Rimkie jie puikiai išpuošė sporto salę.
paskelbė rezultatus. Tarybos
Po to pranešimas buvo valdy
nę, D. Dundzilienę, J. Laukai
nariai vieneriems metams yra
x Naujų Metų sutikimas
tienę, R. Burbą, P. Domanskie- bos iždininko Ričardo Burbos.
V. Adamkus, R. Gulbinas, B. Ja
Ateitininkų namuose b u s
nę ir O. Naureckienę. Toliau Jis su šypsena pranešė, kad
saitienė, dr. A. Razma, J.
gruodžio 3 1 d . Vietas rezervuo
buvo pirmininko ir visų komi aukų iki tos dienos buvo
Riškus, kun. A. Saulaitis, R.
ti pas Alf. Pargauską, tel.
surinkta beveik 220,000 dol.
sijų pranešimai.
Sušinskienė, L. Šlenys, A.
361-2817. Sutikimas prasidės 8
Rimas Domanskis apibūdino Burba toliau paaiškino apie
Kerelis.
vai. vak. Gera vakarienė su
visus pastato pirkimo ir išlai skelbiamas „Matching Fund"
R. Domanskis kvietė visus
vynu ir šampanu. Kaina 30 dol.
kymo reikalus. Visi pirkimo programas, kad visi suprastų,
užbaigti
susirinkimą Lietuvos
asmeniui, 15 dol. studentui.
dokumentai buvo pasirašyti kas tai yra. Tos programos yra
himnu.
(sk.)
naudingos, nes
įvairios
R. S.
Amerikos kompanijos padvigu
x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais
x Kalėdinis rankdarbių i r bina ar net patrigubina aukas
PIGIAU SEKMADIENĮ
mėnesiniais įmokėjimais ir pri kepsnių išpardavimas įvyks organizacijom, kurioms jų dar
einamais nuošimčiais. Kreipki gruodžio 3 d., šeštad, nuo 10 v.r. bininkai aukoja. Reikia tik
Bell telefonų bendrovė
Vytautas Šoliūnas
tės į Mutual Federal Savings, iki 5 v.v. Soc. Reik. Tarybos nueiti į savo kompanijos per
sumažina
mokestį už pasikalbė
2212 West Cermak Road - Tel. raštinėje, 2711W. 71st St., Chi sonalo skyrių, pasiteirauti,
VI7-7747.
Du pranešimai buvo apie jimus sekmadieniais.
cago, IL. Gera proga nusipirkti gauti reikalingas formas ir
išpildyti. Kartais yra reikalau pastato taisymus ir gerinimus.
(sk) Kalėdinių dovanų!
x Greit parduodu vienos ir
(sk.) jama, kad organizacija išpildy Apie tai kalbėjo Liudas Šlenys
ADVOKATAS
tų įvairias formas, Burba tą ir Gediminas Bielskus. Jie abu
dviejų šeimų namus Chicagoje
ALGIRDAS
R. OSTIS
x
Dainavos
ansamblis
ruo
ir apylinkėse. Skambinkite
su savo komisijom ir talki
201
E.
Ogden
Ave.,
Ste. 18-2
RE MAX F I R S T , R i m a s šia tradicinį Naujų Metų Suti
ninkais rūpinasi visa pastato
Hinsdale,
IL
80521
x Pradžiuginkite savo tėvus, priežiūra. Stogas taisomas, kur
Stankus, tel. 361-5950 arba kimą Jaunimo Centro kavinėje.
Tel. 325-3157
Svečiai turės progos šeimyniš gimines, draugus ar pažįsta varva, plytos taisomos, kur griū
636-6169.
Valandos pagal susitarimą
(sk) koj nuotaikoj praleisti vakarą ir mus, užsakydami jiems „PEN na, vamzdžiai valomi, kur
linksmai sutikti naujuosius SININKO" žurnalą, kuris juos užkimšti, ir pečiai taisomi, kai
r
x Darome nuotraukas pa metus. Rezervacijom skambin lankys kiekvieną mėnesį, nežiū nešildo. Darbų netrūksta, tik
Advokatas
sams ir kitiems dokumentams, ti: Mėtai Gabalienei 863-8210 rint kur jie begyventų. Žurna
GINTARAS P. ČEPĖNAS
reikia vis spręsti, prie kurio dar
kurias galima tuojau atsiimti. a r b a Danguolei Ilginytei las leidžiamas LB Socialinių
2649 VV 63 St., Chicago, IL 60629
bo eiti pirma.
