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

Nr. 234

Ar Bushas drįs išlaisvinti
Sovietų kolonijas?

— Washingtone Valstybės
departamento
sekretoriui
Mūsų sąjungininkai — žmonės gatvėse
George Shultzas, atsiliepdamas
į tarptautinius kaltinimus jam,
kad jis atsisakė išduoti vizą
Washingtonas. — Kai Gorba atsiųstus juos prižiūrėti rusus.
TSKP CK Generaliniam
PLO vadui Arafatui atvažiuoti čiovas, atmesdamas Estijos Jie žino, kas yra demokratija ir
S e k r e t o r i u i M. Gorbačiovui
Gražulių šeimos,
į New Yorką, pasakė, jog taurų tautinio suvereniteto rei priešinasi Gorbačiovo „supras
Nuorašas: TSRS Generaliniam
gyv. Alytaus raj.,
pasaulis paskutiniu metu darosi kalavimą, pasakė, jog „mes tai" demokratijai, kuri yra tik
Prokurorui
Mankūnų kaime.
indiferentiškas terorizmui.
esame viena šeima, mes turime pasijuokimas iš tikros demo
— Maskvoje, kaip praneša bendrus n a m u s " , sukėlė kratijos.
Reuterio žinių agentūra, kelios pasaulio spaudoje pajuoką.
dešimtys tūkstančių žmonių iš Korespondentai ir kolumnistai
Šaltojo karo tąsa
Azerbaidžano
ir
Armėnijos
pasi
tad sako, kad Gorbačiovas turi
1988 m. balandžio 7-13 d. jos
įgaliotinis.
Rūsčiai
Reikia stebėtis ir britų Martraukė
iš
savo
gyvenamų
vietų,
liguistą humoro jausmą.
„Gimtojo krašto" laikraštyje pakalbėjęs apie būsimą teismą,
garet Thatcher kalba Washingkuriose vyksta neramumai.
Dėl to jam Estija „įsijungė į tone, kad Šaltasis karas pasi
LTSR vidaus reikalų ministras surašė raštą, po kuriuo M. GraAbiem respi:blikom tai sudaro šeimą" 1940 m. birželio 17 d.,
generolas S. Lisauskas pareiš žulienei liepė pasirašyti. To
sunkiai išsprendžiamą proble kada mažoji respublika, kaip baigė, bet kur yra jos įrodymai?
kė, kad teismo salėje P. Gražulio ji, išsigandusi ir nežinodama, ką
mą. 12,283 armėnų pabėgėlių Latvija ir Lietuva, buvo smur Raudonoji armija nepasitraukė
niekas nemušė. Mes, teismo daranti, pasirašė. 1988 m. sausio
perėjo iš Azerbaidžano į Armė tu pagrobtos ir Raudonosios ar iš Afganistano, pradėtas teroras
salėje buvę P. Gražulio giminai 9 d. pareiškimu TSRS Gynybos
niją ir ten jiems nėra vietos, kur mijos išprievartautos, rašo prieš Pakistaną, Sovietų gink
čiai, pareiškiame, kad tai ne Ministrui Javozui M. Gražugyventi. Taip pat tūkstančiai kolumnistas Patrick Buchanan lai plaukia kubiečiams Angoloje
tiesa, mūsų pačių akivaizdoje P. lienė atšaukė savo parašą,
azerbaidžaniečių pabėgo iš Sun-Times ir savo sindikatinėje ir sandinistams Nikaragvoje,
Gražulis buvo mušamas. Protes- tačiau žurnalistui R. Liepai
Armėnijos į Azerbaidžaną, kuris spaudoje. Jei Gorbačiovas dar Maskvos propaganda sustipėjo,
tuojame
prieš
neteisėtą anas milicijos įgaliotinio surašy
jiems neturi vietos. Daugiau negali surasti tų adoptavimo do jos veržimasis į Aziją suinten
pareigūnų elgesį, reikalaujame, tas raštas — „aukso" kasyklos Buvęs prez. R. Xixonas ir išrinktasis viceprezidentas Dan Quayle po
kaip pusė milijono žmonių vėl kumentų, jis galėtų rasti juos syvėjo, sovietų agentų špionažas
kad LTSR vidaus reikalų minis absurdiškiems kaltinimams P. pasitarimo Washingtone. Spaudai Nixonas pasakė, jog Quayle bus geras
demonstruoja Jerevane, reika slaptuose Hitlerio-Stalino pakto pasiekė Amerikoje negirdėtą
t r a s S. Lisauskas atšauktų ne Gražulio adresu: jis ir namuose viceprezidentas, nes yra inteligentiškas ir pasišventęs šiam kraštui asmuo.
laudami, kad Nagorno-Karaba- protokoluose, kurie užleido laipsnį, Sovietų karinis apsi
teisėtą pareiškimą.
nepadėdavęs, ir kasdieninis dar Spaudoje sukelta nuomonė yra neteisinga, nes jis būsiąs puikus Amerikos
cho sritis būtų prijungta prie Pabaltijo respublikas Stalinui, ginklavimas padidėjo ir žmonių
Tuojau po teismo Kapsuko ra bas jam neįdomus, ir išgarsė idealu gynėjas.
teisės žymiai gudriau paneigia
Armėnijos.
kad Hitleris galėtų užpulti mos.
jono laikraštis „Naujasis ke jimo siekiąs, užsiimdamas veik
— Washingtone senatoriai Lenkiją ir pradėti II-jį Pasaulinį
lias" (1988 m. vasario 13 d.) la su „politiniu skambesiu".
išrinko naujus vadus 101-jam karą. Jau tada vienas Stalino
išspausdino R. Liepos straipsnį
Šiais persitvarkymo laikais
Diplomatinė akcija
terminui
Kongrese. Demokratų skundų buvo, kaip 1940 m.
,,Vėl tie p a t y s . . . " J a m e TSRS Aukščiausiasis teismas
daugumos vadu Senate išrink gegužės mėnesį citavo „PravTad kaip toli išrinktasis prezia p r a š o m a s teismo posėdis, pasmerkė Stalino laikų prakti
M a s k v a , lapkričio 29. — sesijoje, pasakė: „Mes esame tas Maine valstijos liberalas
dents
George Bushas t ę s
da": „Estijos inteligentija"
tačiau visiškai nutylimi tikrie ka, kai teisiamieji būdavo Kremliuje prasidėjo Sovietų Są pavargę nuo įsakymų iš aukš
senatorius
George
J.
Mitchell,
pradėtą
Reagano kelią pasi
užgavo jo nacį sąjungininką, pa
ji P. Gražulio poelgio motyvai, apkaltinami, remiantis tardymo jungos Aukščiausios tarybos čiau, kurie per dešimtmečius
dėl kurių jis atsisakė vykti į metu n e t e i s ė t a i i š g a u t a i s sesija, kurią savo 70 minučių varžė mūsų nepriklausomybę ir kurio tėvas buvo kasdien sam smerkdama Adolfo Hitlerio kliauti Gorbačiovu? Bushas jau
domas darbininkas, o motina at Danijos ir Norvegijos užpuolimą dabar turėtų atkreipti dėmesį,
karinius apmokymus. Mus, P. „parodymais", o Kapsuko ra kalba pradėjo M. Gorbačiovas. asmeninę iniciatyvą' .
važiavusi iš Libano.
ir pavadindama tai „agresija ir jog drąsūs Rytų Europos tautiš
Gražulio artimuosius. įskaudino jono laikraščio korespondentas Po praėjusią savaitę įvykusių
Latvijos prezidentas Anato
—
Senato
mažumos
vadu
res
kumo pasireiškimai yra geres
pavergimu".
straipsnio teiginiai, priskiriami R. Liepa kaip tik tokiu būdu pasitarimų su Estijos vadais ir lijus Grobunovas pasakė, jog kai
publikonai
senatoriai
ir
toliau
nis ir vertingesnis demokratijos
nuteistojo motinai Monikai Gra- paremia P. Gražuliui iškeltus kitų tautybių atstovais, jo kurie pasiūlymai pakeitimai pa
perrinko
visiems
gerai
žinomą
investavimas negu prezidenImperija d r e b a
žulienei.
kaltinimus. Reikalaujame, kad kalboje buvo daugiau nuolai skutiniu metu yra jiedfe supran
sen.
Robert
Dole.
to-diktatoriaus
Maskvoje. So
Ši istorija primena Stalino ir R. Liepa a t š a u k t ų savo dumo respublikoms. „Pasiseki tami, tačiau opozicija yra labai
Estijos šiuo metu drąsi kova vietų imperijos krizėje glūdi
—
Atstovų
rūmų
speakeris
ir
valdymo laikais „parodymams" straipsnyje paskelbtus šmeižtus mas kiekvienoje respublikoje stipri prieš Kremliaus reika
naujame Kongrese bus Jim su Maskvos imperija verčia Vakarų galimybės, bet ar
išgauti vartotus metodus. 1988 nuteistojo P. Gražulio adresu. yra labai svarbus dalykas visai lavimus.
Vakarus susimąstyti. Vakarų Vakarai jas išnaudos?
Wright iš Texas valstijos.
m. sausio 7 d. pas P. Gražulio
Pasirašė 13 Gražulių šeimos mūsų federalinei valstybei",
Estijos deputatai buvo puola
— Jeruzalėje advokatas Dov vadai manė pasirinksią kelią
Reagano doktrina palaikyti
motiną atvyko Alytaus rajono narių.
mi
už
suverenumo
paskelbimą,
tarp
gero
komunisto
Gorbačio
pasakė Gorbačiovas. Jis pasiūlė
Eitan, kuris neseniai buvo
Trečiojo pasaulio išsilaisvinimo
Miroslavo apylinkės VRS milici
(Pabaiga)
sudaryti komisiją, kuri išstu ypač Leningrado deputatas įsijungęs į mirties bausme vo su reformomis ir atvirumu ir sąjūdžius reikalinga tęsti,
dijuotų ryšius tarp respublikų ir kaltino juos ir siūlė surasti nuteistojo ukrainiečio Jono tarp blogą linkinčio komunisto tačiau pats laikas pradėti
centrinės vyriausybės. Pasiūly sprendimą, kuris būtų visiems Demjanjuko gynimą, prašyda Ligačiovo ir jo pasekėjų, kurie diplomatinę strategiją išlais
toje Gorbačiovo sistemoje yra priimtinas.
mas Izraelio teismą dovanoti mus sugrąžintų į Šaltąjį karą. vinti visus tuos kraštus, kurie
ryškus Vakarų stiliaus par
jam bausmę, iššoko pro langą iš Estijos įvykiai parodė vaka yra paskutinės Romanovų-Solamentų sekimas su užtikrinta Nutarimai d a r o m i šiandien 15 aukšto pastato ir nusižudė. riečiams, kad mūsų tikri vietų imperijos kolonijos pa
sąjungininkai Sovietų Sąjun saulyje, pataria koklumnistas
garantija, kad Komunistų parti
Sesijoje pirmąją dieną dauge Jis buvo pats teisėju ir nepaliko
Vilnius. 1988 lapkričio 23. - ekonomisto Alvydo Medalinsko, ja turės daugiausia teisių. lis kalbėjusių deputatų pasakė, jokio raštelio, kodėl taip padarė. goje yra ne vyrai Kremliuje, bet P. Buchanan.
Reaguodamas į Lietuvos gyven Brazausko išėjimas į televizijos Daugiau kaip pusė jo pasiūlymų jog reikia sumažinti Centro
— Washingtone teisėjas žmonės gatvėse, ir ne niekus
tojų nusivylimą, kurį sukėlė eterį turėjo svarbiausią tikslą — esą modifikuota, pasakė spau kontrolę, bet Gorbačiovas Gerhard Gesell atsisakė panai tauškėjęs praėjusią savaitę
Lietuvoje Aukščiausiosios tary užkirsti kelią parašų rinkimui dai komunistų ideologas Va atsakė, kad per didelis „decent kinti du pagrindinius konspira Francois Mitterand, kuris at
Pamaldos aikštėje
vyko su 2 bilijonais prancūzų
bos nutarimai, pirmasis sekre dėl trijų deputatų — Vytauto dimas Medvedevas.
cijos
kaltinimus
prieš
pulk.
ralizavimas būtų neišmintin
Vilnius. — Gedimino aikštėje
pinigų Gorbačiovui.
torius Algirdas Brazauskas pa Astrausko, Jono Gurecko ir
ga". Jis, kalbėdamas, iš savo Oliver North, tačiau pranešė,
prie
katedros lapkričio 12 d.
sirodė televizijoje praeitą šešta Liongino Šepečio — atšaukimo,
Istorija davė Vakarams pasi
kalbos išleido tą vietą, kurioje jog jis neranda, kad Oliver
Pabaltijo prezidentų
įvyko
šv. Mišios Vilniaus
dienį, praneša Lietuvių Infor ir dėl neeilinės sesijos su
buvo labai kritiškai pasisakyta North *>ūtų sukčiavęs, padėda rinkimą, kurio daugelis nemanė vyskupijos 600 m., vyskupo Mo
pasisakymai
macijos Centras. Jis teigė, kad šaukimo. Sąjūdis norėjo, kad
Estijos atžvilgiu, bet kuri yra mas Nikaragvos laisvės kovoto savo gyvenime patirti. Kaip tiejaus Valančiaus blaivybės
Aukščiausiosios tarybos sesija vakar būtų buvusi sušaukta Sesijoje ryškiai jaučiamas atspausdinta tekste, išdalin jams.
Londono „Economist" rašo,
akcijos 130 m. ir palaimintojo
d a u g nuveikė, įteisindama neeilinė
A u k š č i a u s i o s i o s Pabaltijo respublikų reika tame deputatams.
— „The Economist" žurnalas, Maskvos „išsiplėtusi imperija Jurgio Matulaičio įžengimo į
lietuvių kalbą valstybės kalba, Tarybos sesija, kuri svarstytų lavimas pakeisti konstitucinius
dreba". Jie per daug išsiplėtė ir
Sesija baigiasi šiandien. kuris leidžiamas Londone ir
sugrąžindama trispalvei ir him Lietuvos konstitucijos ir kitus papildymus. Lietuvos komunis
žmonės aštuoniuose Rytų Euro Vilniaus vyskupo sostą 70 metų
Užsienio žurnalistų nuomone, kuris plačiai skaitomas ne tik
nui valstybinę reikšmę ir priim klausimus, kurie nebuvo svars tų vyriausybės prezidentas Vy
pos kraštuose nenori, kad būtų sukaktims paminėti. Šv. Mišias
visi Gorbačiovo pasiūlyti pakei Anglijoje, bet ir Amerikoje, Ka
koncelebravo kard. Vincentas
dama Vytį tautiniu simboliu.
tyti sesijoje.
B r a z a u s k a s tautas Astrauskas, kalbėdamas timai bus priimti.
nadoje, Vokietijoje, Italijoje, valdomi komunistinių vyriausy Sladkevičius, vyskupai Juli
Jis pabrėžė, kad buvo atmes televizijoje kreipėsi į deputatus,
Prancūzijoje, Belgijoje, Olan bių, jie nenori, kad jiems rusai jonas Steponavičius, Antanas
tas ir TSRS konstitucijos pakei kad jie šios akcijos neparemtų.
dijoje, Švedijoje ir kitose vals diktuotų. Maskvos akiplėšišku Vaičius, Juozas P r e i k š a s ,
timų bei papildymų projektas. Bet už tai, kad būtų sušaukta
tybėse, plačiai aprašo įvykius mas per 40 metų (Marksas Vladas Michelevičius ir vysku
Patvirtino Gorbačiovo planus
Brazauskas aiškino, kad Lie neeilinė sesija jau buvo pasisakę
Estijoje, Lietuvoje bei Latvijoje žinojo geriausiai ir Rusija žino. pijų valdytojai — prelatai Algir
tuvos Persitvarkymo Sąjūdis 57 deputatai. J a i s u š a u k t i
ir Įdėjo kelias nuotraukas iš ką Marksas tikrai galvojot das Gutauskas ir Kazimieras
Maskva. — Praėjusį pirma šininkas Kriučkovas, kariuome demonstracijų Lietuvoje.
sukūrė Rytų Europos sukilimą.
nepamatuotai reikalavęs svars- reikia surinkti 117, tai yra treč
nės
štabo
viršininkas
Achromedienį
Kremliuje
įvyko
galingo
Rusai gerai žino, kad šiuo metu Dulksnys. Pamokslą pasakė
tyri Lietuvos konstituciją ir tai dalio, deputatų parašų.
žemaičių vyskupas Antanas
būtų nesuderinama su veikian
— Kanados paštas išleido yra persistengę.
V a k a r Sąjūdžio a t s t o v a i jo Komunistų partijos Centro jevas, Amerikos ir Kanados
Vaičius. Gausi minia giedojo
studijų
instituto
direktorius
Ar
čiais Sovietų Sąjungos įstatais. suabejojo, ar pavyks atšaukti komiteto, kurį sudaro 300
keturis ženklus paminėti Ukrai
tradicines giesmes. Po per
Kova prieš rusinimą
Brazausko nuomone, Aukščiau Astrauską, Gurecką ir Šepetį, ir narių, posėdis. Komitetas prita batovas ir kiti, kurių iš viso yra nos apsikrikštijimo tūkstant
traukos įvyko katedroje konfe
sioji taryba teisingai įvertinusi pripažino, kad greičiausia kita rė Gorbačiovo pasiūlytiems 23 asmenys. Priimtos 3 rezoliu mečiui.
Tos respublikos tarp Rusijos ir
cijos.
esamą politinę padėtį.
— Kijevo mieste ukrai Vakarų Europos yra ne rusų rencija blaivybės klausimais.
Aukščiausiosios Tarybos sesija pakeitimams, kaip „milžiniš
Estai vieningi
niečiai demonstravo reikalau kraštai, nors kai kurie ir Jos per garsiakalbius aikštėje
neįvyks. Tačiau akcija y r a kam žingsniui Sovietų visuome
klausėsi susirinkę žmonės.
laikytina sėkminga, nes tai nės demokratizacijos iink" ir
Maskvos d i k t a t a s
Estijos Komunistų partijos dami uždaryti chemikalų fabri slavai, kaip Ukraina ir Biela
svarbus moralinis reiškinys, pasisakė prieš tas respublikas, vadas Vaino Valas ir Estijos ką, kuriame įvyko sprogimas, rusija, ir visiškai ne slavai, kaip
Vieniems nutarimas atidėti
kuris parodo kiekvieno deputato kuriose reiškiasi didelė opozi min. pirm. Indrek Toome, AP nes jame nėra saugumo prie Pabaltijo tautos, Gruzija ir
Lietuvos konstitucijos svars
cija. Gorbačiovas pradėjo ir pa
apsisprendimo faktą.
KALENDORIUS
žinių pranešimu, pareiškė, kad monių, o atmatos išmetamos į Armėnija, kuriose atgimė pa
tymą bei nepaskelbti Lietuvos
baigė pasitarimus savo kalbo
šalia
esantį
upelį,
kuris
teršia
grįstas
tautiškumas,
rašo
ko
jų nutarimai galioja ir jie kovos
suverenumo rodo partijos ir
Gruodžio 1 d.: Eligijus, Nata
mis, tačiau nepranešama apie
lumnistas. Jie visomis galiomis
už juos, kadangi Prezidiumo visą Uman apylinkę.
vyriausybės realizmą. Tačiau
— P r a n c ū z i j o s ir Sovietų ką jis kalbėjo.
lija, Butegeidis. Algminą. Giednutarimas yra savaime netei
— Washingtone išrinktasis priešinasi rusams, kovoja prieš rūnė.
kiti mano, kad Aukščiausioji Sąjungos nesutarimai privertė
sėtas veiksmas ir estai neatsi prezidentas G. Bushas nomina
taryba, partija ir vyriausybė atidėti NATO ir Varšuvos šalių
Gruodžio 2 d.: Liucijus, Au
S u d a r y t o s 6 komisijos
sakys savo nutarimų vien dėl to, vo gerai žinomą finansiniuose
— Teisingumo departamen relija. Silvija, Evazijus, Soviišdavė tautos interesus, patai- pasitarimus konvencionalijų
Komitetas sudarė šešias par kad Kremliui nepatinka Estijos sluoksniuose
pragamtiką tas pradėjo pilietybės atėmimo gaila, Skirmantė. Paulina. Milkaudamos Maskvai. Paaiškėjo, jėgų sumažinimui. Nesutarimai
deklaracija.
Richard G. Darman Amerikos bylą M. Schmidt, kuris gyvena mantė.
kad Lietuvos Aukščiausiosios vyksta žmogaus teisių klausi tijos komisijas, kurių kiekvienai
Antradienį prasidėjo Sovietų biudžeto direktoriumi.
Lincolnwoode, kadangi įvažiuo
tarybos sesijos išvakarėse Bra mu, kurių reikalu sovietai nori vadovauja Politbiuro narys. Ko
Sąjungos
Aukščiausiosios
tary
misijų
n
a
r
i
a
i
s
y
r
a
įvairių
damas į Ameriką nepasakęs, jog
—
Bostone
gydytojai
pranešė,
z a u s k a s buvo iškviestas į konferencijos Maskvoje.
ORAS CHICAGOJE
bos
sesija,
kurioje
yra
1,500
pažiūrų
asmenų,
jų
tarpe
komu
priklausė
naciams.
Jis
yra
12
jog
čia
vizituojančiam
sovietų
Maskvą ir įspėtas, kad Lietuva
— K u b o s diktatorius Fidel
Saulė teka 6:57, leidžiasi 4:21.
n e t u r i n t i paskelbti
savo Castro priėmė taikos planą, nistų d a b a r t i n i s ideologas deputatų. Jie paprastai tik vien akademikui A. Sacharovui asmuo, kuris kaltinamas ChicaTemperatūra dieną 30 1..
suverenumo.
pagal kurį sutiko išvežti 50,000 Medvedevas, užsienio reikalų balsiai pritardavo Gorbačiovo nereikia daryti širdies ope gos apylinkėje karo meto nusi
nakti
25 1.
planams.
patarėjas Jakovlevas, KGB vir
racijos.
kaltimais.
Pasak Sąjūdžio Tarybos nario kareivių iš Angolos.
Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kardinolui Vincentui Sladkevičiui.

