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

Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kardinolui Vincentui Sladkevičiui. 

Iš Petro Gražulio kalinimo vietos 
1988 m. gegužės 10 d. kun. K. 

Gražulis nuvyko į Pravieniškių 
lagerį, kad ten kalinamam 
brol iui jo paties prašymu 
perduotų šv. Raštą, maldyną ir 
rožančių. Lagerio viršininkas 
kun. K. Gražulį išvadino velt
ėdžiu, kultūros griovėju ir tuo 
pačiu, net nesiteikęs paaiškinti, 
kuo remiantis, atsisakė priim
ti minėtus daiktus. 

Nuo 1988 m. gegužės 13 d. iki 
28 d. P. Gražulis buvo nubaus
tas karceriu. Lagerio viršinin
kas pulkininkas Arlauskas arti
miesiems paaiškino bausmės 
priežastį — „ne savo vietoje 
valgė" (Iš tiesų kalinys valgė 
jam paskirtoje vietoje). Protes
tuodamas prieš neteisingą nu
baudimą, P. Gražulis karceryje 
paskelbė bado streiką. Atsėdėjęs 

karcerį, fiziškai nusilpęs jis 
buvo paguldytas į lagerio 
ligoninę. Pulkininko Arlausko 
įsakymu, P. Gražulis iš ligo
ninės buvo išrašytas ir birželio 
8 d. vėl nubaustas karceriu, 
dabar jau už tai, kad praeitą 
kartą, būdamas karceryje, ba
davo. 

Birželio 9 d. atvykusiam į la
gerį P. Gražulio broliui kun. Ka
zimierui Gražuliui viršininkas 
Arlauskas pranešė: „Kai išeis, 
vėl 15 parų uždarysim, turime 
už ką..." { kun. K. Gražulio prie
kaištą, jog tai nežmoniška, 
sužinos pasaulis, pulkininkas 
Arlauskas tyčiodamasis pareiš
kė, kad dėl tokio P. Gražulio 
Tarybų Sąjungos ir JAV san
tykiai, jo manymu, tikrai nepa
blogės... (Pabaiga) 

KATALIKAI PASAULYJE 
NAUJAS KRONIKOS 

NUMERIS 
Vakarus pasiekė Lietuvos Ka

talikų Bažnyčios Kronikos 79 
numeris, išleistas Lietuvoje šių 
metų rugsėjo 8 dieną. Leidinio 
viršelyje yra pateikiamos šios 
pagrindinės turinio antraštės: 
Kardinolo Vincento Sladkevi
čiaus žodis kunigų simpoziume, 
Dėkojame už auką, Kunigas 
Alfonsas Svarinskas atsisvei
kina, Laisvės nėra be sąžinės 
laisvės (kreipimasis į Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdį). Pareiš
kimai ir protestai, Mūsų kali
niai, Žinios iš vyskupijų, So
vietinėse respublikose. Vakarus 
pasiekęs 79 Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos numeris 
turi iš viso 32 puslapius ir yra 
skirtas Tikinčiųjų teisėm ginti 
katalikų komiteto nariui kuni
gui Alfonsui Svarinskui, dau
giau negu 21 metus už Dievą ir 
Tėvynę kalintam sovietiniuose 
lageriuose, o šių metų rugpjūčio 
22 d., ne savo noru turėjusiam 
palikti Tėvynę. 

NAUJI MISIJONIERIAI 

Austral i jos, Naujosios 
Zelandijos ir kitų Okeanijos 
kraštų Bažnyčios vis plačiau įsi
jungia į misijinę veiklą. Pagal 
paskutinius statistinius duome
nis, daugiausia misijonierių — 
beveik 900 į misijų krštus yra 
pasiuntusi Australijos Bažny
čia. Kiek mažiau, bet taip gana 
gausų misijonierių skaičių yra 
parengusi Naujosios Zelandijos 
Bažnyčia. Australai ir neozelan-
diečiai misijonieriai veikia ne 
tiktai Okeanijos kraštuose, bet 
taip pat Pietų Amerikoje, Azijo
je ir Afrikoje. 

JĖZUITAI KINIJOJE 

Jėzuitų vienuolijos vyriausiojo 
vadovo kunigo Kolvenbach pa
tarėjas, Azijos kraštų problemų 
ekspertas kun. Pittau lankėsi 
Kinijoje. Kelionės tikslas buvo 
aplankyti Kinijoje esančius 
jėzuitus. Kunigas Pittau daug 
metų vadovavo jėzuitų vienuo
lijos Japonijos sostinėje Tokio 
įkurtam „Sophios" universite
tui. Kelionėje į Kinija ji lydėjo 
jėzuitų centro Hong Konge vir
šininkas kunigas Belfiori. Vati
kano spaudos salės vicedirekto
r ius pažymėjo, kad jėzuitai 
kunigai lankosi Kinijoje ne kaip 

Apaštalų Sosto delegatai, bet 
kaip Jėzuitų vienuolijos ats
tovai. 
TRIKAMPIO LIETUVIAI 
SU VYSKUPU VILNIUJE 

Pirmą kartą po karo lapkričio 
13-18 dienomis buvo surengta 
Suvalkų Trikampio tikinčiųjų 
maldos kelionė į Vilnių. 90 
Lomžos vyskupijos tikinčiųjų, 
tarp jų 80 lietuvių, drauge su 
vietos vyskupu Paetz, aplankė 
pagrindines Vilniaus šventoves 
ir bažnyčias. Dalyvaujant 
maldininkam, vysk. Paetz 
aukojo šv. Mišias lietuvių 
kalba Aušros Vartuose, taip pat 
prie šv. Kazimiero kapo Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje. Vysk. 
Paetz drauge su maldininkais 
susitiko su Lietuvos vyskupais. 

ŽYDU IR PALESTINIEČIU 
PAREIGA 

Vatikano spaudos direktorius 
komentavo įvykusį Bažnyčios 
Viešųjų reikalų tarybos 
atsakingų pareigūnų susitikimą 
Vatikane su Palestinos Išsi
vadavimo organizacijos atstovu 
Italijoje Nemer Hammad. 
Pareiškime buvo pažymėta, jog 
yra visuotiniai žinoma, kad 
Apaštalų Sostas jau seniai 
palaiko kontaktus su tomis 
šalimis, kurios yra tiesiogiai 
suinteresuotos arabų — izrae
liečių konfliktu ir palestiniečių 
problema. Tokie kontaktai 
sudaro galimybę Apaštalų 
Sostui, geriau susipažinti su 
padėtimi ir atitinkamų šalių 
nusistatymais, taip pat suteikia 
progą paskatinti šalis savo 
veiksmuose remtis nuosaikumu 
ir realizmu. Pats popiežius yra 
pakartotinai pabrėžęs problemų 
rimtumą ir drauge nurodęs, 
kokioje dvasioje jos privalo būti 
sprendžiamos. Jis priminė šiuos 
popiežiaus žodžius: Jeruzalė yra 
šventas miestas... Apaštalų 
Sostas remia Izraelio tautos 
teisę turėti savo tėvynę, bet tą 
pačią teisę taip pat skelbia ir 
arabų palestiniečių tautai. Tai 
yra esminės problemos, kurias 
abi pusės privalo siekti 
išspręsti. Tai yra abiejų pusių 
moralinė pareiga. 

Da! Michailas Gorbačiovas balsuoja ir stebi, kaip kiti Komunistų parti
jos vadai balsuoja už jo pasiūlymus Kremliuje. 

Ar Kremlius panaikins 
susitarimus su naciais? 

Maskva. — Kai Sovietų 
Sąjungos prezidentas ir 
Komunistų partijos vadas M. 
Gorbačiovas susitiks New Yor-
ke su išrinktuoju Amerikos pre
zidentu G. Bushu ir dabartiniu 
prezidentu R. Reaganu, kaip 
.,Cbristian Science Monitor" 
rašo, pasikalbėjimai vyks nu
siginklavimo, žmogaus teisių ir 
regioninių konfliktų klausi
mais. Afganistanas bus tų pasi
kalbėjimų centre. Lietuvių, 
latvių ir estų centrinės or
ganizacijos kreipėsi į Amerikos 
prezidentą R. Reaganą ir nau
jai išrinktąjį prezidentą G. Bu-
shą, kad, svarstant regioninius 
reikalus, prašytų M. Gorbačiovą 
Pabaltijo respublikoms leisti 
būti nepriklausomomis valsty
bėmis, kuriomis jos buvo prieš 

1940 metus ir, kad jis drįstų 
at i ta isyt i Stalino padarytą 
sandėrį su naciais. 

Lankysis akcijų biržoje 

Iž Maskvos "7*cnešama, jog 
Gorbačiovas norįs aplankyti 
New Yorko akcijų biržos įstaigą, 
turėti pasikalbėjimą su banki
ninkais ir atidaryti sovietų ko-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone ; kalbėda
masis su žurnalistais naujai iš
rinktasis viceprezidentas Dan 
Quayle, pasakė, jog nežiūrint 
kad daug jo prietelių yra konser
vatoriai, jis nemano aklai 
laikytis konservatorių pažiūrų. 

— New Yorke Jungtinės 
Tautos 151 balsu prieš 2 pasi
sakė prieš Amerikos nutarimą 
neišduoti vizos PLO vadui 
Arafatui, kad čia atvažiavęs 
galėtų išdėstyti palestiniečių 
naujus planus, kai PLO sutiko 
su Jungtinių Tautų priimtomis 
rezoliucijomis. Prieš balsavo tik 
Izraelis ir Amerika. Britanija 
susilaikė nuo balsavimo. 

— Washingtone G. Bushas ir 
pastorius J. Jackson kartu valgė 
priešpiečius ir aptarė, kokie 
galėtų būti ateityje ryšiai su 
mažumų atstovais ir ypač su 
Jacksono pasekėjais. Praneša
ma, kad Bushas retkarčiais tar
sis su juo kai kuriais klausi
mais. 

— Cape Canaveral , Florido
je, turėjęs pakilti Atlantis 
erdvėlaivis žvalgybiniais 
tikslais, buvo sulaikytas, nes 
paskutiniu metu surasta, kad 
du varžtai nėra tvarkoje, todėl 
skridimas atidėtas. 

— Armenpress agentūra pra
neša, kad vėl buvo susirėmi
muose tarp armėnų ir azerbai-
džanų nušauta 11 žmonių. 

— Sovietų Sąjunga sustabdė 
Laisves radijo Europoje trans
liacijų trukdymus. Nuo pat 
1953 metų, kai buvo pradėtos 
Laisvės radijo laidos, sovietai 
trukdė jų perdavimą, už „geleži
nės uždangos". 

— Arabų jūroje ant lėktuv-mercijos parodą. Tai pirmas 
Gorbačiovo apsilankymas New nėšio Nimitz įvyko nelaimė, kai 
Yorke. Sakoma, jis norįs pats iš vieno kovos lėktuvo netikėtai 
pamatyti New Yorko gyvenimą, 
kuris daugeliui rusų reiškia 
kapitalizmo sostinę Į New 
Yorką jis atvyksta gruodžio 6 d. 
ir čia išbus iki gruodžio 9 d., 
kada 'švyks į Havaną aplankyti 
diktatorių Castro, o gruodžio 
12 d. bus Londone, kuriame kartą komunistų partijos narys 

buvo iššautas sviedinys, kuris 
užmušė vieną kareivį ir vienas 
karys sunkiai apdegė. Šios 
katastrofos metu buvo sužaloti 
šeši lėktuvai. 

— Sov. Sąjungoje ir jos 
valdomuose kraštuose pirmą 

Išrinktasis JAV prezidentas 
George Bushas 

Britanijos min. pirm. Margaret 
Thatcher rengia labai iškil
mingą priėmimą. Atrodo, kad 
Gorbačiovą priims ir Anglijos 
karalienė. 

New Yorke Gorbačiovas atsis
veikins su prez. Reaganu ir 
pradės pokalbius su naujuoju 
prezidentu Bushu, kad būtų 
užtikrintas tolimesnis sovietų ir 
amerikiečių bendradarbiavi
mas, sako oficialūs pareigūnai, 
nors tai nebus jokia viršūnių 
konferencija. Washingtonas yra 
susidomėjęs, kokia tema jis kal
bės Jungtinėse Tautose. 

pask i r tas aukštu valdžios 
pareigūnu. Tai įvyko Latvijoje, 
kur kultūros komiteto pirmi
ninku buvo paskirtas 52 metų 
amžiaus Raimond Pauls. Užsie
nio spaudos agentūros pažymi, 
kad kultūros komiteto pirmi
ninko postas prilygsta ministro 
rangui. 

— Genevoje bus pravesta 
Jungtinių Tautų asamblėjos 
sesija, kai Amerika nesutiko įsi
leisti Arafato kalbėti palesti
niečiu reikalais. 

Prasidėjo kinų-sovietų pasitarimai 

— Washingtone Senatas nu
balsavo 82 balsais prieš 7, jog 
būtų uždarytos nereikalingos 
kariuomenės bazės, kad sutau
pius išlaidas. 

Maskva. — Nespėjo pasi
baigti Sovietų Aukščiausios 
tarybos sesija, kai j. Maskvą at
vyko Kinijos komunistų delega
cija, kuriai vadovauja Užsienio 
reikalų ministeris Qian Qichen. 
Tai pirmasis darbo vizitas, 
kurio nėra buvę nuo 1956 m. 
Dviejų pasaulyje didžiausiu ko
munistinių kraštų atstovai pra
dėjo pasitarimus, kad išlygintų 
nesutarimus, kurie prasidėjo 
prieš 30 metų, kai Nikita 
Chruščiovas pasmerkė Staliną, 
o kinai tada nesutiko su sovietų 
ideologija. 

Sovietų Užsienio min. She-
vardnad/e pasakė, jog šis kinų 
vizitas atidarys duris viršūnių 
konferencijai, kuri galės būti 
kitais metais. Shevardnadze 
kitų metų pradžioje vyks į Ki
nija pabaigti pasitarimus, kad 

įvyktų Gorbačiovo — Deng kon
ferencija. 

Pagerėję sovietų — kinų ryšiai 
turės didelės reikšmės Ameri
kai. Amerika 1970 m. pradėjo 
ryšius su Kinija, kai prez. Nix-
onas tuo norėjo izoliuoti 
Maskvą. Bet kai 1986 m. per
ėmė sovietų vairą Gorbačiovas, 
jis pasakė, kad jo svarbiausias 
tikslas yra atnaujinti ryšius su 
Kinija, tačiau iki šiol sąlygos to 
neleido daryti. Diplomatai su 
nekantrumu laukia, kaip šiuo 
metu laikysis kinai , kurie 
palaiko Afganistano laisvės 
kovotojus, ir koks toliau bus jų 
nusistatymas Vietname ir Cam-
bodijoje. 

— Maskvoje jau antrą kartą 
vyiausybės posėdžiuose nedaly
vavo buvęs Gorbačiovo pava
duotojas Ligačiovas, 

Gorbačiovui užtikrinta 
imperinė prezidentūra 

Pabaltiečiai balsavo prieš arba susilaikė 
Maskva. Ketvirtadienį Mi

chailas Gorbačiovas pasiekė 
imperinę prezidentūrą, kai 
Sovietų Aukščiausioji taryba 
pasisakė už radikalias reformas 
vyriausybės s t ruktūroje ir 
priėmė rinkimų įstatymą, kurių 
jis reikalavo, sakydamas, kad 
tai būtina krašto gerovei. 

Dabar bus pradėta ruoštis rin
kimams, kurie bus kovo 26 d. 
išrinkti Liaudies deputatų 
kongresui. 

Trijų dienų sesija pasibaigė 
balsavimais, kurie nebuvo vien
balsiai atlikti. Penki deputatai, 
visi iš Pabaltijo kraštų, balsavo 
prieš pakeitimus, o 27 susilaikė 
nuo balsavimo. Visi kiti iš 1,500 
deputatų skaičiaus balsavo už 
Gorbačiovo pasiūlytus pakeiti
mus. Rinkimų taisyklių pakei
timai buvo priimti vienbalsiai. 
Estijos prezidentas Arnoldas 
Ritutei buvo matomas labai 
nusiminusiu veidu. Bet prieš 
pat balsavimą, Latvijos depu
tatė Dzemma Skulme pasiūlė 
priimti papildymą, kad būtų 
respublikoms suteikta veto teisė 
nepriimti sovietų įstatymų. Tai 
nustebino deputatus ir kuriam 
laikui vadovaujantieji asmenys 
nežinojo, ką toliau daryti. Tada 
Gorbačiovas pasakė jiems vyk
dyti balsavimus. Tik 23 balsai 
tepasisakė už jos veto teisės 
pasiūlymą. 

Sudary ta komisija 
Prieš pat pagrindinį bal

savimą, vėl Gorbačiovas kalbėjo 
deputatams, jog Kremlius kai 
kada nepakankamai aiškiai iš
aiškindavo pasiūlytus pakei
timus ir kad Maskva nepakan
kamai atydžiai išklausydavo 
žmonių nuomonių. „Mes nesirū
pinome gerai išaiškinti jų esmę, 
reikšmę ir centras (Kremlius; 
dažnai vykdė senąją praktiką 
bei galvoseną. Štai kodėl aš 
teigiu, kad mes visi mokomės. 
Visi mes esame demokratijos 
mokykloje ir turėtume būti geri 
mokiniai". Cia buvo priimtas 
Gorbačiovo pasiūlymas sudaryti 
specialią komisiją, kuri išnagri
nėtų Maskvos ir respublikų san
tykius. 

Sovietų reformos 

Naujasis Liaudies deputatų 
Kongresas turės 2,250 narių. 
750 delegatų bus išrinkta viešai 
teritorijose pagal gyventojų 
skaičių, 750 delegatų bus išrink
ta iš respublikų ir autonominiu 
teritorijų bei įvairių tautinių 
grupių regionų ir 750 delegatų 
išrinks organizacijos, įskaitant 
Komunistų partiją ir unijas. Jie 

rinksis kartą metuose ir išrinks 
prezidentą ir mažesnes darbo 
tarybas. Pirmieji rinkimai bus 
1989 m. kovo 26 d. Aukščiau
sioji taryba, kuri dabar renka
si du kart metuose kelioms die
noms, rinksis du kart metuose 
keturių mėnesių sesijai. Prezi
dentas turės plačias teises, 
įskaitant vadovavimą gynybos 
tarybai ir užsienių reikalų vado
vavimą. 15 respublikų turės tą 
pačią valdžios struktūrą ir ana
logišką sistemą, ka ip ir 
kongresas Maskvoje. 

Viską, ką norėjo Gorbačiovas, 
buvo priimta, suteikta jam 
beveik neribota galia. Tačiau, 
kai visa tai teikia jam asme
nišką pasitenkinimą, nėra 

jokių ženklų, kad jis galėtų savo 
valią primesti pagrindinėms 
tautybėms, kurios nepriklauso 
rusų kilmei, rašo Christian 
Science Monitor dienraštis. 

Katedros 
sugrąžinimas 

Vilnius. Vilniaus katedra, 
kelis dešimtmečius buvusi 
paversta į Paveikslų galeriją, 
grąžinta Lietuvos tikintiesiems, 
tačiau melstis joje dar negalima 

Katedroje buvę paveikslai 
turi būti patalpinti kitoje vieto
je. Dailės muziejaus vadovai 
prašo vyriausybę, kad paveikslų 
galerijai būtų perduoti buvusie
ji Chodkevičių rūmai Didžiosios 
gatvės pradžioje. Manoma, kad 
čia bus galima įrengti Paveikslų 
galeriją. Paveikslai laikinai bus 
perkelti į Dailės muziejų. 