American Travel Service 425-6527.
Reikalų Tarybos, redaguojamas
Tel. — 776-5162
Rūta Sušinskienė apibūdino
Bureau, 9727 S. Western Ave.,
(sk.) K. Milkovaičio, pasiekęs aukš informacijos ir spaudos reikalus. 14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
Chicago, 111. 60643. Tel.
Tel. 460-4866
x ALIAS Chicagos sky to tiražo. „PENSININKO" me Ji išryškino, kad reikia daugiau
238-9787.
Valandos pagal susitarimą
tinė
prenumerata
Amerikoje
ir
daugiau
(sk) riaus narių susirinkimas įvyks Kanadoje tik $10.00 dol. Užsie propagandos ir
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės š.m. gruodžio 2 d., penktadienį, nyje - $16.00. „PENSININ skelbimų. Ji atkreipė dėmesį į
pirkti ar parduoti namą Cicero, 7:30 v.v., Balzeko Lietuvių Kul KAS" yra geriausia dovana pilno puslapio skelbimą praėjusi
Advokatas Jonas Gibaitis
Benvyn, Riverside, VVestchester tūros Muziejuje, 6500 S. Pulas- įvairiausiom progom. J a m e ketvirtadienį „Drauge". R.
Sušinskienė
prašė
visų
dalyvių
ki
Rd.,
Chicago,
IL
(tel.
5826247 S. Kedzie Avenue
ar kituose vakariniuose prie
daug žinių iš socialinės gerovės, pagalbos skleisti žinias apie
-6500).
Bus
trumpas
pranešimas
Chicago, IL 60629
miesčiuose, kreipkitės į Alex
sveikatos klausimais, įvaireny PLC savo vaikams, draugams
organizaciniais
reikalais
ir
pa
Tel. — 776-8700
Realty, 5727 W. Cermak Rd.,
bės ir kit. Užsakymus siųskite:
Cicero, IL. Tel. 656-2233. Istai- sidalinimas nuomonėmis ir idė Lithuanian Human Services bei pažįstamiems. Kartais per
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
gai vadovauja Aleksas Šatas ir jomis. Kol. A. Vitkus papasakos Council of the USA, Inc., 2711 lietuvišką spaudą ar radijo pro
šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d.
sūnus Viktoras. Viktoras Ša apie savo kelionę po Afriką, paį W. 71 St., Chicago, IL 60629. gramas neįmanoma prieiti prie
turtingiausios lietuvių grupės,
tas — profesionalas nuosavybių vairindamas kalbą skaidrėmis.
ADVOKATAS
(sk.)
tai ji skatino, kad visi kalbėtų
apkainuotojas. įvertina pali Susisinkimas baigsis kukliomis
Vytenis Lietuvninkas
x „Saugumas gatvėje". Po sų visais apie šį projektą.
kimus. Jo patarnavimu nau vaišėmis, kalėdine nuotaika
2601 W. 69th Street
Jurgis Riškus su humoru ir
dojasi bankai, taupymo bendro besidalinant su kolegomis ir licininkė E. Carnevale skaitys
Chicago, IL 60629
vės ir privatūs asmenys. Jeigu svečiais. Iki malonaus pasima paskaitą ir rodys filmą lapkr. 30 šypsena per visą susirinkimą
Tel. 77*0800
d., trečiad., 1 vai. p.p. Seklyčioje. lėkė prie mikrofono skelbti, kai
mes negalim parduoti: mes tymo!
Kasdien 9—6 vai. vak.
tik kas susirinkimo metu
šeštadieniais ir vakarais
Skyriaus Valdyba Visi kviečiami!
galim patys nupirkti!
pagal susitarimą.
paaukojo
ar
pasižadėjo
bent
(sk.)
(sk.)
(sk)
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