Pareiškimas

Astrauskas kritikavo Kremlių

Nebesiderina Sąjūdžio ir
Brazausko interesai
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paramos, kuri ateina švenčių
sveikinimų forma. Lietuviškoji
spauda taip pat laukia prenu
meratų ir paramos švenčių svei
kinimais. Parapijos kioskuose
galima atnaujnti laikraščių pre
numeratą.
S. Garliauskas

Lapkričio 13 d. Šv. Antano
parapijos klebonas kun. Alfon
sas Babonas pamokslo metu
papasakojo apie parapijos
uždarymo reikalus. Klebonas
pranešė, kad jis, parapijos
DŽIUGI NAUJIENA
taryba ir lietuvių organizacijos
rašė vyskupiai raštus ir prašė
Lina ir Saulius Anužiai
neuždaryti ir palikti lietuviams
jų pastatytą bažnyčią. Atsaky lapkričio 21d., susilaukė nauja
mas gautas neigiamas. Didžiau gimio sūnaus Mato Antano.
sia priežastis — mažas para- Naujagimiu džiaugiasi jaunieji
piečių skaičius. Vyskupija nori, tėvai ir seneliais tapę Česlovas
kad parapijoje būtų nemažiau ir Elena Anužiai, Vytautas ir
500 parapiečių ir per metus Irena Alksniniai, o būsimuoju
būtų surenkama 100,000 dol. vilkiuku — Detroito lietuviško
ji skautija.
aukų.
Skaičiuojama, kad Detroite ir
ŽYMUS LIETUVIS
jo apylinkėse gyvena arti 15,000
VASARIO
16 PAGRINDINIS
lietuvių, kur jie? Mūsų pareiga
KALBĖTOJAS
ieškoti ir prie parapijos prirašyti
daugiau lietuvių, tas mums
DLOC valdyba buvo maloniai
daug padėtų!
nustebinta
gavusi teigiamą at
Gruodžio 6 d. 6 v.v. mūsų
parapijos delegacija turės susi sakymą iš Central Michigan
tikimą su tuos reikalus universiteto prezidento dr. Edtvarkančiu vyskupu ir jam wardo B. Jakubausko būti
pateiks naujus įrodymus, kodėl pagrindiniu kalbėtoju vasario
mums būtinai yra reikalinga 16 minėjime.
Be universiteto prezidento pa
lietuvių Šv. Antano parapija ir
reigų,
jis yra JAV-ių preziden
mūsų pastatyta bažnyčia.
to
mokslinės
misijos narys
A. Grinius
Sovietų Sąjungai.
Balandžio mėnesį jis lankėsi
VYTAUTO OGILVIO
Vilniaus
universitete. Detroito
REALISTINĖS TAPYBOS
lietuvių visuomenei jo dalyva
PARODA
vimas vasario 16 minėjime yra
Dailininkas ir aktorius didelis džiaugsmas.
B e r n a r d a s Brizgys
Vytautas Ogilvis yra gerai
pažįstamas Detroito ir apylin
kių lietuviams. Jis taip pat NAUJA DLOC VALDYBA
žinomas kaip restauruotojas ir
Nauja DLOC valdyba susi
meno žinovas. Jo paties tapyba
yra realistinio pobūdžio. Jo 60 rinko pirmo posėdžio spalio
paveikslų bus išstatyti Charles 16, pasiskirstė pareigoms ir
G. Firby galerijoje, 39 E. Maple, aptarė Vasario 16 minėjimą.
Pareigom pasiskirstė: adv. K.
Birmingham, Michigan, telefo
Miškinis
— pirmininkas ir ats
nas 258-0840, nuo gruodžio 3 d.
tovas
Baltų
komitete, dr. Algis
iki gruodžio 17 d. Atidarymas
šeštadienį, gruodžio 3 d. 7 vai. Barauskas — vicepirmininkas ir
tautų
vak. visi kviečiami atsilankyti. atstovas Pavergtų
komitete,
Bernardas
Brizgys
—
Saulius Šimoliunas
laikinasis sekretorius, ir ats
tovas Baltų komitete, Antanas
VERBUOJA PARAPIEČIUS Vaitėnas — iždininkas, Česlovas
Šadeika — finansų sekretorius,
Švento Antano parapija, Ona Šadeikienė — vasario 16
norėdama išlikti neuždaryta, vaišių rengėja.
paskelbė parapiečių vajų ir
B. Brizgys
prašo
lietuvius,
kurie
nepriklauso jokiai lietuviškai
PRISIMINTI TĖVYNĖS
parapijai, įsijungti į Šv. Antano
GYNĖJAI
parapiją.
Stasys Garliauskas
Detroito lietuviai, Kariuo
menės šventės proga, lapkričio
20-tą dieną prisiminė gyvus ir
INFORMACIJA APIE
žuvusius Lietuvos karius ir
PASAULIO LIETUVIŲ
Tėvynės gynėjus — karius be
ARCHYVĄ
ginklo. Už juos pasimelsti į Šv.
Dr. Robertas Vitas, dalyvavo Antano bažnyčią susirinko di
Kariuomenės šventės minėjime desnis, nei įprasta, žmonių bū
ir pasibaigus minėjimo progra rys. Uniformuotiems šauliams
mai kalbėjo apie Lituanistikos įnešus vėliavas, šv. Mišias at
tyrimų institutą ir Pasaulio Lie našavo vyskupas Paulius Balta
tuvių archyvą Chicagoje. Prašė kis ir kun. Alfonsas Babonas.
archyvui istorinės medžiagos, Vyskupas savo pamoksle palietė
vaizdajuosčių iš lietuviškos Detroito lietuviškų parapijų
veikos ir medalių. Nurodė In klausimą, Kariuomenės šventės
stituto veiklos tikslus ir pastan prasmę ir didžiąją pamokslo dalį
gas apsiginti nuo kitataučių vi skyrė Kristaus Valdovo garbei.
suomenę klaidinančios informa Šv. Antano parapijos choras, va
cijos, kuri kenkia Lietuvai ir dovaujamas muz. Stasio Sližio,
vyskupą pasitiko giesme „Venį
lietuviams.
Creator" ir gražiai pagiedojo
giesmių. Didingai nuskambėjo
NAUJAS DAINAVOS
„Išklausyki Lietuvos" ir Aukš
ADMINISTRATORIUS
čiausiojo garbei".
Kariuomenės šventės minėji
Dainavos jaunimo stovyklos
administratorius Vacius Lelis mo pagrindinė mintis buvo:
pasitraukė iš pareigų. Naujuo „Tauta nepalūš ir prisikels lais
ju Dainavos administratoriumi vam gyvenimui". Šią mintį gra
yra Leonas Petronis, žinomas žiai ir įdomiai išvystė paskaiti
Dainavos ir kitų lietuviškų ins ninkas dr. Leonas KriauČeliūtitucijų bei organizacijų rėmė nas. Jis sakė. kad svarbiausios
jas.
datos lietuviui yra Vasario
16-toji ir Lapkričio 23-čioji. Va
sario 16-toji b ū t ų likusi
RADIJO VALANDĖLĖS
prisiminimu, jei savanoriai ir
LAUKIA PARAMOS
kariai jėga nebūtų laimėje
Detroite veikiančios dvi radi- Lietuvai laisvės. Paminėjęs
io valnnrtelpo lankia visuomenės ninna Lietuvos kariuomenės
•

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestį, atžymima, iki k a d a yra užsimokėjęs.