Iki sausio pirmos dienos Vil
niaus katedroje dar bus bent 
dalinai paveikslai su ten numa
tytais koncertais. Katedros per
davime kartu dirba Kultūros 
ministerija. Bažnyčia ir Dailės 
muziejus. Perduodamas ne tik 
pa ts pas ta tas , bet ir visi 
bažnytinio interjero elementai, 
kur iuos pavyko išsaugoti . 
Valstybės lėšomis nu ta r ta 
atstatyti ir skulptūras, buvusias 
virš katedros frontono, pasako
jo Lietuvos Kultūros ministe-
rio asistentas Giedrius Kup
revičius. 

Manoma, kad 1989 metų 
vasario pradžioje katedra bųs 
visiškai sugrąžinta. Katedroje 
esą vargonai yra geriausi viso
je Lietuvoje. Religiniai kon
certai galės vykti ir ateityje. 
Tokie koncertai dabar yra daro
mi Kauno, Panevėžio. Raseinių 
ir dar kitose bažnyčiose. Kultū
ros ministerija sako, kad viskas 
ateityje priklausys nuo katedros 
šeimininkų. 

— Pak i s t ane pirmą kartą is
torijoje islamiškoje valstybėje 
pavesta moteriai būti ministere 
pirmininke ir sudaryti kabi
netą. Benazir Bhutto tėvas buvo 
1977 m. pašalintas iš valdžios ir 
po poros metų nužudytas. Ji 
vadovauja Pakistano Liaudies 
parti jai , kur ia i priklauso 
daugiausiai jaunesni žmonės. Ji 
vra išsimokslinusi Vakaruose. 

— New Yorke atvykęs į 
Jungtinių Tautų sesiją Afga
nistano komunistų Užsienio 
reikalų ministerio asistentas 
Abdul Lakanwal ir Centro 
komiteto narys , pas iprašė 
pabėgėlio teisių, kurios jam tuoj 
buvo suteiktos. 

— Washingtone Gynybos 
sekretorius Frank Carlucci pa
sakė, jog Amerika neturi lėšų 
Midgetman raketų programai 
išvystyti, už kurią rinkimų 
metu buvo pasisakęs dabar 
išrinktasis prez. G. Bushas. 

— Washingtone prez. Reaga-
nas pasakė, jog jis nepasinaudos 
ta teise panaikinti pulk. Oliver 
North bylą. Baltieji rūmai turi 
„pareigą"' sulaikyti kai kuriuos 
slaptus dokumentus jo byloje, 
kurie yra valstybine paslaptimi. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 3 d.: Pranciškus 
Ksaveras, Atalija. Gailintas. 
Audinga. Hilarija. Vingra. 

Gruodžio 4 d.: II Advento 
sekmadienis. Jonas Don Bosco, 
Barbora, Vainotas, Liugailė. 
Osmundas, Erdmė. 

Gruodžio 5 d.: Sabas, Nome
da, Kvietis. Alauta, Geisvilė, 
Gratas. 

Gruodžio 6 d.: Mikalojus. 
Ašelė, Norvyde. Bilmantas. 
Tolutis. Vėtra. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:59, leidžiasi 4:21. 
Temperatūra šeštadienį 49 1.. 

sekmadienį 45 1.. pirmadienj 44 
1. antradienį 41 1. 

• 
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REDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 9lst PI.. Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 
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GYVENIMAS - TAI 
AMŽINAS LAUKIMAS... 

(Mintys Adventui) 

Laukiame Kristaus Gimimo 
šventės. Laukiame skubėdami, 
nekantriai. Kiekvieną dieną per 
visą gyvenimą ko nors 
laukiame. Vaikais būdami ne
kantraujami kada užaugsim? 
Būdami jaunuoliai laukiam 
telefono suskambėjimo ir 
mylimo balso... Laukiam ves
tuvių dienos... Laukiam kū
dikių... kada gi jie užgims? O 
kai gimsta — kada pagaliau 
užaugs?! Laukiam vaikų grįž
tančių iš pasimatymų... iš mo
kyklos... atostogoms iš universi
tetų... Laukiam apsilankančių 
vaikaičių, o juos paguldę, 
laukiam, kada nustos verkti... 
kada paaugs, kad bėgdami 
mažiau kristų... Vis laukiam ir 
laukiam kažko — nuo saulės 
užtekėjimo iki nusileidimo. 
Vietoj kas rytą pasidžiaugę 
nauja diena ir saulės spinduliu. 

•jau galvojam apie vakarą, poil
sį po darbo dienos, malonų 
išėjimą į svečius, ar j kokj 
renginį... Vietoj pasidžiaugę 
vasaros malonumais, laukiam 
vėsesnio oro ir vaikų grįžimo 
j mokyklas atostogoms įpusė
jus.. O žiemai „sukausčius" 
kelius ir kaulus, vėl nekantriai 
laukiam pavasario saulės... 

Taip vis belaukdami skun
džiamės, kad sunku, kad rūpes
čiai spaudžia, kad nėra laiko pa
dėti kitiems, prisidėti prie 
veiklos, pagelbėti — visuome
nei, parapijai, savai organiza
cijai... Nunat žvelgdami į ry
tojų, į kit.% savaitę ir mėnesį, į 
ateinančius metus. į mokslo pa
baigą, į Jarbo užbaigimą — pen
siją, u/mirštame, kad gyvename 
šian clien. ir nepajėgiame pilnai 
ir krikščioniškai išgyventi šią 
dieną su visais jos vargais, sun
kumais ir džiaugsmais... 

Šv. Rašte (Jono 9, 4) Kristus 
taip kalba apie laiką: 

„Man reikia dirbti darbus to, 
kuris mane siuntė, 

kolei diena. 

Ateina naktis, 
kada niekas negali darbuotis. 
Ko! esu pasaulyje. 
aš — pasaulio šviesa!" 
Viešpatie, kokie nuostabūs ir 

viltingi žodžiai! Kaip galime šia 
diena nesidžiaugti ir ja ne
gyventi? Ar drįstume netikėt, 
kad savo šviesą mums palikęs 
Kristus neduos mums jėgų 
pakelti sunkumus, įveikti kas
dienines problemas, nugalėti 
pagundas ir sėkmingai pakelti 
savo kryželį šią dieną? 

Prisimenu neseniai skaitytą 
legendą apie jauna vyrą, kuris 
sakėsi nebegalįs pakelti savo 
gyvenimo kryžiaus. Puolęs ant 
kelių jis maldavo Kristaus tą 
kryžių nuimti nuo jo pečių. Ir 
Kristus jo išklausė: liepė padėti 
tą savo kryžių ir įvedęs į 
kambarį pilną didelių kryžių ir 
mažų kryželių leido jam pasi
rinkti, kurį jis nori. Jaunuolis 
vaikščiojo tarp kryžių ir ste
bėjosi jų didumu ir įvairumu. 
Tada pačiam kamputy, prie 
durų jis pamatė mažą kryželį ir 
nudžiugo: „Viešpatie, leisk man 
nešti šį — jį tikrai pakelsiu!" 
Viešpats jam atsakė: „Mano sū
nau, tai tas pats kryželis, kurį 
tu nusiėmei nuo savo pečių..." 

Viešpatie, juk mano kryželis 
toks mažas palyginus su tuo. 
kurį Tu nešei už mane. . Vieš
patie, juk aš turiu ir laiko, ir 
jėgų viskam, ką man siunti 
šiandien, nes aš turiu šiandieną 
— rytojumi Tu man liepei nesi
rūpint... 

Laukiame Kalėdų. Laukime 
kantriai džiaugdamiesi kiek
viena nauja diena — Jo dovana. 
Jei pildysim Jo valią — šeimoj, 
darbe, mokykloj, savo organiza
cijoj, savo bendruomenėj, pa
rapijoj, jei nešime savo mažus 
kryželius su meile ir viltimi tik 
šiandien (rytoj Jis vėl duos 
naujų jėgų!' — mūsų Kalėdos 
bus tikrai prasmingos ir kupi
nos palaimos. 

Dalia Staniškienė 

Jaunučia i ateit ininkai Clevelande su globėjomis ir jų talkininkais moksleiviais ateitininkais. 
Nuotr. V. B a c e v i č i a u s 

» ATEITININKŲ KUCIOS 
CHICAGOJE 

I 

Chicagos ateitininkų Kūčios 
įvyks sekmadienį, gruodžio 18 
d.. 3 v. p.p. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Jų metu — šv. 
Mišios, tradiciniai kūčių val
giai, jaunimo programa, daug 
bendrų advento ir kalėdinių 
giesmių. Kūčių valgius ruošia 
Ona Norvilienė ir sendraugių 
skyriaus ponių talka. Šįmet 
n u m a t o m a ir ku l ina r inė 
staigmena kūčių dalyviams. 
Auka: 8 dol. suaugusiems, 5 dol. 
studentams ir moksleiviams. 
Kūčiose dalyvauti kviečiami 
vis i Chicagos a te i t in inkų 
šeimos nariai ir draugai. Vietas 
svarbu rezervuoti jn.u dabar (ne
vėliau gruodžio 13 d. L skambi
nant vakarais dr. Aldonai, tel. 
499-2447, arba inž. Kaziui, tel. 
434-0211. 

MALONI VIEŠNIA 

Clevelando moksleivių atei
tininkų Maironio kuopos po-
a tos tog in is an t r a s i s susi
rinkimas įvyko spalio 22 d. Lie
tuvių namuose. Jaunimo kam
bary. Susirinkime dalyvavo 12 
narių. Dalyvavo ir viešnia 
seselė Igne . P i rmin inkas 
Danius Ši lgal is vadovavo 
susirinkimui. 

Vincas Staniskis Dainavoje jau laukia j Žiemos kursus atvykstanč iu 
moksleiviu. N'uotr R ū t o s M u s o n y t ė s 

Sese lė Igne kalba Maironio kuopos 
m o k s l e i v i a m s a t e i t i n i n k a m s 

Susirinkimas pradėtas malda. 
Po to seselė Igne kalbėjo tema 
„Aukos dvasia". Ji sakė. kad 
aukos dvasia sudaroma iš gerų 
darbų. Didžiausias ir svarbiau
sias iš gerų darbų yra tėvų 
aukojimas laiko savo vaikams. 
Ji =akė. kad jaunimas savyje 
tur i daug gero, jo nereikia 
laikyti viduje, o perduoti ir ki
tiems, atveriant savo širdis. 
Reikia ugdyti vispusišką meilę. 
Priežastis trūkumo kunigu ir 
seselių, kad yra tai nepopulia
ru, gal draugai juoksis. Religi
ja dabar daug kam nebesvarbi. 
Ses. Igr.ė patarė rasti ką daryti, 
ir tada vykdyti. Po toji kalbėjo 
apie save ir savo pašaukimą. 
Esame dėkingi seselei Ignei. 
kad ji mus aplankė. 

Vidas Barzdukas 

ŽIEMOS KURSAI 
MOKSLEIVIAMS 

Moksleiviai ateitininkai, lan
kantieji 11, 12 ar 13 skyrius, 
kviečiami dalyvauti Žiemos 
kursuose Dainavoje, nuo gruo
džio 26 d. iki sausio 1 d. Kaina 
— 120 dol. asmeniui. Registra
cijos lapai gaunami pas kuopų 
globėjus, arba pas Darių Mičiū-
ną. 2570 Overlook Rd. 2, 
Cleveland Hts„ Ohio 44106. Tel. 
(216) 371-9908. 

NAUJA VALDYBA 
CLEVELANDE 

Prasidėjo nauji mokslo metai. 
Clevelando Maironio mokslei
vių kuopa nusirinko pradėti 
darbą po smagios, nors trumpos 
vasaros ir stovyklų. Dėkojame 
Linai Palubinskaitei, kuri vėl 
sutiko būti mūsų globėja. Šiais 
metais pasiilgsim mūsų draugų 
ir draugių, kurie pavasarį baigė 
gimnazijas. Tikimės, kad visi 
dabar stropiai dirba universite
tuose. Maironio kuopos pirmas 
susirinkimas buvo spalio 8 d. Iš
rinkta nauja valdyba: Danius 
Šilgalis — pirmininkas, Nida 
Gelažytė — vicepirm., Rima Žie-
donytė — iždininkė, Vidas Barz
dukas — sekretorius ir Andris 
Dunduras — laikraštėlio redak
torius. Kuopoje yra 14 narių. 
Tikimės, kad šie metai bus la
bai sėkmingi. 

Nida Gelažytė 

SUVALKŲ KRAŠTO 
VAIZDAI VAKARONĖJE 

Marius Kr :ilius-Boydstun pa
darys ska • drėmis iliustruotą 
pranešimą apie šios vasaros 
kelionę į Suvalkų trikampį Chi
cagos ateitininkų sendraugių 
vakaronėje penktadienį, gruo
džio 16 d., 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Studentai Ma
rius Katilius-Boydstun iš Chica
gos ir gabus fotografas Linas 
Daukša iš Toronto šią vasarą 
keliavo po Suvalkų trikampį, 
kur juos siuntė Lietuvių Labda
rių sąjunga, pavedusi jiems 
susipažinti su Suvalkų krašte 
gyvenančių lietuvių mediciniškų 
aprūpinimu ir sužinoti, kokia 
parama šioje srityje jiems būtų 
reikalinga iš Amerikos ir Kana
dos. Tad ši vakaronė bus ne tik 
proga pasigrožėti Suvalkų kraš
tovaizdžiu ir pamatyti tenykš
čių lietuvių gyvenimo būdą ek
rane, bet taip pat patirti jų eko
nomines sąlygas bei sveika
tingumo problemas ir pasvars
tyti pagalbos jiems galimybes. 

PARTIZANO DAUMANTO 
KUOPOS SUSIRINKIMAS 

Partizano Daumanto kuopos 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 4 d., 12:30 v. p.p. Atei
tininkų namuose. Susirinkime 
pokalbi apie Adventą praves 
Nekalto Prasidėjimo seselės 
Loreta ir Margarita. 

Antroji susirinkimo dalis bus 
pasiruošimas Trijų Karalių 
šventei (vietoj Kalėdų eglutės): 
vaikučiai repetuos savo 
vaidinimus. 

I gruodžio 4 d. susirinkimą 
visi kuopos nariai yra prašomi 
atsivežti 1) dovanėles (po dvi 
spalvavimo knygeles ir po dvi 
dėžutes spalvų (markers) arba 
kreidų (crayons),kurios bus 
suvyniotos susirinkimo metu, ir 
2) naudotus, bet dar geram 
stovyje vaikų drabužėlius. Do
vanėlės ir drabužėliai bus pa
dovanoti neturtingiems vaiku
čiams, gyvenantiems „Uptown" 
rajone Chicagoje. 

ATEITININKŲ 
NAMŲ 
ŽINIOS 

Ateitininkų namai ruošiasi 
naujiems, darbingiems metams. 
Visuotiniame narių susi
rinkime, įvykusiame spalio 24 
d., buvo išrinkta Ateitininkų 
namų taryba. 1989 metams. Ją 
sudaro: A. Pargauskas — pirmi
ninkas, P. Brizgys — iždininkas, 
seselė Margarita — vicepirm. 
religiniams ir kultūriniams 
re ikalams, S. Pat laba — 
vicepirm. ūkiniams reikalams, 
dr. R. Kuprienė — sekretorė, dr. 
O Daugirdienė — informacijos 
sekretorė, S. Kuprys — teisinis 
patarėjas, A. Ankienė, I. Ston-
čienė, A. Kazlauskas — nariai. 

Jau kelinti metai Ateitininkų 
namų rūpesčiu išleidžiamos 
kalėdinių sveikinimų kortelės. 
Šiais metais jos ypač gražiai 
papuoštos Lietuvos žymių daili
ninkų Antano Kmieliausko ir 
Ramunės Idzelienės-Kmie-
liauskaitės Vilniaus bažnyčių 
grafikos reprodukcijomis. At
silygindami už korteles, savo 
dosnią auką pridėjo: dr. Adolfas 
ir Algė Šležai — 100 doL, dr. An
tanas ir Elena Razmai — 60 dol, 
Lucia Kaufmann — 50 dol., Bro
nius Krakaitis — 50 dol., dr. 
Augustinas ir p. Laucis — 40 
dol. Jų parama nuoširdžiai 
vertinama. 

Kalėdų šventės yra tradicijų 
ir papročių laikotarpis, tai Atei
tininkų namai ruošia Naujųjų 
Metų sutikimą. Nelaukdami re
zervuokite vietas, skambinant 
Alf. Pargauskui, tel. 361-2817. 

O. Daugirdienė 

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

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

metams W metų 3 mėn. 
U.S.A $70.00 $40.00 $25.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Užsienyje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Savaitinis (Sėst. pried) $40.00 $25.00 

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

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūr?. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

REZERVUOKITE VIETAS 
Ateitininkų namų Naujų 

Metų sutikimui vietų ir stalų 
rezervacijas priima tarybos 
pirm. Alf. Pargauskas, tel. 
361-2817. Sutikimas prasidės 8 
vai. v. pasivaišinimu, sekant 

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber CNropractic — 
5522 S. Wo!f Rd. 

Western Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

gerai vakarienei su vynu ir 
šampanu ir šokiams. Kaina 30 
dol. asmeniui, 15 dol. studen
tams. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Superior. Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
TeL — 337-1285 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Cllnle 
217 E. 127 St. — Urnom, IL 60439 
Priklauso: Palos Community Hospital ir 

Silver Cross Hosp'tal 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

T*. 767-7575 
5760 Archer Avo. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINAS A. SIORYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71 St Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W Llthuanian Plaza Court 
Tai. 925-8288 

Of*. t a i . 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W*st 63rd Street 
V a i : pirm., antr. ketv. ir penkt. 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

* (Augliai nuimami kaDinete) 
Priklauso Holy Cross >r Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tai . 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr.. ketv.. penkt nuo 12 iki 6 v.v. 

Dr. Ant . Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EOMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirm. i r ketv 1-7; 
antr. ir penkt. 10-4; šešt 10-2 vai. 

6132 S. Kedzie Ava., Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Ofa. 735-4477; 
Raz. 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Ta i . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tai. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal sus;tarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tai . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr.. ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tai . 476-2112 

9525 S 79th Ave., Hickory Hills. IL. 
Tai . 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Tai. kabineto ir buto: OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt. 12 iki 4 vai pop'et 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

D.R. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
155 N. Mlchlgan Ava. , Sulta 324 Ir 
5635 8. Pulaskl Rd.. Chicago, IL 

Ta i . 565-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Straat 

Kabineto tai. RE 7-1168; 
Razid. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą parėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Straat 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

Kab. ta i . 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. tai. 471-3300; raz. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie A v a . , 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagrlosis, L td . 
Marauette Medica l Bu i ld ing 

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, IR. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ava . , Elgin. I I I . 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd. . Hickory Hills, I I 
1 Tiyha 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. 71st St. - Tai. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą Uždaryta trec 

Dr. T . ^ Į somo kabinetą perėmė 
1. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71 st Straat 

Tai . 434-1818 — Raz. 852-0869 
Vai pirm . antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe - Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St., Chicago. III. 
Tel.: 436-0100 

11800 South west Hlghway 
Palos Helghts, III. 60463 

(312) 361-0220 (312) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv. 2-5 v p p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tai. 776-2880. raz. 448-5545 

EDMUNDAS VI2INAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 
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Emigrantai ir pabėgėliai — 

PASAULIO RŪPESTIS 
Visas Amerikos kontinentas 

— Siaurės ir Pietų — susideda 
iš emigrantų, pabėgėlių, duonos 
ir laisvės ieškojusių žmonių ir 
jų vaikų. Senųjų gyventojų yra 
tiek maža, kad juos galima su
skaityti keliais milijonais. At
keliavusieji iš kitų kontinentų 
sudaro valdžias, valstybes ir 
naujas bendruomenes. Bet apie 
emigrantų ir pabėgėlių vargus, 
išgyvenimus, ieškojimą geres
nių vietų įsikūrimui mažai 
težinoma. Tik senosiose knygose 
yra tas praeities gyvenimas 
aprašytas. Vienam antram pa
vyko tuojau gerai įsikurti, bet 
daugeliui reikėjo duonos kąsnį 
pelnyti sunkiu darbu ir pavojų 
nevengimu dirbti, kad bent 
vaikams būtų geriau ir lengviau 
gyventi. 