DRAUGO p r e n u m e r a t a mokama iš a n k s t o
U.S.A
Kanadoje (U.S.A. dol.)
Užsiepyje (U.S.A. dol.)
Savaitinis (Šešt. pried)

Lietuvos Vyčiai demonstruoja p r i e Sovietų Sąjungos a t s t o v y b ė s Vvashington, D.C.

karininką Kazį Škirpą ir
pirmąjį kareivį Stasį Butkų,
pažymėjo, kad kariuomenė
budėjo laisvės sargyboje ir
auklėjo jaunimą. Nors kariuo
menė buvo sunaikinta, bet
lietuvio širdyje išsaugota laisvės
dvasia. Lietuvos išlaikymo
fronte jaunimas turįs tęsti mūsų
darbus. Kenčiančios, naiki
namos ir išnaudojamos mūsų
tautos balsas mus pasiekia
„Aušros", „Lietuvių Katalikų
Bažnyčios Kronikos" ir kitų
pogrindžio leidinių šauksmu —
kovotojų be ginklo darbu ir
auka. Akademiją paįvairino Sv.
Antano parapijos moterų
vokalinis vienetas, vadovau
j a m a s mūsų Stasio Sližio
pravestu dainavimu. Buvo pa
dainuotos šios dainos: „Sugrįžt
negaliu", „Auk dukružėle",
„Kur lygios, lygios lankos",
„Subatėlė", „Kada Nemunėli",
ir „Nemunėli". Melodingos ir
gerai -atliktos dainos pahko
malonų įspūdį. Marius Sajus
paskaitė savo kūrybos.

pradėjo, žodį tarė, paskaitininką
apibūdino, minėjimui prasmin
gą plakatą sukūrė ir dirbusiems
padėkas pareiškė Mykolas
Abarius. Invokaciją sukalbėjo
kun. Alfonsas Babonas. Savano
riai kūrėjai — Vincas Tamošiū
nas ir Stasys Š i m o l i u n a s
pagerbti, prisegant jiems gėles.
Stasio Butkaus kuopos šauliai
— Matas Baukys, Kazys Sragauskas ir Lidija Mingėlienė ap
dovanoti Saulių Žvaigždės or
dinais, o Eugenija Bulotienė
šaulių medaliu. Šaulės ir biru :
tininkės paruošė užkandžius ir
pavaišino dalyvius. Akademijos
programą pravedė Edvardas
Milkus. Minėjimas baigtas
Tautos himnu. Visiems dirbu
siems ir prisidėjusiems prie šio
minėjimo pasisekimo priklauso
nuoširdi padėka.
St. G a r l i a u s k a s

A.A. L I ONARDĄ ŠULCĄ
PRISIMINUS
Po ilg ;s ir sunkios ligos lapk
ričio 7 d. su šiuo pasauliu atsis
Kariuomenės šventės minėji kyrė Stasio Butkaus šaulių
mą surengė savanoriai-kūrėjai, kuopos šaulys, metus buvęs
ramovėnai abiejų kuopų šauliai kuopos pirmininkas, ilgametis
ir birutininkės. Akademiją „Amerikos Lietuvių Balso"

DR. A. B. GLEVECKAS
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St.
Tel. 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Kabineto tel. — 582-0221

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

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

LIETUVOS VYČIŲ
SUVAŽIAVIMAS
EASTON, PA
Pennsylvanijos kalnuose šiais
metais buvo įsteigta nauja Lie
tuvos Vyčių apskritis „Gin
taras". Lapkričio 6 d. įvyko
„Gintaro" antras suvažiavimas
Šv. Mykolo parapijos salėje,
Easton, Pa.
Suvažiavimą pradėjo pirm.
Joseph E. Simmons. Kun. Matthew Jarašūnas buvo pakvies
tas sukalbėti maldą.
Buvo apsvarstyti apskrities
reikalai. Diskutuota apie lie
tuvių kultūros išlaikymą ir kaip
padidinti jaunų narių skaičių.
Dianne Drumstas, mandatų
komisijos narė, pranešė, kad
suvažiavime dalyvauja dvasios
vadas kun. Matthew Jarašūnas,
Centro valdybos naujai išrinkta
pirm. Anna K. Wargo, 6 apskri
ties valdybos nariai, 36 delega
tai ir 12 svečių, viso 56 vyčiai.
Kuopų atstovų pranešimuose
išryškėjo, kad kuopose veikla
gyvėja. Pirm. Juozui Simmons,
pranešus, kad valdyboje trūks
ta dviejų narių, buvo išrinkta
korespondentė Victor Stepalovitch, o apskrities korespon
dentė — Nellie Bayoras
Romanas. „Gintaro" apskrities
valdybą sudaro: dvasios vadas
kun. Matthew Jarašūnas, pirm.
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Leo Butsavage, iždininkas Edmund Carlitus, sekretorė Ann
Pettit. narės Lietuvos reikalams
Joseph Yezulinas, narys kul
tūros reikalams Walter Mameniskis, Ritualų komisijos narės
— Anne Challan, Helen Chesko.
A t e i n a n t i s G i n t a r o susi
rinkimas įvyks 1989 m. kovo
mėn. Šv. Kazimiero parapijoje,
Pittston, Pa. Globėjais bus 143
kuopa, o pirmininkaus Nellie
Bayoras Romanas.
Po susirinkimo vyko vaišės,
šeimininkės buvo 63 kuopos na
rės Sophie Pfeiffer, Trudy
Meshauk, Valeria Smickel.
Nellie B a y o r a s R o m a n a s
VEIKLŪS WATERBURY
VYČIAI
Birželio 12-tą dieną, kun.
Paulius Sabulis Šventė savo
kunigystės 45-ių metų jubiliejų.
Po 11-tos vai. šv. Mišių, pa
rapijos salėje kun. Paulių svei
kino parapiečiai, draugai ir
šeimos nariai iš Ansonia mies
to. Linas Balsys, kartu su Vik
torija Silliman, pravedė šventę.
Prelegentais buvo kun. Dovydas
Lonergan iš Prospect miestelyje
esančios Šv. Antano parapijos ir
Šv. Juozapo parapijos kun. Pra
nas Karvelis. Kun. Pauliaus
brolis supažindino su Sabulių
aoimo ir nasididžiuodamas

Kun. Petras gimė Ansonia,
Nechirurginis išsiplėtusių venų
CT, lankė Lincoln pradžios bei
ir hemoroidų gydymas
Ansonia aukštesniąją mokyklą. 5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Bakalauro laipsnį įsigijo Maria- <
Penkt.,
antr.. ketv. ir penkt.
napolio kolegijoje, o kunigu
Reikalui esant atvažiuoju ir j namus
buvo įšventintas 1943-jų metų
DR. JOVITA KERELIS
birželio 3-čią dieną. Šventimus
Dantų Gydytoja
Šv. Juozapo katedroje Hartford,
2659 W. 59th St.. Chicago. IL
CT, suteikė vyskupas Henry J.
Tel. 476-2112
O'Brien. Kun. Petras dirbo
9525 S. 79th Ave.. Hickory Hills, IL.
Stamfordo Švč. Širdies, Hartfor
Tel. 598-8101
Vai pagal susitarimą
do Švč. Trejybės, Ansonijos Šv.
Antano bei Waterburio Šv. Juo
Tai. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159
zapo parapijose. Hartforde buvo
DR. P. KISIELIUS
Švč. Trejybės aukštesniosios
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mokyklos direktoriumi. Ma
1443 So. 50th Ave., Cicero
gistro laipsnį įsigijo Fairfield
Kasdien 1 iki 8 vai vak
universitete, Connecticut vals išskyrus treč. Sešt 12 iki 4 vai. popiet
tijoje. Geros kloties!
Sveikiname Waterburio 7-tos
Lietuvos Vyčių kuopos pirmi
ninkę Oną Cheplick, išrinktą
Centro valdybos finansų sekre
torės pareigoms. Keli mūsų
kuopos nariai dalyvavo Visuo
tiniame seime. Alma Torre pasi
rūpino išnuomoti autobusą, ku
riuo Washingtonan, sustodami
New Havene, į Seimą nuvyko
m ū s ų kuopos delegatai ir
svečiai.
Kuopos bendros Kūčios ren
giamos gruodžio 10-tą dieną. Jas
rengia Dolores Jonaitis ir Doris
Blinstrubas.
A.R.T.
Vertė Aleks. Pakalniškis, J r .

W metų
$40.00
$40.00
$40.00
$25.00

3 mėn.
$25.00
$25.00
$25.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotu straips
niu nesaugo. Juos gražina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

• 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.

radijo klubo iždininkas ir buvęs
Šv. Antano parapijos narys,
a u k ų rinkėjas Leonardas das, LSST pirmininkas Mykolas
Šulcas, sulaukęs 75 metus.
Abarius ir St. Butkaus šaulių
Leonardo Šulco kūnas šaulio kuopos pirmininkas E. Milkus
uniformoje buvo pašarvotas RG nuėmę nuo karsto Lietuvos
& GR Harris laidotuvių koply vėliavą įteikėją velionio žmonai
čioje. Lapkričio 10 d. susirin Valerijai. Velionis buvo atly
kusieji šermeninėje, kun. Vikto dėtas į Dievo Apvaizdos parapi
rui Krisčiunevičiui vadovau jos bažnyčią. Mišias už velionio
jant, sukalbėjo rožinį. Tvarkiusi sielą aukojo ir jautrų pamokslą
laidotuves Jolanda Zaparackie- pasakė Šv. Antano parapijos
nė pravedė atsisveikinimą, savo klebonas kun. Alfonsas Babo
ir ją įgaliojusių organizacijų var nas. Vargonavo ir giedojo sol.
du pareikšdama užuojautą ve Giedraitienė, skaitymus skaitė
lionio šeimai. Paskaitė Putino M. Baukys. Po Mišių karstas
eilėraštį. Šv. Antano aukų
rinkėjų vardu kalbėjo Juozas
DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C.
Kinčius, „Amerikos Lietuvių
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Balso" radijo klubo pirmininks
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
Kazys Gogelis ir St. Butkaus
IR ODOS CHIRURGIJA
š a u l i ų kuopos pirmininkas
"* (AugHai nuimami kabinete)
Eduardas Milkus. Atsisveikini Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2434 W. 71 Street. Chicago
mo metu prie karsto garbės
Tel. 434-5849 (veikia 24 v a i )
sargyboje budėjo Detroito Pirm., antr., ketv.. penkt. nuo 12 iki 5 v.v.
šauliai. Karstą dengė Lietuvos
dfs. 735-4477;
vėliava, o prie karsto stovėjo St.
Rez. 246-0087; arba 246-6581
Butkaus kuopos šaulių vėliava.
DR. E. DECKYS
Atsisveikinimas
baigtas
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVU IR
visiems sugiedant Lietuvos
EMOCINĖS LIGOS
himną.
CRAVVFORD MEDtCAL BUILOING
Lapkričio 11 d., Jo landa i
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą
Zaparackienei sukalbėjus malpapasakojo apie savo brolį —
k u n i g ą . Choras sugiedojo
„Ilgiausių metų" lietuviškai ir
angliškai.
Solenizantas
padėkojo susirinkusiems ir vi
siems prisidėjusiems prie šios
šventės rengimo. Kun. Paulius
yra aktyvus Lietuvos Vyčių or
ganizacijos narys jau ilgus me
tus. Didžiuojamės turėdami jį
savo tarpe.

metams
.$70.00
.$70.00
.$70.00
$40.00

buvo išsiųstas į Californiją
palaidojimui Simi Valley
Assumption kapinėse. Nuliū
dime liko žmona Valerija, dukra
Irena ir jos šeima Californijoje.
Jolanda Zaparackeinė šeimos
vardu visus pakvietė pietums
švedų svetainėje.
A. Grinius
DR. U N A S A. SIDRYS
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA
2636 W . 71st Street
Susitarimui: treč., ketv., šešt.
436-5566

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.

r

Kab. tel. -71-3300: 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 PAUUUS
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. I l |
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. 598-4055
Valandos pagal susitarimą

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

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

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

DR. ANTANAS G. RAZMA

INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
155 N. Michigan Ave., Suite 324 Ir
S635 S. Pula*ki Rd., Chleego, IL
Tel. 565-2960 (veikia 24 vai.)
Valandos pagal susitarimą

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

DR. IRENA KURAS

DR. LEONAS SEIBUTIS

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81 st Street
Kabineto tel. RE 7-1168;
RezM. 385-4811

INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai: antr 1-4 v. p.p. ir ketv 2-5 v p.p
Sešt pagal susitarimą
Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-5545Į

Dr. Tumasonio kabinetą p«r»m«

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

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

Specialybė — Vidaus ligų gydytoias
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755

Nesuderinami kraštutinumai —

KRIKŠČIONYBĖ IR
KOMUNIZMAS
Žymusis lietuvių filosofas dr.
Antanas Maceina, vokiškam
universitete dėstęs etikos klau
simus, yra parašęs veikalą
„Sovietų etika ir krikščionybė"
(Sovvjetische Ethik und Christentum). Knygoje jis surinko So
vietų vadų autoritetingus pasi
sakymus apie etiką, kuri nėra
tikroji etika, kaip mes ją
suprantame, bet tik partijos ir
komunistinių tikslų siekimo
normos. Autorius gerai išnag
rinėjo krikščionybės ir komuniz
mo priešingybes.
Nors tos dvi ideologijos eina
lygiagrečiai, bet jos taip pat juo
toliau, juo labiau viena nuo ki
tos tolsta ir visiškai išsiskiria.
Komunizmas žmogų padaro tik
kolektyvo — partijos dalele. Jis
prasideda žemėje ir baigiasi
žemėje. J i s yra tiek naudingas,
kiek jis padaro naudos partijai,
pačiam komunizmui plėsti
žmonių tarpe. Dievo jam ne
reikia, taigi ir jo etika atsiremia
tik partija.
Krikščionybė žmogų laiko
nelygstamos vertės. Jis prasideda žemėje, bet nesibaigia žemėje
— jis siekia amžinybės, yra
amžinas. Krikščionybei mirtis
tėra tik perėjimas į naują gyvenimą, amžiną ir nesibaigiantį
su savo Kūrėju. Krikščionybei
etika yra laikymasis Dievo
įsakymų, noras gyventi pagal
amžinuosius dėsnius ir savo dar
bais laimėti laimingą amžinybę.
Komunizmui žmogaus gyve
nimas turi prasmę tik kolek
tyve. Dievas nėra neklystanti
dvasia. Partija yra neklystanti
masė, kurioje žmogus turi
paskęsti. Dėlto ir kyla
klausimas, ar komunizmas gali
turėti etiką ir ta etika saistyti
paskirus asmenis.
Komunizmas pripažįsta ir
sąžinę. Krikščionybei sąžinė yra
Dievo a r prigimties balsas,
kuris pasako, kas gera ir kas
bloga, kas darytina ir kas ne
darytina. Tuo tarpu komu
nizmui sąžinė tėra tik klus
numas kolektyvui, atidavimas
visko partijai, net savo išsilavi
nimo, savo minčių ir savo vi
daus gyvenimo. Jei kas tam
nepasiduoda, yra nusikaltęs
prieš komunizmą, tuo pačiu
prieš savo sąžinę, kuri yra tik
partijos vadų balsas.

Mėginimas suderinti ko
munizmą ar marksizmą su
krikščionybe yra tuščias ban
dymas paversti žmogų kitokiu,
negu jis yra ir gali būti. Ko
munizmo ir krikščionybės dialo
gas nėra įmanomas, išskyrus
ekonominiuose, kariniuose,
gamtos taršos dalykuose, kurie
dabar yra aktualūs visuose
kraštuose. Krikščionybė skelbia
dar ir toleranciją kitaip ma
nančiam. Komunizmas tole
ranciją pripažįsta kaip sambū
vį su kitaip manančiais ar kitoj
politinėje sistemoje gyve
nančiais, kol jis galės užvaldyti
tuos kitus ir paversti savo
„tikinčiais". Ne be reikalo
Fulton Sheen komunizmą va
dino „ateistine religija", nes jis
turi visus elementus, kuriuos
gaii turėti ir religija. Tik
komunizme viskas yra prie
šingoje pusėje. Tai yra nesu
derinami kraštutinumai, ku
riuos suderinti nė mėginti ne
galima.

ir tikrasis derinimas komu
nizmo, kuris įvestas Sovietų
Sąjungoje, Kinijoje ir kitur. Tai
tik savęs ir kitų apgaudinėji
mas, nesupratimas nei vieno,
nei antro. Abi pažiūros yra savo
srityje, savo metoduose ir savo
je etikoje ir čia negalima rasti
vidurio, pro kurį būtų galima
praeiti. Brazilijos Boffas j a u
šiandien yra komunistų įrankis,
nes jis skleidžia teologijos var
du komunizmo propagandą savo
krašte, tarp savų žmonių ir
siekia įtakoti net naivius kitų
kraštų teologus.
Kaip Maceina sako, Sovietų
marksistai teologų nelaiko ly
giais dialogo dalyviais, nes jie
negali suprasti tikrojo komu
nizmo tikslų. Jie tik nori užka
riauti žmonių protus — ne šir
dis — per teologų ar naivių
etikų lūpas ir pokalbius. Verta
atkreipti dėmesį, kad Sovietų
filosofai ir marksizmo propagan
dininkai net nekalba su savo
valdomų kraštų teologais, nes
jie taip pat turi pasiduoti jų valdžiai.

Galima nusikelti ir į okupuo*3 kraštą — Lietuvą ir pamatyti
ten tikruosius komunizmo
„apaštalus". Iš daugelio dabar
tinių įvykių galima pasidaryti
išvadą, kad okupuotų kraštų
pastatyti valdovai yra pirmiau
komunistai, negu lietuviai, lat
viai ar armėnai. Jie pirmiau
klauso Maskvos, negu savo tau
tos balso, nes tauta balso neturi
— turi tik paklusti komunizmo
partijai. Stalinas buvo didžiau
sias žmonijos piktadarys, išžu
dęs milijonus įvairių tautų
žmonių. Bet jis vienas to nebūtų
galėjęs padaryti, jeigu komunis
tinė etika neleistų kitiems
komunistams veikti pagal savo
etiką tik tai, kas naudinga par
tijai. Tai galima kalbėti ir apie
naujuosius vadus, kurie dar tik
mėgina sugrobti valdžią į savo
rankas ir padaryti visų kraštų
komunistus klusniais savo dar
bininkais, klusniais žemiškais
daiktais.
Ar reikalingas vadinamas
religinių kultų „įgaliotinis", jei
gu valstybė a t s k i r t a n u o
Bažnyčios, o Bažnyčia nuo mo
kyklos? Tokia įstaiga pajuokai
veikia. Vakarai iš tokio „įgalio
tinio", kuris, būdamas ateistas,
tvarko religijų reikalus, pa
rapijų steigimą, bažnyčių
statymą, kunigų auklėjimą ir
mokymą, tik juokiasi. Oku
puotoje Lietuvoje jau kuris
laikas „įgaliotinis" yra Anilionis, jam padeda Juozėnas. Abu
yra tik tamsūs ateistai, nieko
nenusimaną apie k a t a l i k ų
Bažnyčią, nieko nenusimaną
apie reformuotas protestantų ar
baptistų religijas. Ir jeigu kada
nors bus šios institucijos
panaikintos, kur tamsiausi at
stovai tvarko religijų reikalus,
Vakarai tik manys, kad jau
komunizmas sukultūrėjo ir jo
etika turi šiek tiek pagrindo
žmogaus viduje, o ne tik parti
joje.

RINKIMŲ ATGARSIAI
EUROPOJE
K- BARONAS
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje
Kada JAV gaubė tamsi naktis
— daugumas Europos gyventojų
kėlėsi naujai dienai, ankstyvam
darbui, kartu įjungdami televi
zijos ar radijo aparatus, norė
dami sužinoti Dėdes Šamo pre
zidento rinkimų duomenis. Ir
Vakarų Vokietija neatsiliko nuo
kitų valstybių, kadangi jos pir
mas kanalas, sujungtas su JAV
korespondentais, pradėjo skelb
ti pusę šešių ryto pirmas rinki
mines žinias, kartu pranešant
George Busho laimėjimą.
Lietuvių jaunimas sveikina arkivyskupą Audrį Bačkį po vyskupiškų šventimų. Prie stalo iš kaires:
Po dviejų dienų, iš spaudos
programos vedėjas dr. Jonas Račkauskas, Lietuvos diplomatijos šefas ir arkiv. tėvas dr. Stasys
atsiliepimų, galima surinkti
Bačkis, arkiv. motina Ona Bačkienė, arkiv. Audrys Bačkis.
rinkimų atgarsius Europoje bei
spaudos pasisakymus apie bū
simąjį 41-ąjį JAV prezidentą.
Europiečiai ypač palankiai su
tiko G. Busho išrinkimą, tačiau
su nuostaba priimdami labai
A U R E L I J A M.
belieka
tik
spėlioti
ir
laukti.
Paskutinieji Pabaltijo kraš
mažą balsuotojų skaičių, kartu
BALAŠAITIENĖ
Sakoma, jei „lėčiau važiuosi, tvirtai tikėdami, kad jis prieš
tuose vykstantys įvykiai lais
vajame pasaulyje gyvenančius ir aš pati. Tačiau, kiek pagal toliau nukeliausi"... Turėtume graiko emigranto sūnų laimės
pabaltiečius giliai sukrėtė, vojus, bandžiau ieškoti at laikytis ramiai, neskubėti su žymiai didesniu skirtumu, bent
ypatingai tarptautinių žinių sakymo į nerimą keliantį patarimais ir vizitais, kaip ofi 10-14%.
cialūs asmenys, ir leisti tiems,
agentūrų ir televizijos praneši klausimą „kodėl"?
Vakarų Vokietijos kancleris
mai apie nepaprastai drąsų
Nenoromis tenka susimąstyti kurie ima iniciatyvą, apsvarsty sveikino būsimąjį prezidentą,
Estijos atstovų elgesį, rei apie lietuvių charakterį, kuris ti taktiką ir metodus. Juk tai laukdamas ir toliau abiejų vals
kalaujant Estijai suvereniteto pasižymi solidarumo ir vienin kova Dovydo su Galiotu, bet tybių glaudaus bendradarbia
tiek vidaus santrvarkoje, tiek gumo stoka. Tą matome labai kaip rasti taiklią strėlę, kuri vimo. Taip pat ir prezidentas
santykiuose su užsieniu. Tai ryškiai išeivijoje, sekant mūsų nugalės Galiotą, nesužeidusi linkėjo nenutraukiamos abiejų
labai artimas žingsnis į visišką tarporganizacinę trintį, kuri Dovydo? Lengva mums, laisvuo valstybių draugystės.
nepriklausomybę, kuri yra tiek dažniausia nesikoncentruoja į se kraštuose gyvenantiems ir
M. Gorbačiovas tik vakare pa
pavergtųjų tautų, tiek jų atski principinius klausimus, bet j jokio teroro nebijantiems, daryti siuntė sveikinimo telegramą,
lusių šakų laisvajame pasaulyje pastangas dominuoti ir nepripa išvadas, kritikuoti ir piktintis. kadangi raudonosios Mekos
ilgametė svajonė.
žinti kitų darbo bei laimėjimų. Mūsų tautai yra žymiai naudin metropolyje kiekvienas siunčia
Pranešimuose praskambėjo ir Taigi ir kyla mintis, ar tokiu giau turėti gyvus žmones, negu mas žodis yra gerai ir tiksliai
Lietuvos vardas. Ji taip pat ban kritišku metu ir Lietuvoje jau mirusius didvyrius. Esame pa ant svarstyklių sveriamas.
dysianti sekti Estijos pavyzdžiu. skaldomasi? Vieni balsuoja, kiti kankamai jų praradę.
Vokiškų dienraščių Maskvos
Mūsų mintys, mūsų maldos, korespondentai tvirtino, kad
Sekėme žinias, skaitėme didžią kritikuoja ir demonstruoja. Va
ją spaudą, kuri, iki šiol Pabaltijo dina vieni kitus išdavikais, o moralinė ir materialinė parama - Maskvoje buvo laukiama G.
valstybių klausimą ignoravusi, kai kurios mums puikiai pažįs įvairiais būdais plaukia į Lie Busho išrinkimo, tikint, kad
staiga, jose vykstančius pasikei tamos disidentės net šalinasi tuvą, bet mūsų nebuvimas transatlantinis dialogas bus dar
timus atkėlė į pirmuosius pusla nuo labai agresyvaus ir tau mūšio ugnyje mums neduoda gilesnis. Tikrovėje Maskva į
pius. Clevelando „Plain Dealer" tiškai nusiteikusio sąjūdžio... taisės kritikuoti, smerkti ir net rinkimus žiūrėjo su nemaža
detaliai aprašinėjo estų reikala
Kaip turėtume elgtis mes, nurodinėti. Ateis laikas, kai iš rezervo doze, tačiau jai G. Bushvimus, delegatų balsavimą, o 43 atmetus mūsų jausmus, krie ne perspektyvos matysime, kas as yra prieinamesnis už M.
televizijos kanale buvo parodyti visada yra teisingas gyvenimo buvo teisus: ar estai ar lietuviai. Dukakį.
vaizdai iš Estijos „parlamento" kelio nurodytojas? Ar ne Tik keista, kad visos trys Pa
Paryžiuje,
tradiciniame
balsavimo procedūros. Kelioms tiksliausiai būtų sekti, kaip toli baltijo kraštų seserys neieško „Hary's Bar", kur jau nuo 1924
dienoms prabėgus, ir Lietuvoje nueis Estija ir kokios bus estų bendro, vieningo kovos būdo, m. visuomet įspėjami nauji pre
buvo p r a v e s t a s p a n a š a u s reika 1 . /imų pasekmės? Ką jie bet veikia a t s k i r a i . J u k zidentai (1976 m. padaryta klai
pobūdžio posėdis, tačiau šešta 'aimės? Ar ne per greitas ir vienybėje galybė, todėl tą min da, kadangi prezidentu iš
dieni o rytą ir nakties žinių metu ne per griežtas metodas susi tį galėtume jiems pasiūlyti. O rinktas buvo J. Carteris — K.
jau buvo pranešta, kad lietuviai remti su vis dar nesilpstančiu dabar belieka atsidusti, sekti B.) su šampanu džiaugsmingai
„atsitraukę" nuo estų reika Maskvos galiūnu? Jei į Talino žinias ir džiaugtis, kad pradžia buvo sutiktas G. Bush. Džiū
lavimų dvasios, o naujasis pir gatves ir neatplūs sovietiniai jau padaryta: trispalvė plevė gavo neogaulistų pirm. Jacąues
mininkas net nepravedęs balsa tankai, kaip tai prieš daugelį suoja ir himnas yra viešai gie Chirac, anksčiau pasveikinęs
vimo kai kuriais principiniais metų įvyko Vengrijoje, tai dar damas. Argi tai nėra daug paly telegrama amerikietį už prez.
klausimais, kaip dėl įstatymų daug laiko praeis, kol paaiškės ginus su tais metais, kada už Miterandą, kuris atsiuntė tik
bet kokį tautinės sąmonės
leidimo. Ilgokame reportaže estų žygio pasekmės.
išreiškimo gestą grėsė tremtis formalius žodžius.
buvo komentuojama, kad gy
Lietuviai eina lėtai ir su ar kalėjimas.
Nepalankiai Paryžius sutiko
ventojai esą nusivylę tokiu s a i k u . Stebint iš tolo ir
viceprezidento nominaciją. Įvy
atstovų pasielgimu ir gatvėse nejaučiant vyraujančios atmos
k u s nelaimei — mirčiai,
buvusios tūkstantinės demons feros, sunku pasakyti, ar tai tik
automatiškai prezidento kėdę
tracijos su šūkiais „išdavimas". komunistinės idėjos žlugimo
užima Quayle. Tam postui jis
Mano pažįstamieji buvo tokių baimės padarinys, kad neinama
Darbai yra geresni liudi yra nepasiruošęs. Jis laikomas
pranešimų giliai sukrėsti, o kaip estai „pilnu tempu", ar ninkai negu žodžiai.
„mamytės sūneliu", įtakingų
savotiškai nusivylusi pasijutau gerai apgalvota taktika. Mums
Šv. Jonas Auksaburnis tėvų ir asmenų pagalba, išven