Tas pats rūpestis pasaulyje 
yra ir dabar, kai viename ar ki
tame krašte įsigali diktatūros, 
kai viename ar kitame pasaulio 
kampe siaučia badas, ligos, 
skurdas ir gamtos nelaimės. 
Šiandien būtų sunku su
skaičiuoti pabėgėlius, kurie 
nenoromis apsigyveno sveti
muose kraštuose, nors daliai jų 
ir pasisekė sukurti sau ir savo 
vaikams geresnį gyvenimą ir 
laukti pastovesnės ir geresnės 
ateities. 

Ir nūnai pasaulis turi rūpin
tis pabėgėliais, ištremtaisiais, 
persekiojamais ar diskrimi
nuojamais ir jiems teikti pa
galbą, kad jie galėtų žmoniškai 
gyventi ir užtikrinti savo pali
kuonims ateitį. Šiuo metu 
pasaulyje yra t iek suiručių ir 
tiek pabėgėių, kad, prisimenant 
tautų kilnojimosi laikus, buvo 
tik nežymus istorijos įvykis, 
jeigu suskaičiuosime to laiko 
besikilnojančius žmones. 

Emigrantai ir pabėgėliai ne
noromis renkasi svetimą žemę. 
Kitos išeities jie neturi — mir
tis ar svetimas nepažįstamas 
k ra š t a s . Net Jung t i nė se 
Amerikos Valstybėse šiandien 
galima sutikti pabėgėlių iš Pie
tų ar Centro Amerikos, iš Azi
jos ir Afrikos, bet ypač iš arabų 
kraštų ir Mažosios Azijos. 

Įvairiuose kraštuose skirtin
gomis dienomis prisimenami 
emigrantai, kurie dar save 
tokiais laiko. Šv. Tėvas Jonas 
Paulius II prisimena bendrą 
keliavimo ir pabėgėlių šventę 
advento pirmą savaitę. Jis 
primena savo laiške Abraomą, 
iš kurio kilo žydų ir arabų 
tautos. Taip pat patvirtina, kad 
Dievas jam liepė keliauti į 
svetimą kraštą: „Palik savo šalį, 
savo šeimą ir savo tėvo namus 
dėl krašto, kurį aš tau pa
rodysiu. Ir Abraomas išėjo kaip 
Dievas jam sakė" (Gen. 12, 1). 
Abraomas ir jo palikuonys kla
jojo po dykumas ir nešė vergiją 
Egipte, kol juos išvedė Mozė ir 
parodė žemę, kurioje įsikūrė 
didelė to meto tau ta — Izraelis. 
Bet Abraomas taip pat buvo ir 
arabų tėvas. Jie klajojo dar il
giau ir šiuo metu jų dalis neturi 
savo prieglaudos, o tik stovyk
las, palapines ir svetimus kraš
tus. 

Jeigu tik į tuos kraštus žiū
rėtume, paleistume iš akių 
daugelį pabėgėlių, keliaujančių, 
ieškančių laisvės ir duonos. 
Svarbiausia - daugelis turi 
bėgti nuo persekiojimų, kad jie 
ne taip tiki, ne taip gyvena, kaip 
įsako valdžią užgrobusieji galin

gesnieji, kad jie turi savo 
nuomonę, savo mintis ir jų 
laikosi. Jie tas mintis išdrįsta 
pareikšti, kritikuodami val
džias, kurios neteisėtai atėjo į 
tas pozicijas ir neteisėtai valdo, 
kitiems atimdamos žmogiškas 
teises ir laisvę. Tokių pabėgėlių 
ir emigrantų yra toks didelis 
skaičius, kad net turtingesnie
ji kraštai ir geriau susitvarkiu
sios valstybės jų nebesutalpina 
be skriaudos saviesiems ir 
nebepajėgia išmokyti naujų 
darbų. Tie naujieji keleiviai ir 
pabėgėliai nemoka greitai prisi-
t a iky t i prie naujų kraštų 
gyvenimo ir papročių. 

Diskriminacija ir skriaudimas 
daugumos, kai įsigali privile
gijuota mažuma, taip pat išvaro 
daugelį į svetimas žemes ieškoti 
žmogiško gyvenimo ir iš naujo 
pradėti kurtis. Daugelis mano, 
kad jie patys galės laisviau 
gyventi, ir tiki, kad bent jų 
vaikai galės prisitaikyti prie 
naujo gyvenimo ir neužmirš 
savo palikto krašto, savo tėvų 
tėviškės. 

PASAULINEI FOTO MUGEI 
PASIBAIGUS 

Rimties valandėlei 

Pažiūrėję j savo aplinką, 
pamatysime labai aiškiai, kad 
ne tik svetimųjų, iš nepažįs
tamų kraštų ir nepažįstamų 
papročių žmonių yra daug, bet 
ir mūsų kaimynai keliasi ir 
keliauja iš vienos vietos į kitą. 
Vieni keliasi dėl darbo ir randa 
tik naują aplinką ir naujus 
žmones, naujus kaimynus, su 
kuriais mažai tepalaiko ryšius. 
Kai keliasi iš vienos vietos į 
kitą, ieškodami tik geresnio dar
bo, tik geresnio klimato, t ik 
geresnės aplinkos ir geresnių 
kaimynų, tai jau ne visuomet 
gera, nes save jie nusiveža ir 
kitur. Žmones sutinka skir
tingus, patys skirtingi jiems ir 
tos vietos įstaigoms. Tai lengvai 
pastebime savo kaimynuose ir 
savo tautiečiuose. 

Ši migracija taip pat reikalin
ga pagalbos — socialinės, 
moralinės, religinės, kultūrinės. 
Žinoma, jos negalima lyginti su 
tikraisiais imigrantais, tikrai
siais pabėgėliais, kurie buvo 
persekiojami ar diskrimi
nuojami, kurie savo krašte ne
galėjo gyventi be pavojaus savo 
gyvybei ar bent be pavojaus 
patekti į kalėjimą. Bet visomis 
keliautojų grupėmis turime 
rūpintis ir mes, kurie esame 
geriau įsikūrę. 

Jais ypač turi rūpintis val
džios ir net visas pasaulis, kuris 
turi geresnes gyvenimo ir geres
nes gamtos sąlygas. Valdžios 
turi pareigą iš socialinio tei
singumo rūpintis ne tik savo 
valstybės piliečiais, — jais pir
moj vietoj, — bet ir visais varg
šais, pabėgėliais, netekusiais 
dėl karų ar gamtos nelaimių pa
stogės ir pragyvenimo. Je i 
kuriame krašte miršta badu 
vaikai ar seneliai, kurie negali 
į kitas vietas nukeliauti, kaltas 
visas turtingesnis ir geriau 
įsikūręs pasaulis. Juo labiau 
kaltos valdžios tų valstybių, 
kurios dėl savo žemės turtų, dėl 
žmonių pastovumo ir dėl paski
rų įvykių yra geriau įsikūru
sios. 

Emigrantų ir pabėgėlių pro
blema tu r ime susirūpinti 
kiekvienas, kuris norime teisy
bės pasauliui ir žmonėms. Kiek
vienas turi skatinti savo valdžią 
ir savo kaimynus padėti migra
cijoj vargstantiems. 

Pr. Gr . 

Kas antr i metai Koelne, 
Vakarų Vokietijoj, būna foto
grafijos paroda. Vokiečiai yra ne 
tik geri organizatoriai, bet ir 
vaiš ingi šeimininkai . Jų 
sudarytos sąlygos sutelkia daly
vius iš viso pasaulio. Šiais 
metais buvo 1,300 dalyvių iš 39 
kraštų. Čia jie parodė pasku
tinių dvejų metų savo išradimus 
bei pagerinimus. Nauji pro
duktai atveria profesionalui 
naujus laukus, nauji pageri
nimai palengvina jo darbą. Ne 
visi parodos lankytojai yra pro
fesionalai. Elektronikos spe
cialistai domisi praktišku pri
taikymu, meno mėgėjai turi pro
gos pasigėrėti meniškomis nuo
traukomis. Na, o foto mėgėjai 
tik seilę pavarvina, vartydami 
aparatą, kuriame yra sukaupta 
visa šių dienų technologija. 

Kai kurie foto aparatai nebėra 
panašūs į mums gerai pažįs
tamas „cameras". Visi pasku
tinių metų aparatų užraktai yra 
elektroniškai kontroliuojami. 
Beveik visų greitis yra 1/2000 
sekundės. Tik garsusis Nikon 
turi 1/8000 sekundės. Toks grei
tis sustabdo kiekvieną akies 
įžiūrimą judesį. Aparate įmon 
tuotas kompiuteris sinkro-
nizuoja diafragmą su užraktu. 
Šviesomačio perduotas kompiu
ter iui matavimas, nustato 
reikiamą diafragmą pagal iš 
anksto nustatytą užrakto greitį. 
Arba pasirinkus diafragmą, 
nustatomas užrakto greitis. Tuo 

EDMUNDAS JAKAITIS 

pačiu laiku objektyvas senso
r iaus paveiktas, mažo mo
toriuko pagalba, nusistato į 
fokusą. Visi tie veiksmai įvyks
ta, bespaudžiant mygtuką. Sen
soriai nustato atstumą net 
visiškoj tamsoj. Tai yra didelis 
palengvinimas foto žurnalisto 
darbe. 

Žinant, kas aparatuose yra 
sutalpinta, nenuostabu, kad jie 
pasidaro gana sunkūs. Tokie 
aparatai be objektyvų sveria 
vidutiniškai apie 650 gr. Pri
dėjus objektyvus, baterijas 
(kurių yra keletas), svoris gau
sis daugiau kaip kilogramas. 
Eiliniam piliečiui nešioti ant 
kaklo tokį svorį yra per daug. 
Bet aprašytų aparatų paskirtis 
nėra savaitgalio „šaudymui", 
bet rimtam darbui. 

Kiekvienas pagerinimas, be 
savo gerų pusių, turi ir nemalo
nią pusę — aukštą kainą. 
Pailiustravimui keletą pavyz
džių. Visos duodamos aparatų 
kainos yra be objektyvų. Canon 
FI — 1,178 dol, Minolta Maxx-
um 900 — 863 dol., garsusis 
Nikon F4 - 2,472 dol., Pentax 
LX — 1,260 dolerių. Populiarioji 
vokiečių Leica M6 — 3,375 dole
riai. Kitas žinomas produktas — 
Rolleiflex, savo išvaizda neat
pažįstamas. Rimtas aparatas — 
rimtam fotografui. Rimta ir 
kaina — 2,044 be objektyvo, 
2559 su normaliu objektyvu. 

Atlikę programą Lietuvių Fondo baliuje Antrojo Kaimo aktoriai Edvardas 
Tuskenis ir Vida Gilvydienė. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Šventėms artinantis, ne vie
nas yra pagalvojęs pirkti sau 
foto aparatą. Anksčiau minėti 
aparatai dėl aukštų kainų nėra 
skirti eiliniam piliečiui ar no
rinčiam pradėti užsiimti foto
grafija. Rimtai pradžiai yra 
aukštos kokybės, be jokių 
prašmatnybių aparatas, kai kur 
nuperkamas su objektyvu už 
mažiau negu 200 dolerių. Pen-
tax 1000 turi visas svarbiausias 
savybes: refleksinis, šviesa ma-
tuoama pro objektyvą, me
chaniškas užraktas iki 1/1000 
sekundės, galimybė keisti 
objektyvus, tai yra pagrindiniai 
geram aparatui reikalavimai. 
Tokiu aparatu naudojantis, iš
mokstami fotografijos pagrin
dai. 

Ne visi nori išleisti ir tuos 200 
dolerių, kai apara tas bus 
panaudotas tik keletą kartų me
tuose. Tokiems yra kelios 
kompanijos (Kodak, Vivitar), 
kurios gamina 40 dolerių ribose 
padorius aparatus. Esant ir tai 
per brangu, įvairenybių krautu
vėse yra pardavinėjami neblo
gos išvaizdos, ribotų galimybių 
aparatai. Kainos — 15-20 dole
rių. Tų pačių prekybų (Kmart, 
Walgreen) lentynose galima 
rasti ir aparatukų kevalus. 
Pritvirtinus prie tokio kevalo 
110 formato filmo kasetę, 
daromos nuotraukos. Toks 
kevalas su užraktu, vaizdo-
ieškiu, filmo pavarymo ratuku, 
žinoma, ir objektyvų parda
vinėjamas po 1.99 dol. 

Fotografijai populiarėjant, di
dėja ir pasiūla. Yra dar viena 
grupė foto aparatų, kuri liko 
nepaminėta. Tai yra vadinami 
„nukreipk ir šauk" aparatukai. 
Vadinu juos mažybinėj formoj, 
nes jie yra tikrai maži, lengvi, 
elegantiški. Juos naudojant, 
rezultatai yra garantuoti. Jie 
yra tiems, kurie viską turi. 
Neišskiriant ir pinigų. Aukštos 
kainos nepadaro juos populia
riais. Tarp jų yra Nikon Zoom 
Touch 500. Kaina — 404 
dolerių. Pentax IQ Zoom 70 -
437 doleriai. 

Perkant reikia žiūrėti, kad 
aparatas atitiktų asmeniškus 
reikalavimus. Prekybininkas 
visuomet siūlys brangesnį 
modelį. Draugo ar pažįstamo pa
tarimai yra beverčiai, jei jų apa
ratai yra porą metų senumo. 
Belieka pasikliauti prekyba, 
kuri specializuojasi foto srityje. 
Kartais mažoj krautuvėj galima 
daugiau laimėti, negu didelėj 
prekyboj. Jeigu maža krautuvė 
šiandien išsilaiko, tai reiškia, 
kad ten prekiaujama sąžiningai 
ir nuoširdžiai. Ten lojalus Ui-

TYRUOSE ŠAUKIANČIO 
BALSAS 

Antrąjį advento sekmadienį 
kalbama Evengelijoje Senojo 
Testamento žodžiais, kuriuos 
kadaise pasakė pranašas Izai-
jas. Tie žodžiai taikomi Jėzaus 
Kristaus pirmtakui pranašui 
Jonui Krikštytojui. Jis pradėjo 
skelbti atgailos krikštą. Jis 
priekaištavo išrinktajai tautai, 
kad ji nesilaiko t ikrųjų 
įstatymų, kuriuos paliko Mozė, 
o savo silpnybėmis juos taip 
išaiškino, kad iš kitų reikalavo 
raidės, o patys nesilaikė nei 
raidės, nei dvasios. Dėl to 
pranašas Jonas fariziejus ir 
kitus išminčius pavadino angių 
veisle, bėgančia nuo Dievo 
rūstybės. 

Evangelistas šv. Lukas apie šį 
pranašą ir kalba Izaijo žodžiais: 
„Tyruose šaukiančio balsas! 
Taisykite Viešpaties kelią, 
darykite jo takus tiesius. Kiek
vienas slėnys tebūnie užpiltas, 
o kiekvienas kalnas ir kalnelis 
sužemintas: kas kreiva, tebūnie 
tiesu; kur nelygu, tebūnie lygūs 
keliai. Taip kiekvienas kūnas 
išvys Dievo išganymą" (Lk. 
3,4-6). Čia vėl kalbama apie 
Kristaus atėjimą — adventą, jo 
išganymo naujieną, jo naują 
mokslą Evangeliją. Tai tik vaiz
das, kaip Jonas išėjo į tyrus ir 
pradėjo skelbti atgailos mokslą, 
kad j i s taptų p i rmataku 
Kristaus, kuris turės skelbti 
tikrąjį Dievo žodį ir turės 
parodyti Dievo siunčiamą iš
ganymą. 

Kai žmonės pradėjo daryti 
atgailą ir manyti, kad jis gal yra 
Kristus, tas laukiamas Mesijas, 
kurį Dievas išrinktajai tautai ir 
visai žmonijai nuo amžių yra 
pažadėjęs, Jonas aiškiai pasi
sakė, kad jis nėra Kristus, kad 
po jo „ateis galingesnis u i 
mane, kuriam aš neesu vertas 
atrišti jo kurpių dirželio; jis 
krikštys jus šventąja Dvasia ir 
ugnimi" (Lk.3,16). 

Ir tas galingesnis atėjo — atėjo 
Kristus, kuris mokė jau dieviš
ko mokslo, kuris darė stebuklus. 
Bet jis reikalavo tikėjimo, kad 
yra Dievo siųstasis ir daro savo 
Tėvo darbus žemėje, tarp žmo
nių ir žmonėms. Jonas buvo 
Erodo nužudytas, o Kristus 
skelbė Evangeliją iki tol, kol jis 
buvo pakeltas aukštyn, tai yra 
prikaltas prie kryžiaus už 

entas yra vertinamas ir jam 
nesigailima profesiškų pa
tarimų. Geras pa tar imas 
sutaupo laiką, energiją ir 
bereikalingas išlaidas. 

žmonių nuodėmes, kad juos 
padarytų Dievo vaikais. 

Vėliau, rašydamas pilypie-
čiams laišką, apaš ta las šv. 
Paulius sako jiems paguodos 
žodžius, kurie skelbiami šian
dien antrame skaityme: „mels
damas su džiaugsmu visuomet 
visose maldose už jus visus, dėl 
jū sų bendravimo Kr i s t au s 
Evangelijoje nuo pirmos dienos 
iki dabar. Nes aš taip pat pasi
tikiu, kad tas, kurs pradėjo 
jumyse tą gerą darbą, tobulins 
jį iki Jėzaus Kristaus dienai... 
Nes Dievas yra man liudytojas, 
kaip aš jūsų visų trokštu giliau
sioje Jėzaus Kristaus meilėje. 
To aš ir meldžiu, kad jūsų meilė 
labiau ir labiau gausėtų žino
jimu ir visokiu išmanymu, kad 
jūs brangintumėt geresniuosius 
dalykus, kad būtumėte nesu
tepti ir nepeiktini Kristaus 
dienai, pilni teisybės vaisiaus 
per Jėzų Kristų Dievo garbei ir 
gyriui" (Pū. 1,4-11). 

Antrasis advento sekmadienis 
ir ragina Evangelijos ir šv. 
Pauliaus žodžiais, kad mes 
būtume pilni meilės, kad mes 
būtumėm nesutepti ir verti 
J ėzaus K r i s t a u s atėjimo, 
gyvenimo Kristaus mokslu ir 
sekimo jo pėdomis. Kaip tie 
Pi lypo miesto gyventojai , 
kur iuos a p a š t a l a s Pau l ius 
atvedė prie Kristaus, taip ir 
krikščionys po daugelio metų 
savyje t u r i j a u s t i , maty t i 
Kristaus atvaizdą, kad jo mo
k in ia i nebūtų t i k t y r a i , 
kuriuose girdėti šaukiančiojo 
balsas, bet kad būtume gyvoji 
Šventosios Dvasios buveinė, ku
rioje negali būti nuodėmės 
sutepties, kurioje negali būti 
nešvarumų, paliktų žemės dul
kių. 

Kristaus pėdos jau yra įmin
tos ir jo atvaizdas jau išryš
kintas kiekvieno krikščionio gy
venime ir kiekvieno Jėzaus 
sekėjo sieloje. Kristų turime 
priimti gyvą — Dievą ir žmogų, 
nekaltą ir nesuteptą, bet panašų 
į kitus žmones, išskyrus nuodė
me. Kristus atėjo pirmame 
advente, Kristus tur i ateiti į 
kiekvieną krikščionį ir šiame 
advente, kad jo galėtume vertai 
laukti Kalėdose. — A. Dls. 

TIRIA ŽUVŲ PERYKLĄ 

Vyriausybės įstaigos pradėjo 
tirti Wolf ežero žuvų peryklą, iš 
kurios paleidžiamos žuvys į 
daugelį Illinois vandenų. Yra 
įtarimas, kad ten esama pa
vojingų chemikalų. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

GAUGUINO PARODA 
Labai turtinga dail. Paul 

Gauguin kūrinių paroda dabar 
vyksta Chicagos meno instituto 
naujose patalpose (Michigan 
ties Adams). Kūriniai suvežti iš 
daugelio meno muziejų. Meno 
mėgėjai turėtų ją pamatyti. 

BUS NAUJŲ SERŽANTŲ 

Federalinis teismas nuspren
dė, kad Chicagos policijos pa
aukštinimuose nėra privaloma 
laikytis rasinių kvotų. Tai 
dabar Chicagos mieste galės 
būti greitu laiku apie 210 poli
cininkų paaukštinti į seržantus. 
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— Stovėk!... Tariant, noriu pasakyti: kada mirsi, 
virėjau? Tai baisus klausimas. Ką atsakysi? 

— Kai senas neglas milšta — lėtai tarė virėjas, 
visas pasikeisdamas — jis niekui neina. Bet ateina 
palaimintas angelas ii jį pasiima. 

— Jį pasiima? Kaip? Karietoje, keturių arklių 
traukiamoje, kaip Elijas?... Ir kur jį nuveža? 

— Ten aukštai — tarė Fleece, žnyplėmis rodydamas 
aukštyn. 

— Vadinasi, miręs tikiesi pakilti į mūsų didįjį 
bokštelį, ar ne tiesa? Bet ar tu nežinai, kad juo aukščiau 
pakilsi, juo bus šalčiau? 

— Aš to nesakiau — atkirto senis, sutraukdamas 
antakius. 

— Tu pasakei „ten aukštai", ar ne tiesa? Tad 
žiūrėk dabar į savo žnyples ir įsidėmėk, kur jos rodo. 
bet gal tu tikies atsidurti danguje maudamas per bokš
telį... Tokiu atveju negalvok pasiekti kelionės galą 
nepraėjęs per takeliažą, tai sunku, bet kitos išeities 
nėra. Tuo tarpu nė vienam mūsų nepavyko pasiekti 
dangų... Bet liaukis žnyplėmis rodyti j viršų ir klau
syk mano įsakymų. Viena ranka nusiimk kepurę, o 
kitą padėk ant širdies... Ką? Kur gi yra tavoji širdis? 
Virėjau, aukščiau, daug aukščiau... Taip. O dabar ati
džiai klausyk. 

— Labai atidžiai — nužemintai tarė senis, abi 
rankas laikydamas įsakytoje padėtyje ir žilą galvą 
palenkęs pirmyn, tartum norėdamas priartinti ausis 
prie karininko lūpų. 

— Gerai, virėjau šis banginio pjausnys, kurį man 
atnešei, buvo toks blogas, kad mėginau kaip galėdamas 
greičiau jo atsikratyti. Jau jo nebematai, ar ne tiesa? 
Gerai! Ateityje, kaip kepsi kitą pjausnį mano privačiam 
stalui, tariant ant čia esančios gervės, aš tau pasaky
siu kas reikia daryti, kad nesugadintum perilgai kep
damas: viena ranka imamas pjausnys, o kita — 
prikišamas žėruojanti anglis. Tai padarius, 
paduodamas... girdėjai? O dabar ligi rytdienos, virėjau. 
Beje, ryt. kai pradėsime žuvį pjaustyti, neužmiršk atei
ti ir paimti pelekų viršūnės. Uodegos galą pamerk į 
sūrų vandenį. Gerai, dabar jau gali eiti. 

Tačiau vos Fleece pažengė kokius tris žingsnius, 
Stubbas vėl jį pašaukė; 

— Ryt vakare neužmiršk man paduoti kotletų 
vakarienei. Supratai? O dabar, nešdinkis! Prieš išei
damas, nusilenk... Lukterk, pusryčiams noriu mėsos 
bumbuliukų, neužmiršk! 

— Kad tik jo neplalytų banginis, užuot jis suėstų 
bangini! Jis didesnis lyklys už patį lyklių kunigaikš
tį! — murmėjo senis, šlubuodamas atgal į lovą. 

LII. Ryklių žudymas 

Žūklės kelionėse po pietų jūras, kai po ilgo ir vargi
nančio darbo sugaunamas sperminis banginis, jis 
atvelkamas ir pririšamas, išilgai laivo jau sutemus. 
Paprastai jis nepradedamas tuoj pat pjaustyti, nes tai 
nepaprastai kruopštus darbas, reikalingas visos įgulos 
ranku At.sižveleiant i tai. Dagai nusistovėjusį paprotį. 

iškeliamos visos burės, pririšamas vairas ir, ligi auš
tant, visi paleidžiami gulti, išskyrus du jūreivius, kurie 
paliekami budėti ant denio ir kas valanda pakeičiami. 
Jų pareiga žiūrėti, kad visa vyktų tvarkingai. 

Tačiau retkarčiais, ypač Ramiojo Vandenyno pu
siaujo ruože, ši tvarka tegali būti vykdoma tik pusiau 
dėl nesuskaitomų kaimenių ryklių, kurie susimeta 
prie pririšto lavono, iš kurio kitą dieną teliktų tik 
griaučiai, jeigu jis būtų per visą naktį paliktas be 
priežiūros. Bet kitose vandenyno dalyse, kur rykliai 
ne taip gausūs, jų nuostabus rajumas kartais gali būti 
sumažintas juos baidant aštriom banginiškom lopetom. 
Tačiau retkarčiais šis būdas paskatina ryklius būti dar 
veiklesnius. 

Taip neįvyko su „Pequodo" rykliais, nepaisant, kad 
kiekvienas mažai pratęs matyti panašų vaizdą, 
persilenkęs per bortą ir tą naktį pažiūrėjęs į jūrą, būtų 
ją palaikęs milžinišku sūriu, pilnu knibždančių 
kirminų. 

Kai vėliau, Stubbui patvarkius, Quequegas su kitu 
jūreiviu po vakarienės įkopė ant denio, ryklių tarpe 
kilo sąmyšis, nes jie suleido tris žibintus, kurie svaidė 
plačias šviesos pėdas ant drumstos jūros ir pradėjo 
ryklių žudymą, įsmeigdami ilgas lopetas į jų kiaušą, 
nes, atrodo, tai buvo vienintelė jų jautri vieta. 

Tačiau tarp šitos maišaties nevisados galėjo 
pataikyti, kas suteikdavo naujo atspalvio jų rajumui: 
tokiais atvejais rykliai ne tik sudraskydavo savo sužeis
tuosius draugus, bet, tartum lankstūs lankai, susilenk
davo įkąsti savo pačių vidurius. Vienas jų, Quequego 
užmuštas ir įkeltas ant denio dėl jo odos, vos nenukando 
vargšui perstekininkui rankos, kai šis mėgino užčiaup
ti jo žudikiška žiauną. (Bus daugiau) 
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Dr. Aras ir Lina (Saulytė) Žliobai. 
N'uotr. A. Plėnio 

SUMAINĖ AUKSO 
ŽIEDUS 

Chicagos lietuvių visuomenė 
pasipuošė da r v i ena gražia 
l ietuviškai sus ipra tus ia šeima. 
Tai buvusio Amerikos Lietuvių 
Jaun imo sąjungos pi rmininko 
dr . Aro Žliobos ir veiklios 
sąjungos na rės Linos Saulytės 
jungtuvėmis. Reikia pastebėti , 
kad šie du jaunuol ia i , baigę 
l i tuanis t ines mokyklas , daly
vavę skautų ir a te i t in inkų or
gan izac i jose i r s t ovyk lose , 
iškeliavo į pasaulį skir t ingais 
keliais, išsimokslinę nepasikly
do. Savo gyvenimui a tsakymą 
rado prie l ietuviško kamieno 
sugrįžę, v ienas kitą susit ikę. 

1988 m. liepos 16 d. į Nekalto 
Prasidėj imo Br igh ton Parke 
bažnyčią iš ar t i ir toli rinkosi 
giminės ir d rauga i dalyvauti 
Linos ir Aro svarbioje šventėje. 
Gė l ėmi s i š p u o š t a bažnyč ia 
žėrėjo v i t ražų šviesoje, bet 
g raž iaus ia šypsena spindėjo 
jaunieji apsupti pamergių ir pa
brolių, kai kun. Antanas Saulai-
tis, SJ, sustatęs juos priekyje al
tor iaus , la imino jų santuoką. 
Nepapras tas vaizdas ir momen
to prasmė ne v ienam išspaudė 
džiaugsmo ašarą. 

Mišių metu sol. P raur imė Ra-
gienė gražia giesme, palydima 
M. Motekaičio, pagi l ino šio 
įvykio įspūdį. 

Jaunųjų palydą sudarė vyr. 
pabrolys dr. Jonas Sidrys, vyr. 
pamergė Sheri Zay, Vidas Zlio-
ba, Krist ' 'na Nemickai tė , Vytas 
Saulis, Daina Žliobaitė, Paulius 
Sidrys, Rima Saulytė , Darius 
Ivaška, Lidija Saulytė, dr. Linas 
Klygis ir Daina Tijūnėlytė. 
Aukso žiedus rūpes t ingai nešė 
Rimukas Sidrys, o jo sesutė Vi
ja barstė t aką gėlių lapeliais. 
Mišių ska i tymus a t l iko Rasa 
Tijūnėlytė ir Aras Tijūnėlis. 
M i š i ų a u k ą n e š ė I n g r i d a 
Mar t inku tė , Nida Tijūnėlytė ir 
Nikolas Nemickas . 

N u o t a i k i n g a s v e s t u v i ų 
pokylis puošnioje Chant i l ly 
salėje vyko su lietuviškomis tra
dicijomis ir humoru. Vestuvinių 
papročių p raved imas sudarė 
malonų įspūdį visiems, o ypač 
k i ta taučiams. Lidijos Ringie-
nės vadovaujama Gijos tau* 
t inių šokių grupė, kur ios Lina 
ir Aras buvo nariai , tautiniuose 
kostiumuose sudarė juostų var
tus ir pašoko keletą šokių, netgi 
įvesdami j aunuos ius į jų ves

tuvinį valsą. Kvieslio rolę ener
gingai alt iko dr. Petras V. 
Kisielius. Pokyliui vadovavo 
Linos kr ikšto tėvas Leonas 
Narbut is . 

Linos tėvelis Algirdas Saulis 
šiltai sveikino jaunuosius ir 
svečius, kviesdamas visus vai
šintis ir l inksmintis. Aro tėvas 
dr. P e t r a s Zlioba palinkėjo 
jauniesiems nepamiršti, kas jie 
yra, ir tvir tai žengti į ateitį. 
Taip pa t buvo gauta daug 
s v e i k i n i m ų iš L ie tuvos ir 
daugelio kitų pasaulio kraštų. 

Pokylio gerą nuotaiką taip pat 
kėlė Gintaro orkestro muzika. 
Jie entuziastiškai palydėjo savo 
buvusį vadovą Dainavoje į ve
dybinį gyvenimą. 

Rūpestingai išplanuota ves
tuvių pokylio eiga smagiai nu
teikė svečius, kurie neskubėjo 
namo v a k a r u i užs iba igus . 
Poroms sudarę tiltą per visą 
salę asmeniškai atsisveikino ir 
išlydėjo jaunuosius. 

Lina, Algirdo ir Aušros Saulių 
duktė, baigė politinius mokslus 
Purdue univers i te te . Dabar 
atlieka paskutinį kursą Loyola 
Teisių mokykloje Chicagoje, kur 
šį p a v a s a r į įs igys t e i s ė s 
daktaratą . 

Aras. vyriausias dr. Petro ir 
Laimos Žliobų sūnus, summa 
cum laude baigė Notre Dame 
universitetą ir su aukščiausiais 
garbės atžymėjimais North-
western universitete medicinos 
mokyk lą . Š iuo metu spe
cializuojasi akių srityje Loyola 
Medical Center, Maywood, 111. 

Jaunieji po kelionės Ispanijoje 
įsikūrė Westmont priemiestyje. 

Linai ir Arui linkime lai
mingo vedybinio gyvenimo, sėk
mės profesiniuose darbuose, 
n e p a m i r š t i savo l ie tuviškų 
šaknų ir niekad neprarasti tos 
šypsenos, kuri spindėjo vestuvių 
dieną. 

A.M. 

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

Los Ange lė je ši š v e n t ė 
i šk i lminga i buvo p a m i n ė t a 
lapkričio 20 dieną. Minėjimą 
ruošė ir vadovavo Lietuvių ka
rių veteranų sąjungos Ramovės 
Los Angeles skyrius, t a lk inan t 
birut ietėms ir šauliams. 

Lapkričio 19 d. lietuvių radijo 
valandėlė paminėjo Lietuvos 
kariuomenę jos kovas dėl Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomy
bės. Žodį t a r ė ir Lietuvos gene
ralinis garbės konsulas Vyt . 
Čekanauskas . 

Lapkr i č io 20 d ieną Šv . 
Kazimiero parapijos kieme iš
kilmingai buvo pakeltos JAV-ių 
ir Lietuvos vėliavos. Iš čia nužy
giuota į bažnyčią ir da lyvauta 
šv. Mišiose. 

Mišių metu giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. B. 
Budriūno. Pamokslą pasakė 
kun . dr. A. Olšauskas. Mišios 
buvo aukojamos už žuvusius, 
kovojusius ir kovojančius dėl 
Lietuvos nepriklausomybės ka
r ius , partizanus ir šaulius. 

Po pamaldų minėjimas buvo 
t ę s i a m a s pa rap i j o s s a l ė j e . 
Minėjimą pradėjo s k y r i a u s 
pirm. V. Gilys. Prel . J . Kučin-

giui sukalbėjus invokaciją, buvo 
pagerbti visi mirusieji kovotojai 
dėl Lietuvos laisvės. Solistas A. 
Pol ika i t i s sugiedojo JAV-ių 
himną, akompanuojant muz. Al. 
Jurgučiui . 

Programą vesti buvo pakvies
ta D. Trotmanai tė . J a u n a , pasi
puošusi taut inia is drabužiais, 
taisyklingai lietuviškai kalban
ti, minėjimui suteikė šventišką 
nuotaiką. Žodį tarė Lietuvos 
general in is garbės konsulas 
Vyt. Čekanauskas / J o kalba 
buvo t rumpa ir įdomi. Po jo 
kalbos minėjime dalyvavusieji 
kūrėjai savanoriai buvo pa
gerbti , prisegant j iems po gėlę. 

Pagr indiniu kalbėtoju buvo 
Karolis Milkovaitis. 

Po kalbų, išnešus vėliavas, 
prasidėjo meninė dalis. 

Solistė Stasė Klimaitė-Šimo-
l i ū n i e n ė p a d a i n a v o ke le tą 
dainų. Kelias dainas atl iko ir 
mergaičių kvartetas . Solistei ir 
kvar te tu i akompanavo muz. A. 
Ju rgu t i s . 

Minėjimas baigtas Lietuvos 
h imnu. 

Po minėjimo birutiečių pirmi
n i n k ė A. P a ž i ū r i e n ė v isus 
minėj imo dalyvius pakvie tė 
vaišėms. 

Šventė s dalyvis 

MOKESČIAI IŠ 
PRIEMIESČIŲ 

/ Cook apskr. teismas nuspren
dė, kad Chicagos miestas gali iš
reikalaut i miesto pridedamus 
mokesčius ir iš tų verslininkų, 
kurių parduotuvės yra prie
miesty, bet kur pirkėjų žymus 
procentas iš Chicagos. 

MOSU KOLONIJOSE 
LEMONT, IL 

APYLINKES R U D E N S 
BALIUS 

Tradicinis Lemonto apylinkės 
rudens balius įvyko lapkričio 19 
d. Lietuvių centro mažoje salėje. 
Šį balių j a u ilgą eilę metų su
ruošia JAV LB Lemonto apylin
k ė s valdyba. Jo t ikslas, kad 
sueitų apylinkės gyventojai pa
bendrauti ir padraugauti kar tu . 
Šiais metais ypatingai smagu 
buvo susirinkti naujuose Lietu
vių centro rūmuose. Salė buvo 
nuostabiai papuošta Dalios Šle-
nienės. Šakos, žolės ir uogos 
buvo surištos margaspalvia is 
kaspinais. Tarp šakų dar mirksi 
lemputės ir skraido įvairiaspal
viai paukščiukai. Ant s talų 
dega žvakutės. Ka ip pasakų 
pasaulis! 

Vakarą atidarė apylinkės val
dybos pirmininkas Liudas Slė
nys. Padėkojo atvykusiems sve
čiams ir pristatė Lindą Burbie
nę , kuri at l iko t rumpą meninę 
programą. Akompanuodama gi
t a ra , Linda padainavo kel ias 

l inksmas liaudies da inas . Sve
čiai labai šil tai priėmė progra
mą. Toliau buvo karšta vakarie
nė, kur ią paruošė Aldona Šoliū-
nienė. Svečiai buvo labai pa
tenkin t i ir smarkiai gyrė šeimi
n inkės darbą. Po vakar ienės 
buvo proga pašokti , grojant 
Ąžuolo Stelmoko orkestrui . 

Laimėjimus pravedė Laima 
Trinkūniene1 i r Liudas Šlenys. 
Dėkojame visiems, ku r i e paau
kojo tokias puikias dovanas. 
Vakaro eigoj džiaugėmės, kad 
buvo sur inkta ir aukų bei pasi
žadėjimų paremti Lietuvių cent
rą. N u o š i r d ž i a i d ė k o j a m e 
Lemonto apylinkės valdybos 
vardu tiems, kurie prisidėjo prie 
centro rėmėjų. Rudens balius ir 
šiais metais buvo ypatingas: dė
kojame svečiams, kur ie atsilan
kė. 

A g n ė Kati l iškytė 

Union Pier, Mich. 
KŪČIŲ V A K A R I E N Ė 

Union Pier Lietuvių draugijos 
prieškalėdinė Kūčių vakarienės 

REMKIME 
LIETUVOS 

PERSITVARKYMO 
SĄJŪDĮ 

Lietuvių viltys, sunkiais tylos ir skausmo laikais, baimės ir nepasi
tikėjimo tramdytos, pagaliau išsiliejo kaip nesuvaldomai veržlus, 
apsivalymo nuo slogios praeities ir tikėjimo Lietuvos ateitimi srau
tas, pasivaidinęs LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIU. 
Išsaugoti ateinančiom kartom Lietuvą, jos istoriją, kultūrą, kalbą 
bei gamtą — yra kiekvieno lietuvio pareiga. 