TARP VILČIŲ IR NUSIVYLIMŲ

BALTASIS BANGINIS
HERMAN MELVILLE
ROMANAS
Išvertė P. Gaučys
66
L. Dvišakis

Dvišakis, apie kurį esame užsiminę anksčiau, yra
vertas ypatingo paminėjimo. Tai yra savotiškos išvaiz
dos lazda, kokių dviejų pėdų ilgumo, vertikaliai pri
tvirtinta ant dešiniojo valties šono, arti priekigalio,
kurio vienas galas turi uždavinį paremti medinę perste
kės rankeną, tuo tarpu kitas nuogas, barzdotas jos
galas išsikiša už nosgalio. Tuo būdu perstekė ant dvi
šakio yra patogiai pasiekiama perstekininkui, kuris
Kalbėti apie komunizmo etiką lygiai lengvai ją paima, kaip žmogus girioje nukabina
yra tuščias dalykas, jeigu tą šautuvą nuo sienos, kur jį laiko užtaisytą. Paprastai
etiką suprantame, kaip ją ant dvišakio laikoma dvi perstekės, kurios atitinka
supranta net ir ateistiniai filo mai vadinamos pirmąja ir antrąja geležim.
sofai Vakaruose. Dabartinių
Šitos dvi perstekės, kiekviena su savo virve, priri
okupuotoje Lietuvoje įvykių šamos prie virvelės, tuo siekiama galimai greičiau
akivaizdoje turime pasitikėti vieną paskui kitą jas sviesti į tą patį banginį tuo atve
tauta ir tikraisiais tautos atsto ju, kai viena neatsilaikys, antroji pasiliks įbesta, kas
vais.
Neturime lengvai pasi dvigubai padidina sėkmės galimumus.
Vadinamoji „išlaisvinimo
teologija", kuri yra aktuali tikėti, imtis pokalbio ar atiduo
Bet labai dažnai atsitinka, kad dėl momentališko,
Pietų Amerikoje, kartais ti tautai vadovavimą tokiems, greito ir mėšlungiško banginio bėgimo, įsibedus į jį
sekama ir kituose krikščioniš kurie neturi etikos ir kurie te pirmajai geležiai, perstekininkui yra nebeįmanoma,
kuose kraštuose, mėgina mark bėra klusnūs komunizmo nors jo judesiai būtų žaibo greitumo, sviesti antrąją
sizmą derinti su krikščionybe. tarnai.
geležį. Tačiau tai antrai geležiai esant pririštai prie
Tai nėra tikroji teologija, nėra
P.S. virvelės ir jai pradėjus bėgti, neišvengiamai reikia ją

išmesti iš laivo, nepaisant kaip, nes priešingu atveju
įgulai gresia didelis pavojus. Ji išmetama tiesiog į van
denį, statinaitėje likusios įvijai susuktos virvelės at
sarga daugumoje atvejų leidžia tai padaryti. Tačiau šis
pavojingas veiksmas kartais yra surištas su labai
skausmingais ir netgi mirtinais atvejais.
Be to, kai išmetama antroji geležis iš valties, ji tam
pa tikru siaubu, nes pradeda išdarinėti pavojingus
vingius aplink banginį ir valtį, suraizgo virves arba
jas perpjauna ir sukelia nuostabiausių pergyvenimų.
Bendrai imant, jos negalima atgauti, ligi persekioja
masis banginis nepavirsta lavonu.
įsivaizduokite dabar atvejį, kai keturios valtys kar
tu pradeda persekioti vieną ir tą patį banginį,
nepaprastai stiprų ir gudrų, ir, atsižvelgiant į šitas jo
ypatybes, o taip pat ir į tūkstantį visados galimų atsi
tikimų tokiam drąsiam užsimojime, aštuonios ar
dešimt antrųjų geležų atsiduria išsimėčiusios jūroje.
Aišku, kiekviena valtis laiko dvi perstekes pririštas
prie savo virvelės, kad įgalintų išmesti antrąją geležį,
nepataikius pirmajai. Visas šitas smulkmenas
pažymime geresniam supratimui skirtingų fazių, labai
svarbių ir komplikuotų, tų scenų, kurios vėliau bus
aprašomos.
LI. Stubbo v a k a r i e n ė
Stubbas užmušė banginį tam tikram atstume nuo
laivo. Jūra buvo rami. Viena paskui kitą valtys prisirišusios pradėjo lėtą laimikio tempimą „Peauodo" link.
Aštuoniolika vyrų su savo trisdešimt šešiomis ranko
mis ir šimtu aštuoniasdešimt pirštų valanda po valan
dos lėtai yrėmės jūroje, traukdami negyvą, inercinę,
nepaslankią masę, kuri, rodėsi, vos vos juda. Ir tai buvo

gęs Vietnamo karo. Politiniam,
tarptautiniam darbui jis yra
nepasiruošęs.
Londonas taip pat laukė G.
Busho pergalės ir gerų toli
mesnių abiejų valstybių santy
kių, pagrįstų M. Thatcher ir
R. Reagano ligšioliniu bendra
darbiavimu. Didž. Britanijos
vyriausybei didelį įspūdį padarė
parinkimas naujo užsienio
reikalų min. bei patarėjų štabo.
Roma sako, kad G. Bushą
laukia sunki pradžia ne vien dėl
demokratų daugumos kongrese
ar vestos rinkiminės kampa
nijos (kalbama, kad ji nebuvo la
bai „švari"), nunuodijant visą
rinkiminę eigą, bet taip pat dėl
milžiniško biudžeto deficito.
Vašingtono vokiečių koresp
ondentų nuomone, Dukakis
savo veidu buvo „europietiškesnis" senojo žemyno gyvento
jams, mokėdamas be anglų dar
ispanų ir graikų kalbas. Ta
čiau Dukakis anksčiau visai
nesidomėjo užsienio politika ir
toje srityje neturi jokio paty
rimo. Tuo tarpu Busho veidas
yra pasaulyje labai gerai ži
nomas. Jis Europoje surado
draugų, toliau tęsdamas R. Rea
gano užimtą kelią, ypač savo
pareiškimu, kad JAV niekuo
met n e a t i t r a u k s savo ka
riuomenės iš Europos. Daug
kartų viešėdamas Europoje
jis pasireiškė kaip praktiškas
žmogus, parodydamas norą
tiksliai spręsti iškilusias pro
blemas, neatidedant jų „kitai"
dienai ar net „kitai" savaitei.
Tačiau taikliausiai visą rinki
minę kampaniją užbaigė kelių
vokiškų dienraščių Romos ko
respondentas pareikšdamas,
kad į Baltuosius rūmus, šalia
prezidento, pirmą kartą įžengia
ne „First Lady", bet pirmoji
namų šeimininkė Barbara
Bush sukneles krautuvėse
perkasi g a t a v a s , atsisako
dažyti savo žilus plaukus (pajuc
kiama, kad ji senelė), atrodo ž>
miai vyresnė už vyrą, mėgsta
pati gaminti maistą myl :
vaikus, labai praktišk Prie^
žengdama per Baltųjų rūmų
slenkstį, ji jau iš anksto pasakė,
kad nori būti ir toliau gera
žmona ir motina.
Vokiečių spaudos pranešimu
dėl savo nuoširdumo ji ameri
kiečių yra labai mėgiama.
Pati dorybė tampa nedorybe,
kuomet ji panaudojama blogam.
Shakespeare

geras įrodymas mūsų traukiamos masės milžiniškumo.
Sutemo, bet trys žiburiai, pakabinti vienas po kitu
ant takeliažo, silpnai nušvietė mums kelią. Priartėję
pamatėme, kad Ahabas buvo paliepęs pakabinti keletą
žibintų ant laivo šono. Nematančiu žvilgsniu davė
įprastinius potvarkius banginiui pririšti nakties metu,
0 paskui, įteikė žibintą, kurį laikė rankoje, jūreiviui,
nuėjo į kajutę ir ligi ryto nepasirodė ant denio.
Bemedžiojant ši banginį, kapitonas Ahabas išvys
tė įprastinę veiklą. Tačiau kartą jis jau buvo negyvas,
kažkokios nepasitenkinimo, irzlumo ar nevilties
apraiškos pasirodė jo veide, tartum šis lavonas jam
būtų priminęs, kad reikia dar užmušti Siautulingąjį
Diką ir, nors jam į laivą pristatytų tūkstantį banginių,
jeigu tarp jų nebūtų Baltojo Banginio, tai nieko nereikš
tų, palyginus su jo beprotišku troškimų įvykdymu.
Labai ^reit, sprendžiant iš girdimo triukšmo ant
„Peųuodo" denio, rodėsi, kad jūreiviai ruošėsi nuleis
ti inkarą, nes buvo iškeltos sunkiosios grandinės.
Tačiau tos žvangančios grandys turėjo pririšti ne laivą,
bet lavoną, kuris buvo prisišliejęs prie jo šono. Pririš
tą už galvos užpakalyje ir už uodegos priekyje, banginio
juoda masė sutyso pagal laivo ilgį ir, žiūrint į nakties
tamsumas, aptemdžiusias takeliažą ir kartis, laivas ir
banginis atrodė tartum jaučių jungas, vienas jų bes
tovįs, o kitas begulįs.
Jeigu, kaip galėjome spręsti, niūrusis Ahabas da
bar buvo ramus, Stubbas, jo pavaduotojas, girtas
laimėjimu, rodė jam neįprastą susijaudinimą. Viena
1 mažų priežasčių, prisidėjusių prie Stubbo linksmumo,
labai greit pasireiškė nenumatytu būdu: banginio
• mėsą, kaip skanų patiekalą, jis nepaprastai mėgo.
(Bus daugiau)

*>>w< •

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. gruodžio mėn. 1 d.
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Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią įstaigą, prašome
paminėti, kad esate arbaronte būti
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas n t m o k i m i i .

OM^J

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa
vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų
ieškomo) apylinke), mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar
užeit pas

KMIECIK REALTORS
7 9 2 2 S. PULASKI RD

DANUTĖ SCERBAITĖ MAYER

Sv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje Sioux City. Iowa, po Sutvirtinimo sakramento koncelebrinių
Mišių. Iš kairės: vysk. Lavvrence D. Soens. klebonas prel. Simonas Morkūnas, prel. Thomas
Donahoe, kun. Victor F. Ramaeker; antroje eilėje: 5 konvertitai; trečioje — 15 vaikų ir t r y s alto
riaus patarnautojai.

KĄ SAKYTI PASKAMBINUS
BALTIESIEMS RŪMAMS
GRUODŽIO 2 D.

Pabaltiečiai yra raginami Amerikos visuomenė galėtų tie
skambinti Baltiesiems rūmams siogiai kreiptis į Baltuosius
gruodžio 2 d. nuo 3 valandos rūmus savo rūpesčiais.
Paskambinus, reikia pasaky
mis, bet šimtais ir tūkstančiais, ryto iki 5 valandos vakaro su
turinčius daug pasiturinčių p r a š y m u , kad prezidentas ti: „Heilo. In view of all the
žmonių, paseks mažytės 70 Reagan ir būsimasis prezi news about the Baltic States, I
šeimų parapiečių dosnumo pa dentas Bush iškeltų Pabaltijo am calling to reąuest that Preklausimą Gorbačiovui.
sident Reagan and Presidentvyzdžių.
Šiuo reikalu reikia skambin Elect Bush raiše the Baltic issue
ti 202-456-7639. Tai yra telefono during their upcoming meeting
numeris, sukurtas tam, kad with Gorbachev. As an
SV. KAZIMIERO
American, I feel t h a t the
PARAPIJA LAIMĖJO
poeple of Estonia, Latvia and
PIRMĄ VIETĄ
profesionalų, visuose vajuose Lithuania deserve our support
DIECEZIJOS VAJUJE
būtų laimėjusi dar prieš vajų in their efforts to regain
freedom peacefully."
Šv. Kazimiero lietuvių parapi pradžią pirmą vietą.
Vietinis
Žinome, kad lietuviai, latviai
ja, Sioux City, Iowa, 14 kartų iš
eilės dar prieš vajaus pradžią
laimėjo pirmą vietą, surinkda
ma įsipareigojimais 11,208 dol.
arba 304 procentus, iš kurių 291
procentą grynais-10,708 dol.
Kvota buvo paskirta surinkti
3,681,50 dol.
Vajų vykdė 142 diecezijos
parapijų patys parapiečiai,
6,000 vyrų ir moterų. Tačiau
prel. Simonas Morkūnas pats
vienas atliko šį didelį nemalonų
darbą, per tris savaites, kiek
vieną dieną nuo 9 vai. ryto iki
8 vai. vakaro rinko įsipareigo
jimus. Vajuje dalyvavo 100
procentų parapiečių, kai diece
zijos parapijų tik 52 procentai ir
15, 20 procentų įsipareigojimų
nesumoka, o Šv. Kazimiero
parapiečiai sumoka visą 100
procentų įsipareigojimų. Ir šiais
atvejais Šv. Kazimiero parapi
ja yra pirmoji.
Iki šiol Šv. Kazimiero parapi
ja iš 14 diecezijos pagerinimo
vajų vietos katalikų aukštesnės
mokyklos priestatui vajaus gavo
atgal
iš
įsipareigojimų
143,568.67 dol. K a s buvo
Po prelato Simono Morkūno jvilktuvių konceliabracinių Mišių Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
surinkta įsipareigojimų virš
Sioux City, Iowa, lapkričio 13 d. Iš kairės: prelatai Frank J. Brady, Richard V. Sveeney, V. F.,
kun. Kevin C. McC'oy, kancleris, vyskupas Lawrence D. Sones, prel. Roger J. Augustine, gene
kvotos surinkti. 100 procentų
ralinis vikaras, prel. Simonas Morkūnas, aukštesnės katalikų mokyklos direktorius kun. Victor
grįžo į parapiją.
F. Ramaeker ir prel. Thomas Donahoe.
Prel. Simonas Morkūnas,
prieš pradėdamas vajus, pirmas
paaukojo 15,000 dol. todėl ir jo
parapiečiai pasekė klebono
pavyzdžiu. Tai pasisekimo
paslaptis. Per visus diecezijos
IF.YOU HAVE EVER VVANTED TO INVITE RELATIVES FROM LITHUANIA O N A VISIT
vajus Šv. Kazimiero klebono ir
TO THE USA OR CANADA, NOVV IS THE TIME TO ACT . . .
parapiečių dosnumo pavyzdys
labai daug prisidėjo prie pasiseBECAUSE OF NEVV GOVERNMENT POUCIES CONCERNING THE GRANTING OF
kimo. Kasmet tenai buvc
PERMISSION TO VISIT RELATIVES AND ALSO FRIENDS ABROAD. THE POSSIsurinkta virš kortoe 300,000
BILITIES OF APPROVAL OF INVITATIONS REQUESTS ARE NOVV BETTER THAN EVER
dol. ar daugiau. Tai didelė gar-^
BEFORE. IF YOU HAVE TKIED IN THE PAST AND WERE TURNED DOVVN, IT IS
bė parapiečiams, klebonui,
NOVV SUGGESTED TO TRY AGAIN.
Amerikos lietuviams ir paverg
WE PREPARE THE NECESSARY DOCUMENTATION AND ARRANCE THE PREPAID
tai Lietuvai, kurios vardas gar
sinamas įvairiais būdais.
TRANSPORTATION. CALL OR VVRITE US FOR DETAILS ABOUT THE REQUIRED
FORMALITIES TO EXTEND THE INVITATION.
Nėra buvę atsitikimo Sioux
City diecezijos ir Amerikos
PLEASE TELL A FRIEND W H O MAY ALSO BE INTERESTED! ! !
lietuvių istorijoje, kad mažytė
To recieve a colored brochure and further information, call tollfree or vvrite:
70 šeimų Šv. Kazimiero pa
rapija, kurioje keliasdešimt
Baltic American Holidays Inc.
lietuvių, paprastų darbininkų,
TOLL FREE
A DIVISION OF
60 procentu pensininkų, nėra
1-800-835-6688
ROBERT J. ELLYN TRAVEL INC.
milijonierių, gydytojų, dantistų,
501 Fiftb Avenue, New York, N.Y. 10017 • (212)972-0200
inžinierių, biznierių ir įvairių

Prel. Simonas Morkūnas įteikia vietos vyskupui Lawrence D. Sones diecezi
jos vajaus 10,708 dolerių čekį.