Kiekvienas iš Jūsų galite palaikyti lietuvių viltis paremdami 
PERSITVARKYMO-ATGIMIMO SĄJŪDĮ. 

Nuo š.m. lapkričio 1 dienos visiems išeivijos lietuviams nuo 
mokesčio, kurį Jūs paprastai mokate už bet kokio pobūdžio kelionę 
AUDRA travel kelionių biure, 2.5% bus skiriama 

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIUI REMTI. 

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

Tad, LIETUVIAI, užsakydami keliones lietuviš
kame AUDRA travel kelionių biure, remsite 

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDĮ. 
Skambinkite: tel. (416) 769-2500, TELEX: 06-967812 

FAX: (416) 763-6279 
Rašykite 2100 Bioor St. W., Toronto, Ontarlo M6S 1M7 
Darbo valandos: nuo pirmadienio iki trečiadienio 9.30 - 19.00, 
ketvirtadienį, penktadieni 9.30 - 21.00, šeštadienį 11.00 - 17.00 

Registracijos numeriai: 2559030 ir 2475066 

Dr. Raimundas Sidrys atsako 
dienose. *» aW v> 

dvasioje vakaronė rengiama 
gruodžio 11 d., sekmadienį, 5 
vai. p.p. A. ir P . Mikštų 
patalpose, 14979 Lake Shore 
Rd., Lakeside, Mi. 

įprasmintų žvakių uždegimas, 
Kalėdinės eglės įž iebimas, 
trumpa meninė dalis, tradici
niais lietuviškais Kūčių vaka
rienės p a t i e k a l a i s va i šės , 
kalėdinės giesmės ir Kalėdų 
senelis su dovanomis. Dalyvau
jantieji į Kalėdų senelio krepšį 
atneša mažą dovanėlę. 

Kviečiami visi dr-jos nariai su 
savo šeimomis ir apylinkėje 
gyvenantieji tautiečiai daly
vauti. Apie dalyvavimą iki š.m. 
gruodžio mėn. 6 d. pranešama 
dr-jos iždininkui A. Mikštui 
telef. 469-1268. 

į klausimus po jo paskaitos apie gintarą Los Angeles Lietuvių 

A D V E N T O SPALVA 
- VIOLETINĖ 

Oficialioji l i turginė spalva 
adventui y ra violetinė, kaip ra
šoma JAV vyskupų Liturgijos 
komisijos aplinkraštyje. Buvo 
svarstoma (ir kai kur pernai bu
vo matoma) advento spalvą 
pakeisti mėlyna, kad žmonėms 
būtų lengviau atskir t i adven
tinę pasiruošimo nuotaiką nuo 
gavėnios atgailos nuotaikos. Ap
linkraštyje t ač iau rašoma, kad 
skirtumą spalvose galima paro
dyti i r l a i k a n t i s oficialiai 
nurodytų liturginių spalvų. Yra 
įvairių violetinės spalvos ats
palvių. Siūloma, pavyzdžiui, 
mėlynesniuosius violetinius at
spalvius naudoti advento metu. 

Nuotr. Vinco Štoko 

o raudonesniuosius gavėnios 
metu . 

Šviesiai mėlynos arnotos ne
tu r i vyskupų aprobato JAV-ėse 
advento sekmadieniams. JAV 
vyskupai svarstė mėlynos spal
vos vartojimą advento metui per 
savo suvažiavimą birželio mėne
sį ir nutarė tradicinės liturginės 
advento spalvos nekeisti . 

VALGYDINO B E 
MOKESČIO 

Garden Gyros res toranas , 
2621 N. Clark St., Chicagoje, 
Padėkos dieną, penktadienį ir 
šeštadienį davė nemokamai pa
valgyti benamiams, seniems, 
netur t ingiems, visiems nepasi
tur in t iems. 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
\ NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

LIETUVOJE ^ Z ^ l U B s ^ 
Algis Gr igas , p i rmin inkas 

Siūlome pasirinkti jums tinkamą sveikinimą Šv. Kalėdų ar Naujų metų proga: 
NR. 1 
Didelė puokštė gėlių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Parkeris ir kiti priedai S50.00 

Nr. 4 
Devynios rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du f2) buteliai šampano 
Butelis degtinės 
Parkeris ir kiti priedai $75.00 

Nr. 2 
Septynios (7) rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano 
Parkeris ir kiti priedai $55.00 

Nr. 3 
Septynios rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano 
Butelis degtinės Parkeris ir kiti priedai $85.00 
Parkeris ir kiti priedai $65.00 

Sveikinimai gauti iki gruodžio mėn. 15 d. bus užtikrintai perduoti prieš Šventes. 
Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

ŽAIBAS 
10401 Rober t s R o a d 

Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-8090 

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

INTERNAT1ONAL 
^ 

^ 

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

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

LIETUVA 
LIETUVA 
UETUVA 
LIETUVA 
LIETUVA 
LIETUVA 
UETUVA 
LIETUVA 

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

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

PASTABA: Maloniai patenkinsime pavienių (be grupės) keliautojų pageidavimus 
trumpesniam arba ilgesniam laikui Lietuvoje. 

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

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

&x 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 Roberts Road 

Palos Hills, Illinois 60465 
Tel.: (312) 430-7272 



Gražu mūsų Lietuvoje 
O VIS DĖL TO SUKASI! APIE PERSITVARKYMĄ 

Redaguoja di. K. A. Dagys 

PRAGARO DURELĖS JAU 
KLIBA 

„Nuo senos gadynės tikėjo 
žemaičiai esant daugel vyriš
kųjų ir moteriškųjų, katrie, 
pašaukę kipšą, užrašo jam savo 
dūšią, būtinai jam atsiduoda ir 
mokos nuo jo žavėti. O velnias 
už tą gerą suteikia jiems pinigų 
ir ko vien reikiant. Tikėjo 
taipogi žmogų, kartą žavėti 
išmokusį, nebgalint amžiuj 
savo, kad ir norėtų, beužmiršti. 
Sakė kiekvieną žavėtoją ir ra
ganą šv. Jono naktį lekiant į 
Šatrijos kalną, kad pasigirtų 
velniams, kiek per metą suža
vėjo ir žavėti išmokė. Trumpai 
kalbant, tikėjo tebgyvojančius 
žmones galint patapti ištikimais 
tarnais kelmo, o pikčiausiais 
neprieteliais kitų žmonių. Kiek
vienas, mokąs žavėti, būk pačiu 
žvilgterėjimu galėjęs atimti ja
vams brandą, išnaikinti karvių 
tešmenyse pieną, nupešti avių 
vilną... gudinti žuvį į žvejų tink
lą, sutraukti perkūnijas ir kru
šas, pasukti kitur vėją... būk 
buvęs galingesnis už kitą'". Taip 
rašė vysk. Motiejus Valančius 
Žemaičių vyskupystėje 1848 
metais. 

Atrodytų, lyg taip galėjo būti 
tik anais senais gerais laikais, 
o šiandien nėra nei velnių, nei 
raganių. Netiesa. Yra ir tų, ir 
anų ir dabar, ir čia, ir Lietuvoje. 
Valdantieji didžiūnai netiki į 
Dievą, bet į velnią net labai. Da
bar jų pačių spauda rašo, kad 
dar ne taip seniai jie kipšų 
pagalba prisistatė pamiškėse 
pirčių, kur sueidavo tik žiną la
bai slaptą užkeikimo formulę, 
keturių skiemenų slaptažodį, ir 
už užrakintų durų „tarnybiniais 
re ika la is išvažiavę į k i tą 
rajoną'", velniams, velnienėms 
ragus medum tepė, kaip pasako
ja mūsų liaudis. Grįžę iš tokių 
„dačų" kipšiukams paminklus 
statė, muziejus įrengė. 

Velniai, kada gi matėte, kad 
būtų nedėkingi ir už užrašytą 
„dūšią" neatsilygintų? Ir atsily
gindavo: vieni kilo valdžioje, 
važinėjo limuzinais, turėjo tik 
išrinktiesiems specialias par
duotuves, be eilės gaudavo 
važtaraščius į Krymą, Kaukazą. 
O jūs, liaudis, turėjote šaukti, 
jog nėra kitur žemėj tokios 
laisvės ir gero gyvenimo, kaip 
čia. 

Iš lietuvių pasakų ir tau
tosakos žinome, kad galų gale 
laimi ne koks turtuolis (aišku, 
juo pasidaręs velnio malone) 
ponas, bet šiaip sau nežymus 
žmogelis. Prigauna velnią, jo 
burtus paverčia niekais. Te
reikia žinoti vieną keturių 
skiemenų žodį, jį tinkamu laiku 
ištarti, ir visi nedorojo spąstai 
subliūkšta. Ir štai vienas iki šiol 
buvęs netikėlis tą slaptažodį 
taria: „perestroika!" 

Vaje, vaje, kas ten nutiko visoj 
toj velnių karalystėje! O kaip 
toliau buvo arba dar bus, ir 
žinom, ir daug nežinom. Juk 
įdomu gyventi, kai ir pragaro 
durelės pradeda klebetuoti. 
Apie tokius, kurie su velniais 
buvo sudarę nedorą draugystę, 
Valančius toje pačioje knygoje 
rašo: „... dasekę žmogų, tikėjimo 
išsižadėjusi, su velniu sandarą 
sudariusį, per burtus ir ža
vėjimus vieną ar keletą žmonių 
numarinusį, tuojau paduotų 
šiaipjau teisdariams, arba sū-
džiams, katrie jį pagal didumą 
kaltybės tur i tokį koroti. Ža
vėtojai, burtininkai ir visi, 
kokia nors eile sandarus su 
velniais darantys, turi būti 
kank in t i ir iš draugys tės 
žmonių išnovyti". 

Ant ko ir pasirašau. 
Gabrielius PlaČkojis 

— Nubusk iš miego! Japonai ir mūsų 
klubą perka!!! 

Iš Indonezijos spaudos 

. 

IŠKART I ŠIUKŠLIŲ 
DĖŽĘ 

Vienas Reader's Digest skai
tytojas redakcijai rašo, kad kai 
į jo duris pasibeldė berniukas, 
išnešiojąs laikraščius, ir pasiūlė 
dienraštį toliau užsisakyti, jis 
atsakęs, jog maža laiko turįs, 
laikraštį numetąs į šiukšlių 
dėžę neskaitęs. I tai berniukas 
atsakęs; 

— Tai gerai. Jūs vis vien gali
te laikraštį ir toliau prenume
ruoti, o aš jį rytais atnešęs 
iškart sumesiu į šiukšlių dėžę! 

Šarūno gyvenimo tragiz
mas buvo surištas su jo išvaiz
da: jis buvo kupranugaris ir 
maži ūkas. ..(Krėvės 
„Šarūnas"). 

Skirgai los žmona Ona 
Duonutė liepė Kelleriui 
pavaduoti kitą mirusį žmogų 
ir įlipti į karstą (Krėvės 
„Skirgaila"). 

I š mokinių rašinių 

Maisto produktais apsinuody
ti galima tik tada, kada jų yra. 

R. K., Šluota 

r 

— O! Tai čia mano uošvienė! 
Iš vokiečių spaudos 

LABAI NAUDINGI 
ĮSTATYMAI 

Amerikoj dar veikia ir veiks 
tol, kol bus oficialiai panaikinti, 
įdomūs įstatymai. Keletas jų: 

Kansas valstijoj sutemus 
neturi būti leidžiama šunims 
loti. 

BeBrea miestely, Kentucky. 
kiekvienas gyvulys, jei j is 
vienas vaikščioja ar bėgioja 
naktį gatvėmis, turi turėti 
žiburį. 

Louisianoje arkliniai vežimai 
naktį turi girgždėti, ratai negali 
būti ištepti, vadinas kiekvienas 
turi girdėti ir žinoti, kad kažkas 
važiuoja drąsiai, nes tik vagys 
ir šmugelninkai mėgsta patam
sy paslaptingai važinėti. 

Maine negalima išeiti į gatvę 
su neužrištais batais, nes iš 
paskos einantis gali ant jų 
užminti, ir gali būti nelaimė. 

P. Carolinoj girtas pilietis turi 
eiti gatve nuo lango tokio at
stumo, kokio jis ūgio, kad stai
ga griūdamas nepataikytų į 
lango stiklą ir jo neišmuštų. 

Portlande, Oregono valstijoj, 
neleidžiama mergaičių kutenti 
žąsies plunksnomis. 

Santa Fe mieste draudžiama 
ant vienos virvės šalia mo
teriškų skalbinių padžiauti 
vyriškus. 

Los Angeles mieste nelei
džiama iš autobuso lango 
šaudyti į triušius ar voveres. 

Philadelphijoje šventą dieną 
dvasininkai gali sustabdyti 
mieste visą judėjimą; užtiesę 
gatvėse retežius, gali pasiro
džiusius žmones varyti į bažny
čią, neleisti tuščiai vaikščioti. 

BURTAI 

Kol alus dar negatavas, ne
galima jo duoti ragauti jokiam 
prašalaičiui, nes gali išeiti 
blogas. 

Jei peilis padėtas ašmenimis 
į viršų — tą minutę gimęs bus 
plėšikas. 

Kas gimė sekmadienį, tas bus 
„galvočius ir gudrus" arba 
puošeiva. 
(P. Višinskis „Antropologinė 

žemaičių charakteristika") 

TIK BILIŪNĄ 
ŠIAIP TAIP 

Lietuviškoj enciklopedijoj, pra
dėtoj leisti Lietuvoje 1931 
metais, I tome, aprašant Anykš
čius, randame tokį sakinį: „Ke
lios menkesnės gatvelės skirtos 
pagerbti Basanavičiui, Jano
niui, Vienuoliui, tarytum tie 
vyrai būtų A.(nykščiams) kuo 
labai nusikaltę. Tik Biliūnui 
skirta visai padori gatvė". 

— Kai reikalingas maišas, 
kartais tenka pirkti ir katę 
maiše. 

Tai atsitiko prieš daugelį me
tų, kai Ukmergės miesto centre 
buvo statomi kultūros rūmai. 
Aikčiojimų sezonas jau buvo 
pasibaigęs. Prasidėjo juodasis 
darbų priėmimo laikotarpis, kai 
žodis turėjo tapti kūnu. Liko 
diena iki popierių pasirašymo, 
o scena nė krust iš vietos, nors 
jinai, galingų variklių sukama, 
turėjo varyti į priekį kultūrinį 
gyvenimą, bent jau kokio nors 
teatro spektaklį... 

Ir toks akibrokštas pačiame 
zenite, kai jau putoja alus, aušta 
šaltiena ir ant kulnų lipa termi
nai. 

— Bus! — pasakė vyrai. 
O ką galima padaryti per vie

ną naktį. 
Ir kitą rytą, reikliai komisijai 

sustojus ant scenos, darbų vyk
dytojas ar kita persona (dabar 
sunku nustatyti) spustelėjo 
pulte mygtuką, ir scena ėmė 
judėt i ratu, paskui įgavo 
pagreitį ir dar vieną. Tuomet 
mygtukininkas (taip pavadin-

, sime tą, kuris spaudinėjo myg
tukus) paspaudė karputę, ir sce
na, paleidus stabdymo mecha
nizmą, ėmė suktis lėčiau, lėčiau 
ir dar lėčiau, kol pagaliau 
visiškai stagnavosi. 

— O ji vis dėlto sukasi! — buvo 
nustebta vienbalsiai ir vienran
kiai padėti parašai. 

Ir niekas iki šiolei nežino, kad 
sceną tą sykį suko vyrų briga-

• da, kuri už darbą buvo paskatin
ta ne tikai normaliai, bet ir 
materialiai — dėže aktyvaus 
veikimo alaus. 

O po to ji nebesisuko. Nieka
da. 

Nes atėjo elektros ir alaus tau
pymo laikai... 

— Ar girdėjote, vaikučiai, tokį 
žodį — persitvarkymas? 

— Aaaa. 
— Na va, matau, kad girdėjo

te. Todėl dabar atidžiai paklau
sykite. Aš jums paaiškinsiu, kas 
yra persitvarkymas. Persitvar
kymas, vaikučiai, kai "isa, kas 
iki šiol buvo daroma, pertvarko
ma. Pertvarkoma tai, kas reikė
jo pertvarkyti, ir pertvarkoma 
tai, kas nelabai reikėjo per
tvarkyti. Dėl bendros tvarkos. 
Vadinasi, kaip jau sakiau, per
tvarkoma visa, kas buvo 
daroma iki šiol. Kas be ko, per
si tvarko ir patys viso to 
pertvarkytojai . Žodžiu, 
vaikučiai, gražu, kai persit
varko tie, kuriems reikėjo per
sitvarkyti, ir nelabai gražu, kai 
nepersitvarko tie, kur iems 
nereikėjo... Taigi, vaikučiai,visi 
persitvarkantys persitvarko, o 
visi nepersitvarkantys taip pat 
tur i pers i tvarkyt i . Tai 
neišvengiama. Ir tada bus tai, 
ką mes vadiname visuotinu 
persi tvarkymu.. . Atidžiai 
įsiklausykite į tai, vaikučiai, 
nes jums visas gyvenimas prieš 
akis ir jums, o ne kam kitam 
reikės dar daug daug kartų per
sitvarkyti. Supratote? 

— Aga! 
— Taigi dabar visur apie tai ir 

tekalba — ir laikraščiai, ir 
žurnalai, ir radijas, ir televizi
ja... 

UŽDUOTIS MĄSTYMUI: 
kodėl Petriukas iš paskutinio 
suolo dar ir dabar tebelaiko 
iškėlęs rankutę? 

Šluota 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. gruodžio mėn. 3 d. 

Balys Pavabfdys 
TAS CIRKAS, KAD JĮ ŠIMTAS, 
NEI PIRMAS, NEI DEŠIMTAS 
Yra toks cirkas, kaip žinai, 
Kur klaunais virsta milžinai. 
Štai vienas asilą balnoja, 
O kitas drambliui kausto koją. 

Prieš prezidento rinkimus 
Nesi nei rimtas, nei ramus. 
Tas cirkas tai tave nuteikia, 
Kad net juokies, kada nereikia. 

Bet štai balsavimo diena, 
Ir jau komedijų gana. 
Tad ko juokies, lyg užsakytas? 
Ar vėlei cirkas, ar kas kitas? 

Praeina metai ketveri, 
Ir vėl į cirką tu žiūri, 
Kuris nei pirmas, nei dešimtas, 
Tačiau juokingas, kad jį šimtas! 

POETAI SU STALINO SPARNAIS 
Pakilo per aukštai, bandė 

pasiekti neišpasakytą šviesybę, 
bet jiems duoti sparnai buvo 

menkos rūšies vaško ir nuo 
Stalino saulės ištirpo, o jie patys 
nudribo į balą* 

Tau davė Stalinas sparnus, 
Įstatymus krištolinius, — 
Ir tu, lyg toluma skaidrus, 
Švytruoji, mano Karabache! 

A Churginas 

Ir dainos-padėkos nedainuot mes negalime, 
Tau ją kuriam ir Tau ją dainuojame, Stalinei 
Tau ją siunčiam į Kremlių, prie sienų dantytų, 
Iš širdžių gilumos, su jausmu nematytu. 
Liaudies džiaugsmui gyvuok, mūsų laime brangiausia! 
Mūsų Stalinui — Saulei — metų ilgiausių! 

V. Reimeris 

Išausiu ausiu, Stalinai, 
Dainų tau margą raštą, — 
Tu atsiuntei pavasarį 
I mano gimtą kraštą. 