Sioux City, Iowa
PREL. S. MORKŪNO
IVILKTUVĖS
Sekmadienį, lapkričio 13 d.,
vietos vyskupas prieš 10:30 Mi
šias atliko prelato Simono Mor
kūno įvi'.ktuvių apeigas ir po to
konceiebravo Mišias. Pasakė
labai gražų ir turiningą pa
mokslą, prisimindamas paverg
tos Lietuvos žmonių kančias ir
didvyrišką pasiaukojimą sie
kiant laisvės.
Per Mišias vietos aukštesnės
katalikų mokyklos mišrus
choras -labai gražiai giedojo,
ypač lietuviškai „Marija, Mari
ja', gerai ištardami lietuviškus
žodžius.
Pamaldose dalyvavo daugiau
kaip 400 žmonių, tris kartus
daugiau negu parapiečių. Po
pamaldų parapijos salėje vyko
iškilmingas banketas, nemoka
mai geriausio jautienos kepsnio
pietūs. Laike banketo vyskupas
labai pagyrė prel. S. Morkūną
už nepaprastai didelį pasiau
kojimą parapijai ir diecezijai
laike 37 metų ir parapiečių
glaudų bendravimą su klebonu
ir nuostabų klebono ir para
piečių dosnumą bažnyčiai, kata
likiškam auklėjimui, misijoms
ir pavergtai Lietuvai, ypač
diecezijos istorijoje laimėdama
dar prieš vajų pradžią visuose
diecezijos vajuose pirmą vietą.
MALDOS DIENA
šv. Kazimiero lietuvių bažny
čioje Sioux City, Iowa, prelatas
Simonas Morkūnas aukojo dve
jas Mišias ir trečias — vietos
aukštesnės katalikų mokyklos
direktorius kun. V.F. Ramaeker
ir prašė parapiečius ir kita
taučius, lankančius gražią Šv.
Kazimiero bažnyčią, melstis už
pavergtuosius, ypač dabar did
vyriškai kovojančius dėl Lie
tuvos Nepirklausomybės. Jis
pasakė keturis pamokslus apie
dabartinę būkle Lietuvoje.
Parapijos biuletenio medžiaga
buvo skirta apie dabartinius
įvykius, persitvarkymą Lietu
voje.
Buvo padaryta rinkliava
bažnyčioje ir klebonui asme
niškai lankant parapiečius, ne
paisant, kad klebonas tuo metu
vykdė diecezijos pagerinimo
vajų. surinkta 1,500 dolerių, į
šią sumą įeina ir klebono auka
500 dolerių.
Reikia manyti, kad didelės
Amerikos parapijos, kurios
skaito parapiečius ne dešimti

ir estai Pabaltijo kraštuose
laukia mūsų paramos, didžiau
sia parama būtų, jeigu prezi
dentas Reagan ir būsimasis pre
zidentas Bush iškeltųjų reikalą
su Gorbačiovu.
Todėl susiburkime ir kiek
vienas paskambinkime Baltie
siems rūmams gruodžio 2 d.
tarp 8 v.r. ir 5 v.v. O t a i pa
darius, paraginkime savo drau
gus taip pat padaryti. Būtų visai
ne pro šalį, kad Baltieji rūmai
kelis šimtus k a r t ų išgirstų
mūsų prašymą.
Kuo daugiau dėmesio mes reikalausim pabaltiečių reika
lams, tuo daugiau jo susilauk
sime.
Ginta T. Palubinskaitė
Jungtinio Pabaltiečių komiteto
(JBANCi visuomeninių reikalų
direktorė

GOOD

N EVVS. . .

KOMPIUTERIŲ

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

RIMAS L. STANKUS
361-5950

MIS

284-1900

BUDRAITIS REALTY
6600 S. Pulaski

Jei nonte parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią
agentūrą, prašome skambinti Danutei
Ščerbaitel Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui |ūsų namų įkainavimo.

767-0600

HELP VVANTED
Namai apžiūrėjimui
Sekmadienį, gruodžio 4 d., 1 - 4 v. p.p.

LEADING SHEET METAL
FABRICATOR
HAS IMMEDIATE OPENINGS:
* SHEAR OPERATOR
* PRESS BRAKE
•MATERIAL HANDLER
1S1 SHIFT
Mušt speak English.
Experience necessary.
We offer attractive starting
rate and excellent benefits
including profit sharing.
COME IN AND APPLY:
READY METAL MFC. CO
4500 W. 47th St.
Chicago. II 60632
equal opportunity employer m/f

11248 S. St. Louis, visai naujas 3 mieg.
mūrinis ,,bi-level" namas su 1-3/4 prausyk
los: L formos valgomasis, įrengtas rūsys;
šeimos kamb. su židiniu. ..Thermal" lan
gai; aluminio ,,trim*'. daug priedų Skubė
kite.
8617 S. Kilboum, Galtagher & K. Henry
..bi-level" 7 kamb. mūrinis namas. 4 dideli
mieg., 2 prausyklos; valg. kamb.; gražus
šeimos kamb.; (važiavimas šone; 2 auto
garažas; aluminio ..trim", daug priedų. St.
Bedė parapija. Skubėkite apžiūrėti!
No. 306 — Smuklė ir apartmentas ant Ar
cher & Cicero. Sėkminga prekyba, daug
klientų. Pastatas naujas. Apartm. 5Vį
kamb , 3 mieg. Puikus pirkinys. Skam
binkite dabar!

MISCELLANEOUS
/

No. 346 — 6 butų namas. 28 metų. mūri
nis: 4 butai su 2 mieg. kamb. ir 2 butai su
1 mieg. Atskiros šildymo sistemos —
nuomininkai užsimoka už šildymą; daug
pajamų, mažai išlaidų. Skambinkite dabar!

A

VILIMAS
M O V I NG

Tel. 376-1882 ar 376-5996

AR NORITE PARDUOTI?

10%—20%—30% pigiau mokėsit
Savo namą galite parduoti, tik pa
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai
oas mus.
sėkmingai jums patarnaus Mes jums I
F R A N K ZAPOLIS
galime padėti, nes daugiau stengiamės '
32QeV2 West 9 5 t h S t r e t
Mamo įvertinimui skambinkite skubiai — (
labar
T » l . — GA 4 - 8 6 5 4
O'BRIEN FAMILY REALTY
ELEKTROS
Tel. — 4 3 4 - 7 1 0 0
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir
jžmiesty.
Dirbu greitai, garantuotai ir
FOR SALE
sąžiningai.
655-2020
Pigiai parduodu tinkamus
KLAUDIJUS PUMPUTIS
naudoti Lietuvoje
VIDEO REKORDERIUS
Atsilankykft Į
OUEEN OF MARTYRS parapijos kalėdinę
(312)839-5829
rankdarbių mugę!
103 ir St. Louis Ave.. Evergreen Park, IL.
Šeštd. gruodžio 3, 10 v. ryto iki 5 v p.p.
Sekmad. gruodžio 4,9 v. ryto iki 3 v. p.p.

Pigiai parduodami valgomo
kambario baldai.
Tel. 312-301-2108

DRAUGE GAUNAMI
NAUJAUSI LEIDINIAI
RINKTINIAI RAŠTAI IV. Krikščionybė Lietuvoje.
Zenonas Ivinskis. 750 psl. 1987
DANGUS NUSIDAŽO RAUDONAI. Pirmosios
tremties memuarai. Juozas Keliuotis. 359
psl. 1986
ATOLAS-KORALŲ SALA. Romanas. Jurgis
Gliaudą. 271 psl. 1986
LIETUVOS GINKLUOTOS PAJĖGOS 1918-1940.
Vitenis Statkus. 1040 psl. 1986
RAUDONŲJŲ STOVYKLOSE. Misionieriaus
atsiminimai. Kun. J. Hermanovičius, MIC.
359 psl. 1969
SUSITIKIMAS PAMARY. Novelės. Aurelija Balašaitienė. 211 psl. 1982
MES VALDYSIM PASAUU. I ir II tomas. At
siminimai. Liudas Dovydėnas. 11. 263 psl.,
II t. 254 psl. po
GELMIŲ BALSAI. Premijuotos novelės. Vyt. Alan
tas. 236 psl. 1986
DIENORAŠTIS 1915-1919. Petras Klimas. 456
psl. 1988
DAIGYNAS. Romanas Alė Rūta. 576 psl. 1987
SAVANORIO DUKTĖ. Romanas. Antanas Gailiušis. 381 psl. 1987

$45.00

$12.00
$9.00
$27.00

$5.00
$8.00

$4.00
$10.00
$20.00
12.00
$9.00

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųst,
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos.

Laiškas
AR KALĖDŲ EGLUTĖ
YRA RIMTIES
DRUMSTĖJA

i .

dvasines. Mes lietuviai netu tos papročius. Skirkime kultū
rėtume sekti jų pėdomis. Būtų r i n i u s
renginius
nuo
gražu, kad laikytumės savo pramoginių.
senų tradicijų ir gerbtume tau
J. Plačas

1988.XI.26 „Drauge" skaičiau
D. Petrutytės straipsnį „Paga
liau galvokime, ką darome".
Šiame straipsnyje ji kelia mintį,
kad gruodžio mėn. 4 d. ruošiama
Kalėdų eglutė l i e t u v i a m s
vaikučiams, nesiderina su
adventiniu laiku, nes t a i
laikoma p a s i l i n k s m i n i m u .
Nepriklausomybės laikais Lie
tuvoje Kalėdų eglutės būdavo
ruošiamos po Kalėdų.
Daugelis lituanistinių mo
kyklų Kalėdų eglutes ruošia
prieš Kalėdas. Vienos anksčiau,
kitos vėliau. Kalėdų laikotarpis
paprastai skaitomas iki Trijų
karalių šventės (1.6). Mokiniai
Kalėdoms paleidžiami trijų sa
vaičių atostogų. Mokiniai
renkasi po atostogų į mokyklas
jau po Trijų karalių. Ką išmoko
prieš Kalėdas, per tris savaites
būna pamiršę. Vėl reikia repe
ticijų, kurias galima daryti tik
šeštadieniais pamokų metu.
Kalėdų eglutės nusitęstų iki
sausio mėn. vidurio ar net pa
baigos. Už kelių savaičių prasi
deda Vasario 16 minėjimai.
Kada jiems pasiruošti? Daug
patogesnis l a i k a s Kalėdų
eglutėms yra prieš Kalėdas.
Ar Kalėdų eglutės yra pasi
linksminimas? Aš manau, kad
ne. Pasilinksminimai būna su
orkestrais, šokiais, puotomis ir
t.t. Kalėdų eglutės programos
yra grynai kultūrinės, tautinės,
religinės. Vaikai v a i d i n a ,
deklamuoja, gieda kalėdines
giesmes. Sulaukia Kalėdų
senelio,
pasidžiaugia
dovanėlėmis ir valandėlę pa
bendravę skirstosi n a m o .
Namuose Kalėdų eglutes puošia
Kalėdų dieną, tada jau būna ir
pasilinksminimų. Mokyklos tą
dieną negali suruošti, nes atostogų laikas. Be to, būtų su
trukdytos šeimų ruošiamos
šventės.
Lituanistinėse mokyklose yra
aiškinama apie Adventą,
duodamos temos rašyti ir pa
tariama susilaikyti nuo gardžių
valgių ir linksmybių. Patariame
atlikti gerų darbelių daugiau,
negu paprastai. Kultūriniai
dalykai Advento laikotarpyje
Bažnyčios nėra draudžiami.
Šiame krašte prieš Adventą ir
per Adventą yra ruošiama daug
pasilinksminimų, Visur blizga
eglučių papuošalai, gatvėse
paradai, orkestrai groja, liuksu
sinės iliuminacijos. Spaudoje
užtinkami pranešimai apie
pokylius ir daug kitų dalykų.
Atrodo, kad Kalėdos ne
gruodžio mėn. 25 dieną, bet jau
lapkričio mėnesio pradžioje. Čia
jau nebesiderina su Kalėdų
dvasia, tačiau ir bažnyčiose
pamokslų metu vengiama apie
tai pasisakyti. Žmonės pradeda
galvoti, kad čia natūralu, nieko
blogo, galima linksmintis bet
kada.
Šiame krašte yra įvairių tau
tybių ir tikybų piliečių.
Nemažai y r a a t e i s t ų
ir
liberalinių pažiūrų žmonių.
Jiems adventas ir gavėnia nieko
nereiškia. Net religiniai sim
boliai jiems gadina nuotaikas.
Jau daugelyje vietų teismai
uždraudė viešose vietose
prakartėles, kryžius, plakatus ir
kitokius ženklus, kurie primena
religinę šventę. Materialistinės
idėjos stipriau reiškiasi už
PRANCŪZAI PERKA
NATIONAL CAN
Prancūzų firma už 1.26 bilijo
no dolerių perka American Na
tional Can bendrovės fabrikus.
Tos bendrovės centras yra Chicagoje.
KALĖDINIAI VAIDINIMAI
Chicagos teatrai jau pradeda
kalėdinius vaidinimus. Miesto
teatras Goodman jau vienuolik
tus metus t u r ė s Dickenso
„Christmas Carol".

*
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PENKIOLIKOS METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

JOANAI LEONAVIČIENEI
A.TA.
JONUI KARVELIUI

Lietuvoje mirus, brolį dr. PRANĄ SUTKŲ su šeima
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame
Aldona ir Gedas Griniai
Elena ir Adolfas Miliai

mirus, jo broliui KAZIMIERUI su šeima ir velionio
šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą ir k a r t u
liūdime.
B. Kvietys
S. Pragulba
P. ir L. Žemaičiai

A.tA.
JONUI KARVELIUI

A.tA.
PRANAS
GEDVILĄ

Mylimam Broliui

A.tA.
KOSTUI MILAŠIUI
mirus Lietuvoje, liūdesy ir skausme likusią šeimą Lie
tuvoje, seserį GENUTĘ ANKIENE, jos vyrą VINCĄ,
seserį ZOSE ČINČIENE su šeima, gimines ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u liūdime.
Verutė, Stasys, Algimantas

Mykolaičiai

A.tA.
Teis. ALEKSANDRUI DABŠIUI
mirus, mūsų mielą choristą RIMTAUTĄ DABŠĮ ir jo
šeimą, netekus mylimo ir brangaus Tėvelio, nuošir
džiai užjaučiame.
Šv. Kazimiero parapijos

mirus, žmonai TERESEI, dukrai DIAMANTEI
GRĖBLIŪNIENEI, broliui dr. KAZIUI KARVELIUI
ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Jau suėjo penkiolika metų, kai negailestinga mirtis
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, brolj ir švogerį, kurio
netekome 1973 m. gruodžio 8 d. Palaidotas Šv. Kazimiero
kapinėse.
Jo netekimas buvo mums skaudus smūgis, kuris vis skau
dina ir skaudins mūsų širdis. Niekaip negalime apsiprasti
su mintimi, kad jo jau nebėra mūsų tarpe. Žinome, kad jo
niekuomet neužmiršime, kad jis gyvena su mumis, iki kol mes
su juo susijungsime amžinybėje.
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Švč. M. Marijos
Gimimo bažnyčioje 1988 m. gruodžio 10 d., 5 vai. vakaro, T.
Marijonų koplyčioje gruodžio 8 d., 7 v. ryto; T. Jėzuitų
koplyčioje ir daug mišių Lietuvoje.
Maloniai prašome gimines, artimuosius ir pažįstamus
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už
a.a. Prano Gedvilos sielą.
Ilsėkis ramybėje.

Albertas ir Bronė Kr emeriai
Dr. Stasys ir Dalia Strasiai

A.tA.
JUOZUI FABIJONUI
mirus, sūnui ROMUI, s. v. būrelio nariui, ir jo šeimai
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime.
pulk. J. Sarausko
s.v. Židinio būrelio nariai

Nuliūdę: Žmona Ona ir giminės Lietuvoje.

GAIDAS-DAIMID
Mielai Motinai

EUDE I KIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE

A.fA.
MORTAI BABICKIENEI

4330-34 S. California Avenue
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — 927-1741-1

choras
mirus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų draugijos narę,
velionės dukrą GINTRĄ NARIENE ir visus liūdin
čius artimuosius.

Los Angeles, CA

Mielai Prietelei ALDONAI^os Vyrui

Lietuvos Dukterų

A.tA.
ANTANUI PASKUI
mirus, reiškiame jai ir sūnums ANTANUI su šeima
ir JONUI giliausią užuojautą ir k a r t u giliai, giliai
liūdime.

PETKUS

mirus, jo sūnui ROMUI ir jo šeimai reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime
Paronių šeima

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 3 West 71 St., Chicago
Telefonas — 476-2345
1410 So. 50th A v., Cicero
Telefonas — 863-2108

A.tA.
JONUI KARVELIUI

Mielam

A.tA.
JONUI KARVELIUI
mirus, mūsų myli moms TERESEI ir DIMUTEI su
šeima bei visiems a.a. Jono giminėms nuoširdžią
užuojautą reiškia Prapuoleniai:

-

Draugija

A.tA.
JUOZUI FABIJONUI

Marija ir Leonas Bajorūnai
Jadvyga ir Adolfas
Damušiai
Regina ir Justinas
Pikūnai

•

4 3 4 8 S. California Avenue
Telefonas - 523-0440

Aldona
Marius
Jurgis ir Jane
Aurelijus ir Dana

Brangiai Motinai

A.tA.
MARTAI BABICKIENEI
mirus, GINTRAI IR PRANUI NA
RIAMS ir jų šeimai reiškiame gilią
užuojautą

Juzė, Petras, Danutė Norkaičiai
Irena ir Julius Gelažiai
Diana ir Antanas Kizlauskai »

_t

mirus, liūdinčią žmoną TERESE, dukrą DIAMANTE
GREBLIUNIENE su šeima, brolį KAZĮ su šeima,
pusbrolį JUOZĄ su šeima ir kitus gimines nuoširdžiai
užjaučiame.
L. E. Andriai
V. Norvaišienė
J. Antanaitienė
G. Pažemėnienė
V. O. Braziai
S. Petravičienė
E. K. Butrimai
B. Popeliučkienė
A. A. Didžiuliai
K. S. Radvilos
Drs. V. J. Dubinskai Z. S. Ramanauskai
B. A. Elsbergai
V. R. Ramūnai
P.O. Griškeliai
B. S. Sakalai
J. Gruzdąs
K. Sakalienė
P. M. Jakaičiai
V. Saladžius
S. J. V. Jazbučiai
B. 0. Sergaučiai
I. V. Jokšai
P. Skikūnas
E. Jonušienė
M. Steikūnienė
A.
Juknevičius
G. Stepulionienė
0. Juodikienė
I. Stongvilaitė
J. J. Kay
V. L. Sapėnai
A. S. Kamarauskai
A. Šatienė
L. Karpavičienė
K. S. Šeputos
J. Kasulaitis
P. 0. Šilai
D. J. Kaunaitės
A. I. Šimkai
A. Kerberienė
M. Šimkienė
E. Kereševičienė
V. Šukienė
K. K. Kodačiai
Drs. V. A. Taurai
J. A. Korsakai
J. 0. Vaičekoniai
J. J. Kučinskai
A. M. Varnai
P. E. Leonai
R. B. Vilkai
A. D. Liaugminai
M. M Vitkai
K. M. Linkai
L. Vykintienė
B. A. Liskai
A. E. Zigmantai
J. J. Maurukai
J. J. Žebrauskai
A. Mockus
G. Žukauskienė
Miami, Fla.

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 W e s t 69th S t r e e t - Tel. R E 7-1213
11028 S o u t h w e s t H w y . — Tel. 974-4410
9236 S. R o b e r t s R d . - Tel. 430-5700

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

Sally

VANCE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
DIREKTORIAI
1424 S o . 50 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE
Tel. 652-5245
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x A l d o n a Zailskaitė kalbės
tema „Bejėgis kūdikėlis — nuže
mintųjų gelbėtojas: Kristaus
gimimas Luko evangelijoje"
sekmadienį, gruodžio 4 d., Šv.
Antano parapijos salėje Cicero
po 10:30 v.r. lietuviškų pa
maldų. Tai pirmasis iš trijų ad
ventinių pašnekesių, kuriuos
rengia Cicero Ateities sambūris.
Visi kviečiami jaukioje adventi
nėje nuotaikoje pabendrauti su
artimais ir tolimesniais kaimy
nais ir pasisemti minčių dvasi
niam pasiruošimui Kristaus gi
mimo šventėms.

IŠ ARTI IRTOLI

x Naujos gimnazistų tau
tinių šokių šokėjų grupės
į r e p e t i c i j a bus penktadienį,
gruodžio 2 d„ 7 v.v. Buffalo
Youth Center, 50 Raupe Blvd.
(pusė bloko į šiaurvakarius nuo
Raupe ir Lake Cook gatvių, už
Buffalo Grove policijos stoties).
Šokių mokytoja Rėdą Pliūrienė.
Šokėjų tėveliai kviečiami tuo
pat laiku pasižiūrėti filmo iš
spalio mėn. įvykių Lietuvoje, ro
domo pas Tijūnėlius, 419 Weidner Rd„ Buffalo Grove.

J.A. VALSTYBĖSE
— Prel. J o n a s Kučingis, il
gametis Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas, įvairių lietuviškų
darbų ir statybų pradininkas,
šiuo metu klebonas emeritas,
gruodžio 23 d. sukanka 80 metų
amžiaus. Parapija ir lietuvių
visuomenė rengiasi jį t a proga
pagerbti.
— Daina P e t r o n y t ė , Julijos
ir Jono Petronių duktė iš Los
Angeles, susižiedavo su Virgili
jum Kaspučiu iš Detroito. Ves
tuvės numatomos ateinančiais
metais.

x Cicero Jūrų šaulių kuo
p a K l a i p ė d a įamžino savo
mirusį narį Aleksandrą Skopą
Tautos fondo Lietuvos laisvės
ižde. Prisimindami mirusį drau
gą. Cicero šauliai prisidėjo prie
okupuotos Lietuvos laisvinimo
darbų finansavimo.

— A. a. Jozefina Navickie
nė, 99 metų amžiaus, mirė
lapkričio 8 d Los Angeles, Calif.
Nors velionė buvo Amerikoje
gimusi ir augusi, b e t gražiai
kalbėjo lietuviškai ir, kol galė
jo, palaikė ryšius su lietuviais.
Po pamaldų Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje buvo išvežta
palaidoti į San Fernando Mision
kapines. Nuliūdime liko dukra
ir sūnus.
— A.a. E l e n a Mockienė po
ilgos ligos mirė lapkričio į d. Los
Angeles. Palaidota Kalvarijos
kapinėse prie savo anksčiau
mirusio vyro a. a. Prano. Jos
laidotuvėmis, kadangi j i
giminių neturėjo, rūpinosi
Dovalgo ir prel. Jonas Kučingis,
buvęs jos mokslo draugas. Ligo
je ją ilgą laiką prižiūrėjo Julija
Šlapelytė.
— D a n u t ė s Barauskaitės i r
A n t a n o Mažeikų dukrelė buvo
pakrikštyta Šv. Kazimiero baž
nyčioje. Krikštijo klebonas kun.
Algirdas Olšauskas Alinos Biru
tės Marijos vardais. Krikšto
tėvai buvo Danguolė Varnienė
ir Gintaras Grušas.