E. Mieželaitis 

Stalinai didysai! Už berybę laime 
Amžiais tau dėkinga liaudis Lietuvos 
Ačiū Vadui taria mus naujieji kaimai, 
Naujas šeimininkas žemės atgautos. 

J . Lapaš inskas 

Vilniaus Šluota, skelbdama 
tuos ir kitus posmus, nuo savęs 
prideda: „Publikuojame šiuos 
lietuviškuosius poezijos perlus, 
kurie formavo ištisos kartos 
poziciją ir asmenybę ne šiandie
niniam skaitytojui, o būsimie
siems poetams, kaip ASME
NYBĘ šlovinančios kūrybos 

etalonus ar maisto kortelės 
kuponus. Priminsime: tokios 
poezijos gamybinis procesas su
dėtingas: reikia vieno tirono pa
vardę pakeisti kita ir laiku 
sudėti loginius kirčius... Prieš 
laiko tėkmę net ir žmogus bejė
gis... Atsiprašome, kad skelbia
me ją be autorių sutikimo". 

NEPASITIKĖJIMAS 

Amerikiečių milijonierius, 
belankydamas savo plantacijas 
Pietuose, užėjo sekmadienį į 
mažą negrų bažnytėlę. Ten jam 
labai patiko vietinio pastoriaus 
pamokslas, ir jis įdėjo į lėkštę 
stambią auką. Pamaldų pabai
goje, suskaičiavęs pinigus, 
pastorius paskelbė: 
— Šiandien surinkome du 

dolerius trisdešimt penkis cen
tus. Jeigu banknotas, paaukotas 
džentelmeno, kuris sėdi kairėje 
pusėje netoli durų, pasirodys 
tikras, tai būsime surinkę šimtą 
du dolerius trisdešimt penkis 
centus. 

S A/O S 
Mrsr/Sydney Morning Herald 

Šiam pasauly kačių iki valiai, 
Ir skaičiuoti jų geriau nepra

dėk. 
S. Jeseninas 

* 

Keturi įgulos nariai iššoko iš 
parašiutų, už tai liko gyvi. 

Nugirsta per radiją 

Laiškas redakcijai 

Br. Kviklys 1988 lapkričio 5 
Drauge, aprašydamas Indreikos 
užbaigimą žemiškos kelionės, 
rašo, kad „Petras Indreika su vi
sais gražiais sugyveno". O kaip 
buvo su negražiais? 

O. B., Woodhaven, N.Y. 

APIE GORBAČIOVĄ 

Į vieną svarbų posėdį 
Michailas Gorbačiovas vėlavo, 
tai šoferiui liepė skubėti. Šoferis 
paaiškino, kad tai bus pra
sižengimas su taisyklėmis, ir jis 
gali būti suimtas. Tada Gor
bačiovas liepė šoferiui sėsti į au
tomobilio galą, o pats paleido 
mašiną kiek tik gali. 

Taip ir buvo, kad po kelių 
kilometrų juos pasivijo milicija 
ir sulaikė. Milicijos vyresnysis 
liepė jaunesniajam šoferį 
uždaryti į daboklę. Milicininkas 
tačiau paaiškino, kad to jis ne
gali padaryti: važiuoja per daug 
svarbi asmenybė. 

— Kas toks važiuoja? — pa
klausė vyresnysis. 

— To tai nežinau, bet jo šo
feriu yra ne kas kitas, kaip 
draugas Gorbačiovas. 

Žmogus grįžęs po atostogų 
užėjo į policiją pasiskųsti, kad į 
jo namus buvo įsibrovęs vagis. 
Nieko neėmė, tik dingo sūnaus 
klarnetas ir būgnas. 

Policijos budėtojas nuramino: 
— Tuoj pasiųsime valdinin

kus. Pirmiausia pas artimiau
sius kaimynus 

Karo laive prie cigaretės 
parduodančio automato prika
bintas įspėjimas: , jei automatas 
neveikia, kreipkis pas opera
torių, tik nedaužyk automato, 
nekumščiuok. Jis ten nesėdi". 

* 
Vienam grožio salone nugirs

tas skundas: „Mūsų giminės 
užgriuvo kaip tik tada, kai mes 
buvome namie!" 

SU RUSAIS BŪTU 
BLOGIAU 

Vakarų Vokietijoj vyko 
amerikiečių karių manevrai. 
Kap. Thomas Smith, vieno 
dalinio vadas, pastebėjo, kad kai 
jų tankai važiavo nedidelio 
miestelio gatvėmis, buvo toks 
triukšmas, kad vokiečiai ausis 
užsiėmė. Po to jis pasiuntė vieną 
kareivį gyventojų atsiprašyti už 
triukšmą. Kareivis grįžo su 
dovanom.: sūriu, duonos kepalu 
ir kavos puodu •" Jie sako, taip, 
mūsų tankai triukšmingi, bet 
jeigu čia slinktų rusų tankai, 
triukšmas būtų pasibaisėtinas". 

Šiais kompiuterių laikais 
amerikiečiai mėgsta didžiuotis 
ir pripasakoja visokių istorijų. 
Vienas pilietis, laukdamas skri
dimo, aerodrome pasisvėrė 
pačia naujausia, elektronine 
svėrimosi mašina, ir iš jos iš
girdo: „Jūs sveriate 195 svarus, 
esate vedęs ir skrendate į San 
Diego". Pilietis buvo tiesiog pri
trenktas tokiu tikslumu. 

Kitas pilietis į tą pačią mašiną 
įmetė ketvertuką, ir mašina 
paporino: „Jūs sveriate 184 
svarus, esate išsiskyręs ir skren
date į Chicagą". 

Pirmasis pil ietis tada 
paklausė antrojo, ar jis tikrai 
išsiskyręs ir skrenda į Chicagą? 

— Taip, atsakė antrasis. 
Tad pirmasis greit nubėgo į 

vyrų kambarį, pakeitė dra
bužius, užsidėjo tamsius akinius 
ir vėl pasisvėrė. Mašina jam iš
dėstė: „Jūs sveriate 195 svarus, 
kol kas esate vedęs ir pavėla
vote išskristi į San Diego". 

Svajonės apie šiltus vandenis. 
I» austrų spaudos 
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MOSU KOL 
Omaha, Nebr. 

RUDENS VAKARAS 

Spalio 29 d. energinga ir kan
tri „Aušros" vadovė Gražina 
Reškevičienė su savo tvirtu 
„ š t abu" suruošė Rudens 
vakarą. Programą atliko šaunūs 
„Aušros" šokėjai: veteranai ir 
studentai — moksleiviai. Buvo 
pašokta aštuoni gražūs šokiai: 
„Audėjėlė", „Aštuonytis", „Ket
virtainis", „Patrepsėlis", „Ta
balas", „Pradės aušrelė aušti", 
„Suktutė" ir „Malūnas". 

Tai lyg ir buvo pakartota 
maža dalelė šauniosios tautinių 
šokių šventės Hamiltone. Visi 
šokiai buvo atlikti pasigėrė
tinai, už tai buvo daug ir ilgai 
šokėjams paplota. Šokėjai, ver
tindami savo vadovę už daugelio 
metų darbą, ypač už didelę 
kantrybę, besiruošiant tautinių 
šokių šventei, įteikė jai gražią 
raudonų rožių puokštę. LB 
Omahos apylinkės pirm. A. 
Antanėlis Bendruomenės vardu 
padėkojo „Aušros" vadovei ir 
šokėjams už gražų įnašą j 
Omahos Bendruomenės gyve
nimą ir vadovei buvo įteikta 
taip pat raudonų rožių. Toli
mesnėje vakaro slinktyje buvo 
pramoginių šokių muzika (An
tano Pocevičiaus) ir ateinančio 
Hallovveen vakaro įvairiausių ir 
labai gražių kaukių bei kos
tiumų paradas. Atėjusieji į 
vakarą nesigailėjo, nes vakaras 
buvo gana gražus. 

BANKETAS-KONCERTAS 

Lapkričio 12 d. choras „Ram-
bynas" Peony Park Plaza teatro 
salėje suruošė banketą-koncer-
tą. Į nedidelę teatro salę susi
rinko gerokai daugiau kaip šim
tas svečių. Šį kartą nemažą 
svečių dalį sudarė kitataučiai, 
už tai buvo malonu matyti 
užimtus visus stalus nekasdie
niškai nusiteikusių svečių. Visą 
salės puošmeną sudarė gražus 
stalu papuošimas. Tą gražų 
darbą atliko darbšti, visuo
meniška ir veikli mūsų miela 
Irena Matz. Po skanios ir gerai 
paruoštos vakarinės prasidėjo 
koncertas. Prieš pradedant 
programą, choro pirm. Juozas 
Jonyka pasveikino svečius, o dr. 
Marty Matz nusakė „Rambyno" 
nueitą kelią, paminėdamas ir jų 
buv. dirigentus. Paskutinysis 
, Jtambyno" dirigentas buvo a.a. 
muz. Br. Jonušas. Publikai ati
tinkamai buvo pristatyta choro 
globėja Emilija Jonušienė. 

Programą pradėjo sol. Kris
tina Bertch padainuodama ariją 
iš G. Verdi operos „La Forza del 
Destino" ir ariją iš Gounod 
operos „Faustas". Po to vyrų 
choras padainavo „Kur sapnų 
grožybė" A, Vanagaičio ir 
„Ramovėnų maršą" E. Gaile-
vičiaus. Vėl buvo gražiabalsės 
Kristinos solo. Padainavo ji 
ariją iš G. Puccini operos „Ma-

ONIJOSE 
dam Buterfly", ariją iš operos 
„Tosca" G. Puccini ir L. Anditi, 
„Pabučiavimas" . Kristina 
Bertch susilaukė labai daug 
nuoširdžių plojimų. Kristina 
buvo tikroji šio koncerto pažiba. 

Toliau dainavo moterų choras 
„Lauksiu tavęs ateinant" A. 
Vanagaičio, taip pat „Nevėžio 
krantai" Br. Jonušo. Bendras 
choras sudainavo „Nurimk 
sesut" V. Jakubėno ir „Miškų 
gėlė" VI. Paulausko. Chorui 
akompanavo Dana Zaikauskai
tė, solistei — Patricia Allender. 
Publika už gražų koncertą labai 
daug plojo, o savieji džiaugėsi 
turėdami „Rambyną",kuris su 
lietuviška daina dažnai pradžiu
gina savųjų širdis. Be to, gi lie
tuviška daina yra dalis mūsų 
tautiškumo apraiškos, todėl 
omahiečiai lietuviai tą labai 
vertina. Vitas Arnauskas LB 
apylinkės vardu padėkojo 
choristams ir dirigentui 
Algimantui Totiiui už dainos 
meną. Prie padėkos žodžių buvo 
dirigentui įteikta tautinių 
motyvų fone gražiai įrėmintas 
Lietuvos himnas ir dar diri
gentui prisegtas raudonos gėlės 
žiedas. Toliau geram orkestrui 
grojant buvo galima linksmai 
pasišokti. 

PASKAITA 

Lapkričio 13 d. po lietuviškų 
pamaldų parapijos salėje geolo
gė Birutė Saldukienė skaitė la
bai įdomią paskaitą apie Lie
tuvos auksą — gintarą. Nema
žas buvo susidomėjimas gintaro 
atsiradimo istorija. Simpatiškoji 
geologė labai vaizdžiai 
nupasakojo apie pasaulyje 
pasklidusį gintarą. Nuoširdžiai 
atsakinėjo į visus gintarą 
liečiančius klausimus. Atėju
sieji į paskaitą nesigailėjo, nes 
daug buvo sužinota apie gintaro 
atsiradimą pasaulyje, šia 
programėle rūpinosi Omahos 
skautai-skautės. užtai geologei 
įteikė tautišką drožinį. Skautės 
pavaišino svečius kava ir saldu
mynais. 

Lapkričio 15 d. Omahos skau
tai turėjo iškilmingą sueigą — 
paminėjo 70 metų skautų 
įsikūrimo Lietuvoje sukaktį. 

KARIUOMENĖS 
MINĖJIMAS 

Lapkričio 20 d. Omahos ramo-
vėnai suruošė Lietuvos Ka
riuomenės 70 metų atsikūrimo 
sukaties minėjimą. Parapijos 
salėje minėjimas vyko po 10 vai. 
lietuviškų mišių. Programos 
vietoje buvo parodytos vaiz
dajuostės iš paskutiniųjų įvykių 
tėvynėje: Baltijos apjuosimas. 
Gedimino kalne vėliavos 
pakėlimas, demonstracija prie 
Ignalinos ir kt. 

Prieš kurį laiką LB apylinkės 
valdybos pastangomis buvo pa
rodyta vaizdajuostė iš Lietuvos 
„Nebeužtvenksi upės bėgimo'. 
Susidomėjimas vaizdajuoste 

LIETUVIŲ CENTRAS 
LEMONTE 

Įdomiai skaičiau Aurelijos 
Balašaitienės straipsnį „Apie 
aukotojus ir propaguotojus". Ge
rai matyti, kad ir Clevelande 
Lietuvių centras yra diskutuoja
mas ir jo reikalai sprendžiami. 
Taigi tikrai įrodo, kad jo steigi
mas nėra parapijinis reikalas. 

Balašaitienė iškelia keletą 

buvo didelis, nes atsilankė net 
tokių asmenų, kurie labai jau 
retai bepasirodo lietuvių susibū
rimuose. Geras ženklas, kad lie

tuviams rūpi tėvynės reikalai ir 
ten vykstantis pasikeitimas. 
Tokiu būdu nedidelėje bend
ruomenėje taip pat ir vyksta 
vienokio ar kitokio pobūdžio 
judėjimas. J . P. 

klausimų, kuriuos reikia at
sakyti. Mes drąsiai naudojame 
savo vardą visuose skelbimuose 
ir pranešimuose. Deja, kai ku
rie asmenys, kuriem nepatinka 
šitas vardas jo nenaudoja, ir prie 
reikalo pakeičia. 

L ie tuv ių cen t r a s y r a 
perkamas iš Lito bendrovės. 
Sutarta kaina yra 1,000,000 dol. 
išmokama per 5 metus. Litas 
y ra pas iū l ę s nuola idą iki 
800,000 dol., jeigu bus išmokėta 
iki gruodžio pabaigos. Kodėl 
Litas duoda tokią nuolaidą? 
Labai paprasta . J ie nenori 
laukti 5 metus gauti pinigus. 
Gruodžio mėnesį Litui bus 
sumokėta 800,000 dol. ir visas 
reikalas su jais bus baigtas. 
Jokios likusios 200,000 dol. 
sumos nebus. 

Lietuvių misija Lemonte nau
doja tik patalpas. Ši misija ne
turi jokios nuosavybės. Bus dali
nys centro, taip pat kaip ir 

Lemonto „Maironio" lituanis
tinė mokykla arba Lemonto „Ži
burėlio" Montessori mokykla. 
Mūsų angliškas vardas „Lithu-
anian Mission Center, Inc." yra 
paliktas nesėkmingo Lemonto 
LB pastato pirkimo. Vardas 
buvo nepakeistas nes šiuo var
du jau buvo gauta pilna teisė v 
aukas nusirašyti nuo taksų ir 
kad visuomenei būtų aišku, kad 
steigiamas su pilna Lemonto LB 
kooperacija. Darbas yra 
nemažas, bet su visų pagalba 
įmanomas. Kaip visi pasaulio i 
lietuviai susimetė ir įsteigė 
Jaunimo centrą ir Illinois uni- « 
versitete Lituanistikos katedrą, 
tikime, kad ir čia mūsų svajonės 
išsivystys. Dėkojame Balašaitie-
nei už jos pastabas, į kurias 
tikrai kreipsime dėmesį. Lau
kiame iš jos aukos, kad ir ji 
galėtų didžiuotis esanti 
„Lietuvių centro" narė. 

Linas Norusis 

CLASSIFIED GUIDE 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEW 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 
• 

E5EE 
LENDER 

$ ^ INTERNATIONAL 
j * I INDUSTRIES 

Algis Grigas, pirmininkas 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 

\ 

Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, jiems pato
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
je, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą. 

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

Inte-national Industries 
10401 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074 

W0ND€RS OF CHINA 
15 days e February 15,1989 

Just *1,995 
Call or write for brochure 

Rev. John Vakutskas 
P.O. BOK 378 , _ 

Earty, IA 50535 i$į 
(712) 273-5482 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis Į: Hermis Deckys 
Tol. 585-6624 

Nuo 8 v . ryto Iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

V . T . E L E C T R I C C O . 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Eiektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
V y t a u t a s Taras 

1989 METŲ KELIONES \ LIETUVĄ 
IŠ MONTREALIO 

Nuo gegužės 12 d. iki gegužės 26 d . — $1665 U.S. 
Nuo liepos 1 d. iki liepos 14 d. — $1835 U.S. 
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: 

L. Stankevičius 

1 0 5 3 Cr. A l b a n e ! 

Duvernay , Lavai , Q u e . 

Canada H 7 G 4 K 7 

Te l . : 5 1 4 - 6 6 9 - 8 8 3 4 

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

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St. 
Tel 776-1486 

REAL E S T A T E 

RE/MAX GREIT 
REALTORS ' PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate aroa-nonte būti 
Rimo Stankaus klijentais Nuosa
vybes įkainavimas n o m o k a m a i . 

BŠJ midlcind FedGf cii 
mtmKKtr Savinas and Loan Association 

KMtECtK REALTORS r2L 7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITĖ M A Y E R 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

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

11248 S. St. Louis, visai naujas 3 mieg. 
mūrinis ..bi-level" namas su l-3 i prausyk
los, L formos valgomasis: Įrengtas rūsys; 

, šeimos kamb. su židiniu. „ThermaJ" lan
gai: aluminio ,,trim". daug priedų Skubė
kite. 

8617 S. Kilbourn. Gallagher & K. Hen^y 
..bi-levei" 7 Kamb mūrinis namas. 4 dideli 
mieg.. 2 prausyklos; valg kamb.: gražus 
šeimos kamb.; įvažiavimas šone; 2 auto. 
garažas; aluminio . . W . daug priedų St. 
Bedė parapija. Skubėkite apžiūrėti' 

No. 306 — Smuklė ir apartmentas ant Ar
cher & Cicero. Sėkminga prekyba, daug 
klientų. Pastatas naujas. Apartm. 51/2 
kamb.. 3 mieg Puikus pirkinys. Skam
binkite dabar! 

—•# tfiAf nSrrfaš."2#metų. mūri'-' 
nfa^butai su C mieg kamb.. ir 2 butai su 
1 mieg. Atskiros šildymo sistemos — 
nuomininkai užsimoka už šildymą.- daug 
pajamų, mažai išlaidų. Skambinkite dabar! 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai |ums patarnaus Mes jums 

] galime padėti, nes daugiau stengiamės 
! Mamo jvertinimui skambinkite skubiai — 

iabar. 
O 'BRIEN F A M I L Y R E A L T Y 

Te l . - 4 3 4 - 7 1 0 0 

Sav parduoda namą, West Lawn. netoli 
Baizeko muziejaus. 1V2 aukšto, mūrinis: 4 
mieg kamb.; didelė virtuvė: priestatas: iv2 

prausyklos, ištisas rūsys: centr. šaldymas: 
aluminio ..avvnings": atvira veranda; 2'h 
auto. mūrinis garažas. $94,800. Tel. 
284-1608. Galina užimti nuo 1989 
gegužės. 