x Sporto klubas „Banga" iš
Los Angeles, Calif, rengiasi
vykti į Australijoje gruodžio pa
baigoje vyksiančias sporto
žaidynes. Dabar jie stengiasi
x Akt. E m a Dovydaitienė
,J •
*
~&H
sutelkti lėšų, kad mažiau reiktų
O^
x Inž. V y t a u t a s Šliūpas, su v a i d i n a
Jogailos
seserį
patiems
ir sportininkų tėvams
žmona Vanda atvykęs į jos tėvo jubiliejinėje A. Kairio 5 v. dra
prisidėti.
laidotuves, po laidotuvių lanko moje „Krikšto vanduo", kurią
— Los Angeles lituanistinė
„Kalėdos pasaulyje" Chicagos Mokslo ir pramonės muziejuje yra nuo lapkričio 25 d. iki sausio
savo pažįstamus ir renka me matysime gruodžio 10 ir 11 die
mokykla, veikianti prie Šv.
2 d. Keturiasdešimt trys tautybes pasirodys su savo tradicinėmis eglutėmis. Nuotraukoje matyti
džiagą apie savo tėvo dr. J. nomis Jaunimo centre Chica
besiruošianti
lietuvių
grupė,
kuri
išstatė
savo
eglute
Iš
kairės:
Lydija
Ringienė,
Auksė
S.
Kane
Kazimiero parapijos, rengia
Šliūpo veiklą. T a proga jis goje. Stato Los Angeles Dramos
ir Frank Zapolis. Muziejus yra 57 St. ir Lake Shore Dr. Rodoma kasdien nuo 9:30 vai. r. iki 4
Kalėdų
eglutę gruodžio 17 d.,
aplankė „Draugo" redakciją, sambūris. E. Dovydaitienė yra
vai. p.p., šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9:30 vai. ryto iki 5:30 vai. p.p.
šeštadienį.
Į eglutę kviečiami ne
painformavo apie savo keliones šio sambūrio reikalų vedėja.
tik mokyklos vaikai, bet i r
ok. Lietuvoje, apie Kalifornijos Kartu su Valentinu Varnu ji
vaikų tėveliai bei seneliai.
— Šv. Kazimiero parapijos
respublikonų ir San Francisco taip pat pagamino šiam vaidi
— Šv. Kazimiero p a r a p i j o s bažnyčioje Los Angeles, Cal.,
lietuvių veiklą.
nimui rūbus.
bažnyčioje lapkričio 11 d. buvo gruodžio 11d. 10 vai. bus lietu
x Lietuvių kaltinimai Kau
baigtas suolų atnaujinimas i r viškos šv. Mišios vaikams.
x Patricija B a k ū n i e n ė BalANTRO KAIMO
nė kavutė, poezijos vakaras, vaizdos Tito Antanaičio didelis nuvalymas, kad žmonės galėtų Vaikai bus ruošiami aktyviai
zeko Lietuvių kultūros muzie n o žydų žudymu bus tema,
kuria
kalbės
dr.
Adolfas
Darnu
JUBILIEJINĖ
PROGRAMA
skilimas. Parinkti vaizdai ir iš darbas buvo labai jaučiamas jais be jokios baimės naudotis. dalyvauti Mišių aukoje.
juje gruodžio 3 d., šeštadienį,
sis
vakaronėje
Jaunimo
centro
šeimų gyvenimo: ideali žmona, spektaklio programą sudarant
10:30 vai. ryto ir 1 vai. p.p.
kavinėje
šį
penktadienį,
gruo
Teatras
Antras
Kaimas,
švęs
idealus vyras, tarnyboje, pas ir viską surežisuojant.
pamokys vaikus, kaip padaryti
metinį susirinkimą. Šv. Mišios kienė ir K. Rožanskas. Kaden
džio
2
d.,
7:30
vai.
vak.
Vaka
damas
25
m.
jubiliejų
lapkričio
advokatą,
modernaus meno
Vaidybos medžiaga paimta iš buvo jėzuitų koplyčioje 11:15 cijai pasibaigus, susirinkime
lietuvišką pirkelę iš saldumynų.
Atvykusiems vaikams nuo 4 iki r o n ę r e n g i a Lituanistikos 26 ir 27 d. Jaunime centro di galerijoje, lituanistinėje mo kūrinių K. Almeno, P. Andriu- v.r.,o susirinkimas Jaunimo buvo renkama nauja valdyba.
12 metų bus duodamas maistas. tyrimo ir studijų centras, kurio džiojoje salėje atliko turtingą kykloje ir daug kitų. Visur gau šio, T. Antanaičio, K. Erlicko, A. centro apatinėje salėje tuojau po Daugumas valdybos narių, susi
Reikia tik iš anksto registruo tarybos pirmininkas yra dr. A. programą. Abidvi dienas prisi su sąmojaus, taiklios kritikos, Gustaičio, M. Katiliškio, K. Ba- pamaldų. Susirinkimą pradėjo rinkimo prašomi, sutiko kandi
rėno, V. Bražvilio, A. Škėmos, ir pravedė klubo pirm. Vladas datuoti, tik atsisakė J. Jan
tis a r pranešti apie savo vaikus. Darnusis. Visi kviečiami daly rinko piina salė — toks didelis kos.
vauti.
susidomėjimas
jų
vaidinimu.
Spektaklyje gausiai panaudo Alb. Valentino, V. Žilinskaitės Paliulionis.
x Upytės d r a u g i š k o k l u b o
kauskienė, o VI. Paliulionis no
Programa
užsitęsė
apie
tris
su
ta
muzikos,
buvo
rodomos
skaid
ir
kt.
susirinkimas bus penktadienį,
Sekr. Pr. Masilionienei per rėjo, kad būtų naujas pirmi
x L e n k ų susivienijimas
Aktoriai buvo šiam jubilieji skaičius praėjusio susirinkimo ninkas. Į naują valdybą pri
gruodžio 9 dieną, Anelės Kojak gruodžio 5 d., pirmadienį, 10:30 puse valandos ir nenusibodo, rės, pateikiant vaizdus lietuviš
salėje, 4500 So. Talman Ave. vai. ryto pagerbs dainininką nes buvo daug sąmojaus, kų laikraščių Vokietijos sto niam spektaliui suvažiavę ir iš protokolą ir susirinkimui jį pri rinkti P. Beinarauskas ir M.
Pradžia bus 1 vai. po pietų, o po Bobby Winton, savo būstinėje linksmumo, vertusio žiūrovus vyklose ir JAV-se, rodant ant toliau. Dalyvavo J. Aleksiūnas, ėmus, p i r m i n i n k a s p a d a r ė Jonikienė.
susirinkimo bus vaišės. Kvie 6100 No. Cicero, Chicagoje. Lie gausiai kvatoti. Antram kaimui raštę, pirmą puslapį, k u r stam K. Almenas, R. Ankaitis, Eug. pranešimą apie klubo veiklą i r
Vėliau valdybos posėdyje
pavyko
juoktis
iš
visuomenės
biomis
raidėmis
paskelbta
apie
Butėnas,
V.
Gilvydienė,
J.
Jakščiami visi nariai dalyvauti.
reikalus.
Nuo
praėjusio
susi
Petras
Beinarauskas išrinktas
tuvius taip pat kviečia šio žy
ydų.
Nemaža
dalis
programos
ką
tas
vaidinimo
posmas.
Vie
tytė,
R.
J
u
r
k
ū
n
a
i
t
ė
,
J
.
rinkimo (IV. 17) ligi dabar mirė naujuoju pirmininku.
maus dainininko ir aktoriaus
buvo iš gyvenimo stovyklose tomis aktoriui tereikėjo judinti Kapačinskas, V. Kavaliūnaitė, keturi klubo nariai. Ypatingai
x „ L i e t u v o s k a r i u o m e n ė : pagerbime dalyvauti.
Vienas klubo narys informa
Vokietijoje, emigravimui vyks lūpas ar ką dirbti, o girdėjosi į M. Mažeikaitė, D. Mikužienė, J. bus pasigesta a.a. B. Lungio, vo apie Lemonto lietuvių centrą
p r a e i t i s i r a t e i t i s " . Šia tema
x Telegramų ir laiškų pa tant, atplaukus į Ameriką iš juostelę įrašyta kalba. Viskas Riškus, N . Sparkytė, R.
paskaitą ir diskusijas praves žy
kuris, kaip ir jo žmona Julija, ir siūlė, kad klubas skirtų 1000
mus nepriklausomos Lietuvos vyzdžių Lietuvos reikalu JAV pereinamų stovyklų, pirmos buvo išradingai išmąstyta, Stakauskas, I. Toliušytė, Edv. buvo nuoširdūs nariai. U ž dolerių. Už kiekvienus 200 dol.
karys gen. štabo pulk. Antanas prezidentui ir naujai išrinktam gyvenimo dienos Brooklyne ir sklandžiai sulipdyta, kad ėjo Tuskenis, Arv. Vaitkus, R. mirusius pasimelsta koplyčioje, gaunamas vienas balsas. Kitas
Šova penktadienį, gruodžio 9 dv prez. G. Bush galima gauti Chicagoje. Gausiai parinkta ir logiška ir greita slinktis. Viskas Vėžys, A. Vitaitė, J. Žukauskas. dabar jie pagerbti atsistojimu ir narys siūlymą parėmė, parėmė
7:30 v.v. Jaunimo centro ka Amerikos Lietuvių Tarybos būs kitokių vaizdų, kaip literatūri- vyko su dideliu sklandumu, ak Taigi aktorių junginys anksty - tylos minute. Yra sergančių, ir pirmininkas. Kilo ginčai, nau
toriams gerai pasiruošus ir reži besnių laikų ir iš paskutinių
vinėje. Paskaitą organizuoja ir tinėje, 2606 W. 63rd St. darbo
kurių tarpe ižd. V. Rutkausko ji s i ū l y m a i . J . Masilionis
/
a
i
.
9
ryto—
2
v.
p.p.
T
e
l
.
sieriui gerai visus veiksmus metų. Visi sklandžiai pasiruošę.
visuomenę kviečia Akademinis
žmona.
pasiūlė, kad pusę suaukotų
x Stasius Kybartas, prieš pramačius. Režisieriaus — prieSkautų sąjūdis. Chicagos sky 778-6900. Gyvenantieji ne Čika
Antras kaimas — stiprus
Klubo pajamos tėra tik iš patys nariai, kitą pusę valdyba
goje kreipkitės į vietos ALTo dvejus metus iš Pittsburgho,
rius.
Chicagos
teatras.
Šiuo dviejų šaltinių: nario mokesčio skirtų iš kasos. Pritarta šiam
skyrius.
Pa., atsikėlęs į Chicagą, laimėjo
spektakiu jie pralenkė net ir rengiamo pikniko. Klubas,
(sk)
siūlymui.
(sk) žymeni už savo video ,,Danny" x S t u d e n t a i a t e i t i n i n k a i daugelį Chicagos miesto pro
nors ir turėdamas mažas pa
Apsvarsčius klubo reikalus,
x Dainavos
ansamblis
x Labai prašau atsiliepti, portreą. Š. Kybartas pasižymėjo daro susirinkimą šį šeštadienį, fesionalų teatrų.
jamas,
banko
knygutės
ne
buvo
dr. K. Ėringio paskaita
k v i e č i a visus į Naujų Metų
kas mane, Stasį Vitkauską, meniniais darbais komunika gruodžio 3 d., 3 vai. po pietų Pa
Muzikos
įtarpams
panaudota
augina,
bet
stengiasi,
kad
i
r
apie
paskutiniuosius
įvykius
sutikimą Jaunimo centro ka
Lietuvos geležinkelių buv. gar cijoje, filmuose, video ir kt. Jis lubinskų namuose, 8865 Lan- Antis, ansamblis Lietuva, Ne mažomis aukomis p a r e m t i
Lietuvoje. Okupuota Lietuva il
vinėje. Bus skani vakarienė,
vežio mašinistą, 1939—1944 m. gavo magistro laipsnį Meno in tern Dr., St. John, Ind. Reikalin rija, Nešvilės dūdų, Stuttgarto lietuviškuosius reikalus. Šiais
gai tylėjo, bet pamažu tylinčio
linksma muzika ir šventiška
važinėjusi ruožais: Panevė stitute Chicagoje. Šiuo metu gų informacijų apie susirinkimą simfoninių orkestrų muzika, To metais paskirta Lietuvių fon
j i generacija prabilo. I š
nuotaika. Rezervacijom skam
žys—Radviliškis—Mažeikiai — nori padaryti dokumentinį ir nuvažiavimą galima sužinoti, ronto vyrų choro melodijos ir dui, LKB Kronikai, Balfui, Tri
jaunesniosios kartos atsirado
binti: Mėtai
Gabalienei
pažįsta. Yra galimybė gauti filmą apie lietuvius, dirbusius paskambinus Viktorui Kauf- daug kitų.
spalvės
fondui,
lit.
mokyklai.
neįprastų didvyrių kaip Kalan
863-8210 arba Danguolei IIpensiją. Namo gaisre sudegė Pennsylvanijos anglių kasyk manui tel. 776-1275.
Antro
Kaimo
veikla
visam
Kasininko V. Rutkausko pra ta, Kalinauskas ir kiti. Atsirado
ginytei 425-6527.
visi mano turėtieji dokumentai. lose.
x J a n i n a Pileckienė, Vy šimtmečio ketvirty bus pavaiz nešimą patvirtino Revizijos Helsinkio grupė. Net ir atskiri
(sk)
St. Vitkauskas, P.O. Box 203,
x E d v a r d a s Š u l a i t i s iš tauto Didžiojo Šaulių rinktinės duota dabar spausdinamame komisijos (P. Beinarauskas, B. komunistų partijos nariai iš
x Midland F e d e r a l Savings Knoxville, Md. 21758.
Cicero, atšventė savo 60 gimta Vasario 16 gimnazijai remti bū albume.
Brazdžionis, M. Ostrauskas) ak drįso pasakyti tiesą. Iškeltas
M a r ą u e t t e P a r k o skyriui
(sk) dienį ir buvo pasveikintas arti relio pirmininkė, surinko ir
Juoz. P r . tas.
Molotovo-Ribbentropo susi
reikalinga
tarnautoja-jas.
x I e š k o m a lietuvė moteris mųjų bei draugų. Jis per beveik lapkričio mėn. gimnazijai pa
tarimas,
atsisakoma priimti so
Ligi šiol klubo valdybą sudarė
S k a m b i n t i 925-7400.
prižiūrėti 2 vaikus; 3 m. ir 3 40 Amerikoje išgyventų metų siuntė 503 dol.
PANEVĖŽIEČIAI
šie asmenys: pirm. VI. Paliu vietų karinę priesaiką, pernai
(sk) mėn. dienos metu, pirmad.— plačiai yra reiškęsis žurnalis
LEMONTUI
PAAUKOJO
lionis, ižd. V. Rutkauskas, sekr. rudenį iškilmingas Maironio
x Rimantas Dirvonis yra
x Cicero J ū r ų
Š a u l i ų penktd. Addison apylinkėje. tinėje, sporto ir visuomeninėje
1000 DOL.
Pr. Masilionienė, J. Jankaus minėjimas, o šiais metais vienas
k u o p a „Klaipėda" yra suor S k a m b i n t i po 5 v.v. t e l . veikloje. Ilgą laiką redagavo sporto sąjungos paskirtas atsto
kienė, K. Rožanskas, A. Se po kito vis drąsesni i r drąsesni
vu į JAV LB krašto valdybą.
ganizavusi Vasario 16 gimnazi 628-8839.
sporto ir Lietuvos Vyčių skyrius
Lapkričio 6 d. Panevėžiečių reika, A. Matulis ir I. Beina- įvykiai. K a s neseniai buvo
jai remti būrelį. Gimnazijai
(sk) „Drauge". Taip pat redagavo
x „ D a k t a r a s G e r v y d a s " , klubo nariai turėjo savo mi rauskienė. Pirmininko teigimu, draudžiama, kaip tautinė vėlia
aukojo: dr. Budininkas Pranas
x Vyresnio amžiaus p o r a studentų bei sporto skyrius ,.L.
rusiųjų narių prisiminimą ir darbščiausi buvo J. Jankaus va ir Lietuvos himnas, dabar jau
— 25 dol.. Mackienė Marcelė — gyvenanti Marąuette Parke Lietuvoje". Yra suredagavęs bei psichologinė 4 veiksmų drama,
oficialiai leidžiama... Prele
25 dol.; Zailskai Antanas ir Teo ieško žmogaus, kuris galėtų išleidęs knygelių apie sportą, kurią sukūrė V. Mykolaitis-Pu
gentas pats atsargiai vertino
dora — 20 dol.; Dekeris Jonas — gyventi kartu, arba juos kasdien bendradarbiavęs Lietuvių tinas, pirmą kartą išvys scenos
visus įvykius, tą patį patarė ir
20 dol.: Butkus Funeral Home lankyti ir padėti įvairiuose kas Enciklopedijoje, „Išeivijos lie šviesą. Ją ruošiasi pastatyti
klausytojams, nes gali būti dar
Chicagos „Vaidilutės" teatras.
— 15 dol.; Jasiulevičienė Mari dienybės reikaluose. Skambin tuvių sporte" ir kt. Tebėra Ci
daug netikėtumų.
Veikėjų yra 10 žmonių, tai šį
ja — 15 dol.; Mikuliai Juozas ir ti 471-2249.
cero LSK „Ateities" pirmi kartą, be jaunųjų teatralų, bus
Po susirinkimo buvo vaišės,
(sk) ninkas, SLA 65 kuopos pirmi
Uršulė — 15 dol.; Bernatavičiai
ir vyresniosios k a r t o s vai
paruoštos
darbščiosios J .
Stasys ir Sofija — 12 dol.; Jašx Senatvė verčia p a r d u o t i ninkas. Taip pat yra ir komp. dintojų. Režisuos jaunosios kar
Jankauskienės. Vaišių metu
mantas Viktoras — 12 dol.; dr. Phoenix. Arizona, 7 kamb.
Vlado Jakubėno draugijos pir tos atstovė Laima Šulaitypirmininkas
apėjo visus narius,
K a u n a s Ferdinandas — 12 dol.; mūrinę rezidenciją; lVį vonios, mininkas bei Chicagos Lietuvių
tė-Day.
prašydamas
aukos Lemonto
Latožai Bronius ir Regina — 12 židinys, didelis kampinis skly „Vaidilutės" teatro vicepirmi
centrui. Visi gausiai aukojo ir
dol.; Dočkai Kostas ir Jadvyga pas palmių pavėsyje; su baldais; ninkas.
x Vytautas Kasniūnas,
sudėjo arti 400 dol. Deja, tie du
— 10 dol.; Pračkailaitė Aldona daug priedų; parduos už žemą
mūsų artimas bendradarbis, J.
„entuziastai" ir ragintojai imti
z A. a. Justinas Jašmantas
— 10 dol.: Štangenbergienė Bro kainą arba mainys į namą Čika
Noreika, P. Rulis, visi gyv. Beiš kasos patys neaukojo.
nė — 10 dol.; Vance Funeral goje. Kaina $58,000. S k a m b . mirties metinių proga buvo verly Shores, Indiana, už kalė
J. M.
Home — 10 dol. Iš viso suauko A b r o m a i č i u i R.E. 257-6675. paminėtas Šv. Antano bažny dines korteles ir kalendorių,
čioje
Mišiomis
ir
pietumis
pa
ta 223 dol. Minėtos aukos šių
(sk)
**
kiekvienas atsiuntė po 10 dol.
rapijos salėje lapkričio 20 d. A.
metų lapkričio m ė n . 16 d.
A d v o k a t a s Jonas Gibaitis
x NAMAMS PIRKTI P A  a. Justinas buvo Sv. Antano pa auką. Labai dėkojame.
perduotos Balfo centrui, kuris,
r - 6247 S. Kedzie A v e n u e
būrelio vardu, persiųs jas Va S K O L O S duodamos mažais rapijos rėmėjas, o taip pat turėjo x Nijolė Baronienė, Cicero,
mėnesiniais
{mokėjimais
ir
pri
Chicago, IL 60629
nemaža draugų bei pažįstamų. 111., A. Gurinąs ir Regina Grišsario 16 gimnazijai, Vokietijoje.
Tel. — 776-8700
Nuoširdžiai dėkoju mieliesiems einamais nuošimčiais. Kreipki- Jį prisiminti atvyko daug tau kelienė, Chicago. 111., už kalė
aukotojams. J o n a s Dekeris. < tės į Mutual Federal Savings, tiečių, kurių tarpe buvo kun. B. dines korteles ir kalendorių
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak I
2212 West Cermak Road - Tel. Rutkauskas, dr. P. Kisielius ir atsiuntė po 10 dol. aukų. Labai Antro Kaimo sukaktuvėse pastatyta „Kelionė su kupranugariu — 10 blokas".
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d.
būrelio vadovas.
VI7-7747.
Iš kairės: E. Tuskenis, E Butėnas, Indrė Toliušytė ir Alida Vitaitė.
kt.
dėkojame.
(sk)
Nuotr J . T a m u l a i č i o
. (sk)
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