Scena iš Anatolijaus Kairio ..Krikšto Vanduo*' pastatymo. Iš kairf-s: Ringailė 
- Ramunė Vitkiene. Marina — Ema Dovydaitienė ir Kunigaikštienė Ona 
— Vi l t i s Jatuliene. 

RESTAURANT 
LITUANIAN CUISINE 

ATVYKITE Į NAUĮĄ 
RESTORANĄ BALT1A 
PAVALGYTI SKANIŲ 

PRIEŠPIEČIŲ ARBA PIETŲ! 
Baltia specialybė — puikus lietuviškas maistas. 
Prieinamos kainos. Savininkai — Kielų šeima. 

COCKTAILS SERVED 
8100 Roberts Road, Justice 

458-1400 

V E N C K A U S K A S , I N C . 
B u i l d e r s & R e m o d e l i n g 

Porcfies & Decks • Fioor & Wail Tite 
Aluminum Sid:ng & Trim • Kitchen & Baths 
Masonry »Rec Rooms 
Addit'ons •Insurance RepaTs 

J o e ( 3 1 2 ) 5 8 2 - 7 6 0 6 
P e t e r ( 3 1 2 ) 3 7 1 - 7 4 9 9 

V A L O M E 
K I L I M U S . B A L D U S . 

G R I N D I S IR S I E N A S 
J . B U B N Y S 

7 3 7 - 5 1 6 8 

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 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

REAL E S T A T E 

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

J . B A C E V I Č I U S 
BEU-BACt REALTORS 

INCOM TAX - INSURANCE 
6529 S KEOZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

3Er PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuo)amė |ūsų nuosa

vybę, taip pa! pristatysim pagai pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste at priemies
ty Suinteresuot. prašau skambint, ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

Parduodamas „ c o n d o m i n i u m " ant 
jūros kranto, St. Petersburg Beach, Fl. 
Šviesus, erdvus. 2 mieg., 2 prausyk
los. Žavus įlankos vaizdas, gražus 
paplūdimys; šildomas baseinas, ,,car-
port''. Arti restoranai, apsipirkimo cen
trai, kino teatras. $88,000. Sav . H . 
M a r k s , Apt. 4 3 7 , 5 5 7 5 Gulf B lvd . 
St. Petersburg B e a c h , FL 3 3 7 0 6 . 
T e l . 8 1 3 - 3 6 0 - 5 4 2 0 . Teirautis anglų 
kalboje. 

FOR SALE 
[ 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

V IDEO R E K O R D E R I U S 
(312) 839-5829 

Pigiai parduodami valgomo 
kambario baldai. . 

Tel. 312-301-2108 

Vertinga kalėdinė dovana meno mė
gėjams! Dail. Telesfore Valiaus gražiai 
išleista spalvotų darbų monografija, 
lietuvių-anglų kalba. Galima įsigyti 
DRAUGE. Vaznelių prekyboje ir pas V. 
Čepaitienę. Tel. 778-5154. 

M I S C E L L A N E O U S 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10°/o—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 

3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e t 

T « l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu gretai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

1 
Painting & Decorating; 
wall vvashing. Free est. 
CALL Eric 927-4066 

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licensed, Bonded. Insured 
Nauji darbą: ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
teles Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS 6 3 6 - 2 9 6 0 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS A N D 

A D D I N G M A C H I N E S 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 

Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 

5 6 1 0 S. P u l a s k i Rd . , C h i c a g o 

P H O N E — 5 8 1 - 4 1 1 1 

Siuvame paga l u ž s a k y m ą Įvairių fasonų ir spalvų av ies kail io 
kail inius, taip pat pa l tus iš avies kai l io gabaliukų. V a l o m a ir 
pa ta isoma. Parduodame av ias ka i l io apva lka lus auto 
sėdynėms, k i l i m u s iš avies kailio gabaliukų ir av ias kail io 
š lepates. 

Fami ly Furs C o . 
4 1 7 1 S. Archer A v a . 
Chicago, IL 6 0 6 3 2 
T a i . 847-4027 

Atidaryta kasdien 10 ry to - 7 v . p .p. 
šeštadieniais 10 ryto - 5 v . p.p. 
Sekmadienį uždaryta 
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JUBILIEJINĖ PREMJERA 
Anatolijaus Kairio 5-ių veiksmų Lietuvos krikšto drama. Vaidina Los Angeles Dramos 
Sambūris. Režisūra, scenovaizdis, rūbų eskizai — Petro Maželio. Pastatymą globoja 
Lietuvos krikščionybės jubiliejaus vykdomasis komitetas. 

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

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

Bilietai: vaidinimai — $10.00 ir S8.00; pobūvis ir vakarienė — $6.00. 

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

RENGINIAI CHICAGOJE 
Gruodž io 4 4 - Jaunimo 

centro metinė vakarienė didž. 
salėje. 

— Kalėdų Eglutė Chicagos ir 
apylinkių lietuvių vaikučiams 
Jaunimo centro maž. salėje. 

Gruodž io 7 d. — Eglutės 
puošimo popietė „Seklyčioje". 
Giesmių giedojimui vadovaus 
muz. F . Strolia. Laimės šulinys, 
kava ir pyragaičiai 1:30 v. p.p. 

Gruodž io 10 d. — A. Kairio 
dramos premjera Jaunimo cen
tro didž. salėje. Ruošia Krikščio
nybės jubiliejaus komitetas. 

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus metinis banke tas 
muz. „Gintaro" salėje. Bus pa
gerbiami — „Margutis" , Petras 
Petrutis ir Valdas Adamkus. 

Gruodž io 11 d. — A. Kairio 
dramos pastatymas Jaunimo 
centre. Atlieka Los Angeles Lie
tuvių Dramos sambūris. Ren
gėjas — Lietuvos Krikščionybės 
jubiliejaus komitetas. 

— Šiaudinukų darymo pamo
ka vaikams Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje. 

— Lietuvių Centro Lemonte 
madų paroda savo patalpose, 
buv. De Andreas seminarijos 
patalpose. 

Gruodž io 14 d. — „Lietuvos 
trispalvės iškėlimas Gedimino 
pilies bokšte" — vaizdajuostė, 2 
vai. p.p. rodoma „Seklyčioje". 

Gruodž io 16 d. — Kelionė į 
Suvalkų t r ikampi — Mariaus 
Katiliaus-Boydstun pasakoji
mas iliustruojamas skaidrėmis. 
Jaunimo centro kavinėje ruošia 
ateitininkai sendraugiai . 

Gruodž io 18 d. — Chicagos 
ateitininkų kūčios Jaunimo cen
tro didž. salėje 3 vai. p.p. 

— Tradic inė prieškalėdinė 
s k a u t i š k a popie tė . Reng ia 
Chicagos Skautininkių drau
govė. 

— Lietuviškos Kūčios Califor-
nia Gardens slaugymo namuo
se. 10 vai. ryto šv. Mišios; 11 
val.r . — pietūs. 

Gruodž io 21 d. — Kalėdinė 
popietė „Seklyčioje". Programa, 
kava , p y r a g a i č i a i , l a i m ė s 
šulinys. 1:30 vai . p.p. 

— L.B. Socialinių reikalų 
tarybos ir Chicagos skyriaus 
darbuotojų p r i e š k a l ė d i n ė 
šventė. 6 vai. vak. 

Gruodž io 24 d. — Bendros 
Kūčios „Seklyčioje". 

Gruodž io 25 d. — Jaunimo 
šokiai Jaun imo centro didž. 
salėje. Ruošia akademikai skau
tai. 

Gruodž io 2 8 d. — „Įvykiai 
Lietuvoje" — pašnekesys apie 
dabartinius įvykius Lietuvoje — 
„Seklyčioje", 2 vai. p.p. 

Gruodž io 31 d. — Lietuvių 
Operos Naujų Metų sutikimo 
balius Jaun imo centro didž. 
salėje. 

— Dainavos meno ansamblio 
Naujų Metų sutikimas Jaunimo 
centro kavinėje. 

— Naujų Metų sutikimą Lie
tuvių Tautiniuose namuose ren
gia LTS Chicagos skyrius. 

— Naujųjų Metų sut ikimas 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 

Saus io 15 d . - Maž. Lietuvos 
minėjimas Šv. Antano parapijos 
salėje, Cicero. Rengia šauliai. 

Saus io 28 d . — Pedagoginio 
Lituanistikos instituto absol
ventų vakaras Jaunimo centre. 

Saus io 29 d. — Lietuvių mo
kytojų pagerb imas L ie tuv ių 
Tautiniuose namuose. Kalbės 
Lietuvos pasiuntinybės atstovas 
S. Lozoraitis. 

V a s a r i o 4 d . — Tradicinis 
mažlietuvių šiupinys. Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Rengia 
Maž. Lietuvos Lietuvių drau
gija. 

— U ž g a v ė n i ų k a r n a v a l a s 
Jaun imo centre. Rengia Jau
nimo centras i r organizacinis 
komitetas. 

V a s a r i o 12 d. — Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo su
k a k t i e s minėjimas, Marijos mo
kyklos auditorijoje; ruošia Chi
cagos Amerikos Lietuvių tary
ba . 

— Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukakt ies mi
nė j imas Šv. Antano parapijos 
salėje, Cicero. Ruošia Al tas . 

V a s a r i o 26 d. - „Draugo" 
koncer tas Marijos aukšt . mo
kyklos salėje. 

V a s a r i o 26 d. — Madų paroda 
i r š i l ta vakar ienė Mart iniąue 
res torane . Rengia Vaikų name

lių ir .Žiburėlio" Montessori mo
kyklėlės. 

Balandžio 9 d. — „Laiškų 
Lietuviams" metinė šventė Jau
nimo centre. 

A.tA. 
JUOZUI FABIJONUI 

m i r u s , jo žmoną S T A S E , d u k r ą V A N D Ą ir jos vyrą 
VYTAUTĄ Š L I U P U S , s ū n ų R O M Ą su žmona RITA, 
jų še imas , g imines bei a r t i m u o s i u s nuoši rdžia i 
užjaučiame ir k a r t u l i ūd ime . 

Valytė ir Jonas Zubavičiai 

1988 lapkritis 

Kardinolo V. Sladkevičiaus prašymas išeivijai: 

„KALBĖKITĖS VIENA KALBA, T A I P KAIP MES DA
ROME L I E T U V O J E r 

Brangieji, 

Dramatiškas momentas! Tauta šaukiasi pagalbos ir laukia 
iš mūsų visokeriopos paramos. Atl ikime savo šventą pareigą — 
padėkime Tautai atgauti laisvę! 

Naujosios JAV LB krašto valdybos nariai aukoja laiką, 
sumanumą ir darbą, o iš Jūsų prašome didelės finansinės 
paramos. 

Mes turime sutelkti virš 250,000 dolerių. Besilaisvinanti 
tauta prašo: 

1. Dovanoti Lietuvai 100,000 egzempliorių A. Šapokos 
istorijos 

2. Įvairios l i t e ra tū ros i r k i t ų priemonių švietimo 
institucijoms 

3. Finansuoti Sibiro lietuvių sugrįžimą į tėvynę 
4. Pagalbos išsaugoti įvairius kultūros paminklus 
5. Suorganizuoti modernų žinių priėmimo ir perdavimo 

tinklą, bendradarbiaujant su kun. Kazimiero Pugevičiaus vado
vaujamu Lietuvių Informacijos Centru . 

Per pastaruosius didžiuosius įvykius Lietuvoje, Lietuvių 
Informacijos Centras žaibo grei tumu teikia informaciją iš Lie
tuvos lietuvių ir užsienio spaudai. Lietuva išgarsėjo viso pasaulio 
spaudoje, televizijoje, radijo bangose. 

Kviečiame Jus tapti JAV Lietuvių Bendruomenės 
Fundatoriais su 1,000 dol. auka 
Mecenatais su 500 dol. auka 
Aukotojais su 100 dol. auka 
Rėmėjais — aukojant pagal savo išgales. 

Dirbkime visi kar tu — Jūsų finansinė auka, mūsų darbas 
ir laikas įgalins mus atlikti didelius darbus Tautos gerovei. Šv. 
Kalėdų proga atsiliepkite į šį mūsų prašymą dosnia auka. Čekį 
prašome rašyti: Lithuanian-American Community of the USA, 
Inc. Visos aukos nurašomos nuo mokesčių (1D #51-0194467). 

Jums linkime džiaugsmingų Kalėdų švenčių ir t ikimės 
palankaus atsiliepimo į mūsų prašymą. 

A n t a n a s Razma, M.D., p i r m . 

B i r u t ė J a s a i t i e n ė , v icepi rm. 

P e t r a s V. Kisiel ius , M.D., v icepi rm. 

B r o n i u s Juode l i s , v icepi rm. 

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS PASTANGOMS 
PAREMTI BESILAISVTNAN&Ą LIETUVĄ skinu $ 

Vardas ir pavardė 

Adresas 

Čekį prašom rašyti LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY OF 
THE USA, INC. vardu. Aukos gali būti nurašomos nuo mokesčiu ID 
#51-0194467. Jūsų grįžęs čekis atstoja kvitą, bet jei pageidaujate at
skiro kvito, prašome pažymėti C 
Aukas siusti: 
LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY OF THE USA., INC. 

2713 West 71st Street, Chicago, IL 60629 

Birželio 11 d. — Sovietų Są 
jungos vykdomo lietuvių tautos 
naikinimo minėjimas Šv. An
tano parapijos salėje, Cicero. 
Ruošia Altas. 

B i rže l io 25 d. — „Varpo ' 
žurnalo 100 metų sukakties 
minėjimas Jaunimo centre. 

Liepos 30 d. — „Draugo" 
gegužinė. 

Rugsė jo 24 d. - „Draugo" 
pokylis Martiniąue salėje. 

mirus, jo 

A.tA. 
ANTANUI PASKUI 

šeimą ir gimines širdingai užjaučiame 

Detroito GABIJOS ir BALTIJOS 
skautų tuntai 

A.tA. 
ONA STANAITIENĖ 

Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. gruodžio 1 d., 10:30 v.v., sulaukusi 73 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Jūžintų kaime. Amerikoje išgyveno 20 m. 
Velionė buvo našlė a.a. Stasio Stanaičio. 
Laidotuvėmis rūpinasi Vaclovas ir Teresė Simučiai su 

šeima. 
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai. Liet. Bendruomenei, 

Brighton Parko Liet. Namų savininkų draugijai. 
Kūnas pašarvotas sekmadienį, gruodžio 4 d. nuo 2 iki 9 

v.v Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks gruodžio 5 d., pirmadienį. Iš koplyčios 

9:30 val.ryto bus nulydėta į lietuvių kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Vaclovas i r Teresė Simučiai. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

TRISDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
VINCENTAS KAMARAUSKAS 

Jau suėjo trisdešimt metų, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą tėvelį, kurio netekome 1958 m. 
gruodžio 3 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Jo brangų atminima minint, trisdešimties metų mirties 
sukakties proga už jo vėlę bus atnašaujamos šv. Mišios gruo
džio 4 d., sekmadienį 9 vai. ryto Šv. Kryžiaus bažnyčioj ir 
Michigano bei Floridos valstijose. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a.a. Vincento vėlę. 

Nuliūdusios DUKTERYS 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padekime 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 brutualia 
okupacija-

Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimu reikalus. 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 
IRS Cert. No. 51-0172223. 

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P . O. Box 21073 
Woodhaven , N.Y. 11421 . 

D E Š I M T I E S M E T Ų iMIRTIES S U K A K T I S 

A.fA. 
DANUTĖ BIELKEVIČIENĖ 

KAMARAUSKAITĖ 
Mirė 1978 m. gruodžio mėn. 4-tą dieną. Palaidota 

gruodžio 7-tą d. Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 
Šv. Mišios už jos sielą bus atlaikytos Šv. Petro ir 

Povilo bažnyčioje, Rockford, Illinois. 

Nuliūdę lieka: v y r a s d r . Alg imantas , dukros 
R e g i n a i r Virgini ja , tėvai Adolfas i r Sofija Kama
r a u s k a i . 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i f o rn i a Avenue 
T e l e f o n a i — 523-0440 ir 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 

T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S . Ca l i fo rn i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . oOth Av., C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

< 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sally Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1 4 2 4 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 



DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. gruodžio mėn. 3 d. 

x Los A n g e l e s D r a m o s 
s a m b ū r i s , kuris kitais metais 
švęs savo 35 metų veiklos su
kaktį, pakviestas gastrolėms į 
ok. Lietuvą. Gruodžio 10 ir 11 
dienomis jis bus Chicagoje ir 
va id ins A. Ka i r io premiją 
laimėjusią dramą „Krikšto van
duo ". Nepraleiskime progos 
pamatyti jubiliejinę premjerą ir 
žymųjį dramos sambūrį. 

x Prof. dr . J o k ū b a s S tukas 
p r a v e s Balzeko L i e t u v i ų 
ku l tū ros muzie jaus met in į 
banketą gruodžio 10 d., šešta
dienį. 6:30 vai. vak. ruošiamą 
muziejaus „Gintaro" menėje. 
Bankete bus pagerbtas šįmet 60 
m. sukaktį švenčiąs „Margu
t is" , o taip pat jo vedėjas Petras 
Petrutis ir tarybos pirm. Valdas 
Adamkus. 

x Visi va ikuč ia i ir j ų tėve
l ia i kv ieč iami šį sekmadienį, 
gruodžio 4 d., 12 vai. atsilanky
t i į Jaunimo centro mažojoje 
salėje rengiamą Kalėdų eglutę. 
Bus vaidinimas, kalėdinės gies
mės, vaišės ir pabendravimas, o 
Kalėdų senelis atsigabens ir 
maišą dovanėlių. Visi kviečia
mi, o ypač jaunos šeimos su 
mažamečiais vaikučiais. 

x Sv . A n t a n o p a r a p i j a , 
Cicero, atsiliepdama į kard. V. 
S l a d k e v i č i a u s p r a š y m ą šį 
sekmadienį melstis už Lietuvą, 
ta i intencijai skiria 10:30 lietu
viškas Mišias, kurias a tnašaus 
kun. Antanas Saulaitis, SJ. Po 
Mišių vyks pirmoji adventinė 
pop ie t ė . K a l b ė s Aldona 
Zaiiskaitė apie Jėzaus gimimą 
Luko evangelijoje. 

x Vyresn io a m ž i a u s p o r a 
gyvenant i Marąuet te Parke 
ieško žmogaus, kuris galėtų 
gyventi kartu, arba juos kasdien 
lankyti ir padėti įvairiuose kas
dienybės reikaluose. Skambin 
t i 471-2249. 

(sk) 

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

(st) 
x S e n a t v ė ve r č i a p a r d u o t i 

r>hocnix, Arizona, 7 kamb. 
mūrinę rezidenciją; lVfe vonios, 
židinys, didelis kampinis skly
pas palmių pavėsyje; su baldais; 
daug priedų; parduos už žemą 
kainą arba mainys į namą Čika
goje. Kaina $58,000. S k a m b . 
A b r o m a i č i u i R .E. 257-6675. 

(sk) 
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 

pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Berwyn, Riverside, Westchester 
a r kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Rea l ty , 5727 W. C e r m a k Rd., 
Cicero , I L Tel. 656-2233. Istai 
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus V ik to ra s . V i k t o r a s Ša
t a s — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu nau
dojasi bankai, taupymo bendro
vės ir privatūs asmenys. J e i g u 
m e s negal im p a r d u o t i : mes 
ga l im pa tys nup i rk t i ! 

(sk) 
x Amer ican Travel Service 

B u r e a u parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir VVashingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar ki tus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sut inka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus . Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis i A m e r i c a n Trave l 
Se rv i ce B u r e a u . 9727 S. Wes-
t e m Ave., Chicago, m . 60643. 
Tel . 1-312-238-9787. 

fsk) 

x P r a š o m a p a s k a m b i n t i į 
Baltuosius Rūmus dar šiandien 
ir paprašy t i p rez idento R. 
Reagan užtarti Lietuvos. Latvi
jos ir Estijos žmones. Prašykite 
prez. R. Reagano ir išrinkto pre
zidento G. Busho iškelti Pa
baltijo klausimus pokalbyje su 
M. Gorbačiovu. Skambint: tarp 
8 vai. ryto ir 5 vai. vak. tel. 
1-202-456-7639. 

x K a l ė d i n ė s k o r t e l ė s i r 
a t e inanč ių m e t ų kalendorius 
jau išsiuntinėti visiems „Drau
go" skaitytojams. Jei kas norėtų 
kalėdinių kortelių daugiau ar 
būtų negavęs kalendoriaus, pra
šoma pranešti „Draugo" admi
nistracijai. Tuojau bus pasiųsta. 
Kalėdines korteles sukūrė dail. 
Ada Sutkuvienė 

x P r i e š k a l ė d i n ė m u g ė ry
š ium su M a d ų p a r o d a vyksta 
rytoj, gruodžio 1 1 d . , Lietuvių 
centre, 511 E. 127 St., Lemont, 
111., tuoj po mišių koplyčioje iki 
2 vai. p.p. Rasi te drožinėtu 
lietuviškų kryžių, vario ir gin
taro dirbinių, šiaudinukų ir kitų 
kalėdinių papuošimų, meniškų 
keramikos darbų, namie gamin
tų žvakių, skaut i škų darbų 
Taip pat bus pardavinėjami tor
tai . Nepraleiskite puikios pro
gos nusipirkti šventėms. 

x Baltic M o n u m e n t s , Inc. , 
2621 W. 71 Street , Chicago, 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
A m e r i c a n T r a v e l Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Ch icago , 111. 6 0 6 4 3 . Tel . 
238-9787. 

(sk) 
x NAMAMS P I R K T I PA

S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki-

< tės į Mutual Federa l Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

. (sk) 
x „L ie tuvos k a r i u o m e n ė : 

p rae i t i s ir a t e i t i s " . Šia tema 
paskaitą ir diskusijas praves žy
mus nepriklausomos Lietuvos 
karys gen. štabo pulk. Antanas 
Šova penktadienį, gruodžio 9 d, 
7:30 v.v. Jaun imo centro ka
vinėje. Paskaitą organizuoja ir 
visuomenę kviečia Akademinis 
Skautų sąjūdis. Chicagos sky
rius. 

(sk) 

ADVOKATAS 
A L G I R D A S R O S T I S 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdaie. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. — 776-5162 
14300 S. B«ll Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s j o n a s G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . - 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lie tuvninkas 

2501 W. 6*9th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 77&4800 
Kasdien 9—6 vai vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

x S k a u t a u j a n č i o s s tuden
t ė s n o r i n č i o s įstoti į Akademi-
kių Skaučių draugovę kviečia
mos j susipažinimo arbatėle, 
kur i bus gruodžio 4 d. 1 v. p .p . 
pas t.n. Renatą Ramanauskai
tę, 4313 W. 106th PI., O a k 
Lawn. Atvykstančios į arbatėlę, 
pasikvieskite ir savo drauges. 
Je igu tu r i t e klausimų, kreip
ki tės į valdybą: pirm. Alida 
Vitai tė, vicepirm. t .n. Renata 
R a m a n a u s k a i t ė , sekr . t . n . 
Laura Pu t r iū tė , ižd. t.n. L ina 
Meilytė, koresp. t.n. Vida Bra-
zai tytė , vėliav. t .n . Taiyda 
Rudai tytė , renginių vad. fil. 
Violeta Dirvonytė. 

x J A V L i e t u v i ų B e n d 
r u o m e n ė s k r a š t o valdybos 
posėdis bus gruodžio 3 ir 4 
dienomis Vyresniųjų lietuvių 
tarybos namuose — JAV L B 
būstinėje (ne Seklyčioje, kurio
je y r a res toranas) , a n t r a m 
aukšte . 

x D a n g u o l ė Valen t ina i tė , 
Socialinių reikalų tarybos pir
mininkė iš Chicagos, ir prof. Vy
tautas Černius iš Philadelphijos 
šį sekmadienį darys pranešimą 
apie socialinius reikalus St. Pe-
tersburgo. Fla., lietuviams. D. 
Valent inai tė į savo darbą g r į š 
antradienį , gruodžio 6 d. 

x Mar i jos aukšt. mokyklos 
studentų taryba rengiasi švęsti 
kalėdinę šventę gruodžio 10 d. 
mokyklos sporto salėje. Kviečia
mos moksleivės ir jų svečiai. 

x J o n a s Stasiul is , Chicago 
Hts. . 111., su prenumeratos pra
tęsimu ats iuntė visą šimtinę 
dienraščio paramai. J. Stasiu-
liui, mūsų garbės prenumerato
r iui , t a r i ame nuoširdų ačiū. 

x A te i t i n inkų Kūčios sek
madienį, gruodžio 18 d. ir 3 va i . 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Mišios, tradiciniai kūčių val
g i a i , p r o g r a m a , bendros 
giesmės. Auka : suaugusiems 8 
dol.. s tudentams 5 dol. Vietas 
svarbu rezervuoti iki gruodžio 
13 d., s k a m b i n a n t v a k a r e 
499-2447 a rba 434-0211. 

(sk) 
x D a i n a v o s a n s a m b l i s 

kv ieč ia visus į Jaunimo centro 
kavinę l inksmai praleisti vaka
rą ir sut ikt i naujuosius metus. 
Rezervacijoms skambinti: Mėtai 
G a b a l i e n e i 863-8210 a r b a 
Danguolei Ilginytei 425-6527. 

(sk) 

x J B Wordley & Associa tes 
Ed i t o r i a l and Writing Con-
sul tants , partneriai Robertas 
Vi tas ir John Brynda, pa
tarnauja ir padeda su vertimais, 
įvairių dokumentų pildymu, 
rašymu bei redagavimu anglų 
kalba. Skambinkite: dr. Ro
bertui Vitui 434-4545. 

(sk) 
x L ie tuv ių Ope ros Naujų 

Metų sut ik imas bus Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Kaip ir 
kiekvienais metais bus patiekta 
š a l t a -ka r š t a vakarienė, b u s 
muzika ir gera nuotaika. Rezer
vacijoms skambinti Vac lovu i 
M o m k u i 925-6193. 

(sk) 

x Mid land Federal Savings 
M a r ų u e t t e Pa rko sky r iu i 
r e i k a l i n g a t a rnau to j a - j a s . 
S k a m b i n t i 925-7400. 

(sk) 
x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apy l inkėse . Skambinki te 
R E / M A X F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba 
630-6169. 

(sk) 

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

,(sk) 

x D i r b a n t i s v y r a s ieško 
kambario su baldais ir virtuve 
arba be virtuvės. Rašyti: J o h n 
B a r t o n . 4401 S. Ta lman Ave. , 
C h i c a g o , I L 60632. 

(sk) 

Naujosios šių metų tikrosios narės su globėja Svajone Kerelyte. Iš kairės: t.n. Kristina Antansitytė. 
t.n. Daiva Parakininkaitė, t.n. Dana Slivinskaitė, fil. Svajonė Kerelyte. t.n. Vida Brazaitytė, t.n. 
Taiyda Rudaitytė ir t.n. Lina Grigaitytė. 

Nuotr. J . Variakojienės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MADŲ P A R O D A 

Kr. Donelaičio mokyklų madų 
paroda įvyko lapkričio mėn. 
Jaunimo centre. J i praėjo su 
dideliu pasisekimu. Gausus 
žmonių dalyvavimas parodė 
visų palankumą mūsų lietuviš
koms mokykloms. Dėl parodos 
pasisekimo stipriai pasidarbavo 
jos rengimo komitetas, kurio 
p i r m i n i n k ė buvo G r a ž i n a 
Vižinienė ir nariai Elsa Švel-

x Čikagos Liet. F r o n t o Bi
čiulių susirinkimas-vakarienė 
š a u k i a m a s gruodžio 9 d., 
penktadienį 7 v.v. Seklyčioje, 
2715 W. 7Is t St. Numaty ta 
diskusijos aktualiais reikalais. 
Visi bičiuliai su še imomis 
kviečiami dalyvauti. 

(sk) 
x Dėkojame už dėmėsi ruo

š i a m a i m a d ų p a r o d a i Pa
saulio Lietuvių centre, 127 g-vė 
ir Archer, Lemonte. Gruodžio 11 
d., 1 vai. popiet, profesionalės 
modeliuotojos ten modeliuos 
That Giri Boutiąue parduotuvės 
rūbus. Kailiai bus modeliuojami 
iš Smith Furs of Naperville par
duotuvės, kurios savininkai — 
Vida ir Algis Jonušai. Tėra likęs 
vienas pilnas stalas ir keletas 
pavienių vietų. Užsisakymui 
skambinti B . Kron iene i , te l . 
968—0184. Šiltus pietus ruošia 
Aid. Šoliūnienė. Gėrimais vieš
nias aprūpins pagalbinis vyrų 
vienetas. Vyks ir vertingų lai
mikių loterija. Renginio pelnas 
skiriamas Pasaulio Lietuvių 
centrui paremti. Iki pasima
tymo! P a r o d a i ruoš t i komi
t e t a s . 

(sk) 
x L B Social inių Re ika lų 

T a r y b a rūpinasi neužmiršti 
mūsų vienišų vyresniųjų šv. 
Ka lėdų l a iko t a rpy je . T a m 
tikslui reikalinga gauti pinigi
nių aukų bei naujų nevartotų 
daiktų dovanoms, kurie pri
imami iki gruodžio 16 d. Soc. 
Reik. Tarybos raštinėje, 2711 
W. 71st Street, Chicago, IL 
60629. (Dovanos bus išdali
namos gruodžio 18 d., sekmadie
nį). Je i kas žino apie vienišus 
vyresniuosius, prašome praneš
ti, j ie bus aplankyti. 

(sk) 
x Eglutės p u o š i m o popie tė 

su giesmėmis įvyks gruodžio 7 
d., trečiadienį Seklyčioje, 1:30 
vai. p.p. Praves F. Strolia. Bus 
k a v o s ir p y r a g a i č i ų . Visi 
kviečiami. 

(sk) 

x Akiniai s iun t imui į Lietu
vą. Kreiptis į V. Karosaitę — 
Optical Studio, 2620 West 71 
Street, Chicago, 111.60629. Tele
fonas 778-6766. 

(sk) 

nienė, Erika Brooks, Lilija Ado-
mėnienė, Regina Kučienė, Auš
ra Krikščiūnaitė-Padalino, Eglė 
Novak, Milda Pau l i enė , Rū ta 
Musony tė , Vida M o m k u t ė , 
Živilė Sabin, Nijolė Nausėdienė, 
Eugenijus Paul ius , Raimondas 
Gierštikas., Daina Dumbr ienė , 
Vida Radick, Rasa Narbutai t ie-
nė, Rimantas Dumbrys . Kaip 
matome, į parodos paruošiamąjį 
darbą buvo į s i t raukę daugelis , 
tad ir jos pas isekimas buvo 
neabejotinas. 

Jaun imo centro didžioji salė 
buvo gražiai išpuošta, viskas 
derinosi su sezono nuotaikomis. 
Šių metų parodos pavad in imas 
buvo „Šilko Vėjas", t ad ir pat i 
scena buvo meniškai išpuošta 
įvairiaspalviais š i lka is . Prie 
staliukų lankytojus ap ta rnavo 
gražus būrys jaunikaič ių ir visi 
jie buvę Kr. Donelaičio m-lų 
auklėt iniai . Pati madų paroda 
susidėjo iš dviejų dalių. Jos pir
moje dalyje, kaip ir papras ta i , 
buvo demonstruojami gražūs 
kasdieniniai ir sportiniai rūbai. 
Po p i rmos ios d a l i e s buvo 
laimėjimų paski rs tymas . J ie 
buvo gausūs ir t u r t ing i , tad ir 
džiaugiamės jos tokiu puikiu 
pasisekimu. Kr. Donelaičio va
dovybė išreiškia gilią padėką 
aukotojams ir jos rėmėjams. 

Antrosios dal ies pradžioje 
pasirodė R iman ta s Dumbrys , 
Er ikas Vižinas ir Rasa Rū ta 
Padalino, pasirodydami kaip 
garsiosios televizijos komercinės 
programos „Razinkos*'. Šiuo 
savo pasirodymu labai nuo

taikingai nuteikė visus parodos 
lankytojus. Po to buvo vaka
rinių rūbų demonstravimas. Šių 
metų vakar in ių rūbų domi
nuojančios spalvos yra balta i r 
juoda, t a s daugiausia ir atsi
spindėjo modeliuotojų rūbuose. 
Pačių rūbų stilius laisvesnio 
k r i t i m o , sub t i l e sn i s ir j a u 
nesimatė ryškių ir žėrinčių 
rūbų. Pačią madų parodą prave
dė buvusi Kr. Donelaičio auklė
t inė, aktyvi skautė ir „Antro 
ka imo" aktorė Alida Vitaitė. J i 
gražiai apibūdino kiekvieno mo
deliuotojo dėvimą rūbą ir jų pa
skirtį. Madų koordinatore buvo 
Daiva Andrick. Parodos metu 
muziką tvarkė Zigmas Mikužis, 
o šviesas — Vida Momkutė. 

Šiuo m e t u modeliuotojais 
buvo mokinių mamytės, buvę 
mokiniai ir mokinės, mokytojai 
ir patys mokiniai . Parodos ren
g imo k - t a s y r a d ė k i n g a s 
m o d e l i u o t o j o m s : I r e n a i 
Adickienei, Jan ina i Adickaitei, 
Vidai Brazai tytei , Audronei 
Gaiž iūn iene i , Nijolei Gierš-
tikienei, Gitai Gilvydytei, Vidai 
Gilvydienei, Mildai Harris, Jū 
r a t e i J a n k a u s k a i t e i , Rū ta i 
Musonytei, Aušrai Krikščiūnai-
tei-Padal ino, Rimai Polikai-
tytei , Žibutei Pranckevičienei, 
D a n u t e i P e n č y l a i t e i , Toni 
Pulikui, Renatai Ramanauskai
tei, Lidijai Viržintaitei, Violetai 
Woodward. Esame dėkingi i r 
m ū s ų v y r a m s mode l i ams : 
Aldžiui Barškečiui , Audriui 
P o l i k a i č i u i , V ik to ru i Puo
džiūnui, Donatui Ramanauskui, 

IS ARTI IR TOLI 
K A N A D O J E 

- L o n d o n o Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė lapkričio 5 
d. sušaukė informacinį susi
rinkimą, kuriame pirm. Paulius 
Kuras apibūdino metų veiklą. 
Ateityje gruodžio 18 d. bus vai
kams Kalėdų eglutė , a te i 
nančiais metais vasario 12 d. 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimas, o gegužės 7 d. Motinos 
diena. Pirmininkas supažindino 
su svečiu iš Toronto P L B 
valdybos nar iu Algiu Juzuko-
niu, kur is papasakojo apie To
ronto slaugymo namus. Pirm. P , 
Kuras baigdamas visiems pa
dėkojo už darbus ir prisidėjimą 
prie lietuviškų darbų. 

- P a u l i n a ir J o n a s Butka i , 
Londono gyventojai, draugų ra
telyje atšventė trigubą sukaktį 
— Jono Butkaus 70 metų, Pauli
nos gimtadienį i r vedybų 45 
metų. J o n a s B u t k u s buvo 
vienas iš Šiluvos Marijos pa
rapijos organizatorių, prisideda 
prie kitų lietuviškų darbų. Taip 
pat jis y ra vienas iš sporto klubo 
„Tauro" steigėjų. 

- Pr i s ikė l imo pa rap i j a To
ronte minėjo savo gyvavimo 35 
metų sukakt į lapkričio 19 d. 
Dainavo choras, vadovaujamas 
muz. Da l ios V i s k o n t i e n ė s , 
akompanuo jan t Danguo le i 
Radkienei. Dainavimas buvo 
p a į v a i r i n t a s e i l ė r a š č i a i s . 
Kalbėjo parapi jos komiteto 
pirm. V. Taseckas, provincijolas 
P. Barius, pažymėjęs, kad šioje 
parapijoje dirbo 23 kunigai 
pranciškonai. Pabaigoje žodį • 
tarė dabartinis klebonas kun. A. 
Simanavičius. Ilgametis pa
rapijos vargonininkas ir solistas 
Vaclovas Verikaitis dėl sunkios 
operacijos negalėjo dalyvauti 

- A-a. Stella Andra i ty tė , 74 
metų amžiaus, mirė spalio 14 d. 
Montrealyje. Palaidota Notre 
Dame des Neigęs kapinėse. 
Buvo laidojama iš Sv. Kazi
miero bažnyčios. Nuliūdime li
ko sesuo ir giminės Lietuvoje. 

- A . a . B r o n ė M i k o n y t ė 
Džiaugienė, 87 metų amžiaus, 
mirė spalio 20 d. Montrealyje. 
Palaidota iš Aušros Vartų baž
nyčios po gedulingų pamaldų 
Notre Dame des Neigęs kapinė
se. Liūdi dvi dukterys su šeimo
mis. 

- A. a. J u o z a s Čiplys, 86 
metų amžiaus, mirė Sudbury, 
Ont., rugsėjo 15 d. Buvo kilęs iš 
Rokiškio apskr., Vyžuonų valsč. 
Palaidotas Parklawn kapinėse. 
Laidotuvėmis rūpinosi Emilija 
Varienė ir Jul ius Strikša. 

Gabija Astrauskaitė modeliuoja Kr. Donelaičio mokyklų madų parodoje. 
Nuotr. J. Tamulaičio 

Vydui Rekašiui. Vaikų mode
liams: Gabijai Astrauskaitei , 
Kris ta i A u g i ū t e i , A l i s a i 
Kosmopoulos, Kristinai Tar-
būnaitei, Erikui Vižinui. 

Parodai p a s i b a i g u s vis i 
modeliuotojai i r k r au tuv ių 
ats tovai buvo apdovano t i 
gėlėmis. 

Kr. Donelaičio m-los gali 
džiaugtis gerai pavykusią madų 
paroda ir susilaukusia tiek daug 
gražios publikos. Tokias pa
rodas organizuoja j au 10 metus. 
Iš kiekvienos suruoštos tokios 
parodos rengėjai vis daugiau 
pasimoko ir gauna patyrimo. 
Tikimasi a t e i t y j e jas d a r 
geresnes ir gražesnes ruošti . 
Mokykloms būt inai reikalinga 
visuomenės finansinė pagalba, 
tad kaip tik per tokias madų 
parodas mokyklos sustiprina 
savo finansinę padėtį, o parodos 
lankytojams, m a n a u , buvo 
smagu gražiai praleisti sekma
dienio popietę ir pabendrauti su 
draugais. Kr. Donelaičio m-lų 
vadovybė ir organizacinis k-tas 
reiškia gilią padėką visiems 
prisidėjusiems prie šios madų 
parodos pasisekimo, o taipgi 
negalima užmiršti mūsų plačio
sios visuomenės, be kurios at
silankymo nebūtų ir parodos. 

Nijolė N a u s ė d i e n ė 

.' 


