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„LKB Kronika", Nr.78 

(Tęsinys) 

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

Numeris skir iamas Lietuvos Kata l ikų Bažnyčios 
kardinolui Vincentui Sladkevičiui . 

Žinios iš vykupijų 
K a u n a s . 1988 m. gegužės 22 

d. Kauno Kunigų seminarijos 
bažnyčioje dvas ios t ė v a s 
paragino klierikus maldoje pri
siminti prieš 40 metų depor
tuotas Stalino aukas . Pi rmą 
kartą po 1944 m. Seminarijos 
bažnyčioje buvo sugiedotas 
tautos himnas „Lietuva, Tėvyne 
mūsų...'' 

Šiauliai . 1988 m. balandžio 
24 d. psichoterapeutas Gut-
manas š i au l i eč i ams s k a i t ė 
paskaitą apie hipnozę. Paskai
tos metu demonstravo hipnozės 
seansą-scenoje iš publikos at
rinktiems žmonėms; jiems esant 
hipnozės būsenoje, l iepdavo 
stebėti neva į dangų virve 
aukš tyn s l iuogiant į va iką , 
vėliau, metęs į juos virvę, 
perspėjo, jog tai gyvatė, liepė 
valgyti nesamą duoną ir 1.1. 
Užhipnotizuotieji paklusdavo, 
a t i t inkamai reaguodavo. Po 
tokių tr iukų psichoterapeutas 
Gutmanas pareiškė, kad tokiu 
pačiu pagr indu remias i i r 
Jėzaus bei Mozės stebuklai: žen
gimas j dangų, lazdos paverti
mas žalčiu ar stebuklingas duo
nos padauginimas. Į publikos 
priekaištus, kad užhipnotizuo
tieji po seanso neprisimena, ką 
d a r ė hipnozės būsenoje , o 
apaštalai, Jėzaus stebuklų liudi
ninkai, priešingai, tai pasakojo, 
aprašė, lektorius nieko konkre
taus nepajėgė atsakyti , kaip ir 
į priminimą, kad po stebuklingo 
duonos padauginimo iš 5 paplo
tėlių duonos buvo surinkta 12 

pint inių likučių. 
Po paskai tos klausytojų pri

sp i r tas ps ichoterapeutas Gut
m a n a s aiškinosi, kad panašiais 
t r i u k a i s j i s s i eką , ,pakel t i 
sus ikompromitavusio , iki šiol 
pagrinde adminis t rac in ia is me
todais diegto ateizmo autori
te tą" . 

L a z d i j a i . 1 9 8 8 m. kovo 
mėnesio pabaigoje į Lazdijų 
rajono vykdomąjį komitetą buvo 
sukviesti rajono parapijų komi
tetų nair iai . Šį ka r t ą juos „švie
tė"' pa ts RRT įgaliotinis Pet ras 
Anilionis. Išliaupsinęs sovietinę 
sąžinės ir religijos laisvę. įga
l i o t i n i s p u o l ė s i k o n e v e i k t i 
valdžios vad inamus kunigus 
ekst remis tus , t a rp jų kun . Roką 
Puzoną bei kun . Petrą-Kąstyt i 
Krikščiukai t į . Įgal iot iniui kėlė 
nerimą, kad minėt i kunigai , 
a t l ikdami re l iginius patarna
v imus , keletą k a r t ų lankės i ra
jono bažnyčiose Rudaminoje ir 
Leipalingyje. Ne t iko ir jau
nuolio Roberto Grigo Leipalin
gyje laidotuvių metu pasakyt i 
žodžiai: „Nors ir į gabalėlius 
m u s sukapotų, vis t iek kalbėsi
me — daba r t inėmis sąlygomis 
Tarybų Sąjungoje religijos lais
vės nėra!" 

RRT įgaliot inis P . Anilionis 
r e i k a l a v o , k a d a t e i t y j e 
bažnyt in ia i komi te ta i tokiems 
ka ip kun . R. Puzonas a r jau
n u o l i s R. G r i g a s , ne le i s tų 
kalbėt i ne t ik bažnyčiose, bet ir 
kapinėse, priešingu atveju, baus 
pačias religines bendruomenes. 

(Bus daugiau) 

Katalikai pasaulyje 
JAV vyskupų konferencijos 

pareiškimas religinės laisvės už 
geležinės uždangos klausimu 

Jungtinių Amerikos Valstijų 
vyskupai, lapkričio 17 susi
r inkę VVashingtone a p t a r t i 
įvairius k laus imus, vienbal
siai priėmė pareiškimą, tu
rintį daugiau kaip 60 pusla
pių, rel iginės la isvės Ry tų 
Europoje ir Sovietų Sąjungoje 
klausimu. 

Pareiškime pasisakoma apie 
religinę padėtį kiekvienoje Rytų 
Europos šalyje. A p t a r i a n t 
Sovietų Sąjungos p a d ė t į , 
daugiausia dėmesio skir iama 
Lietuvai ir Ukrainai . Pareiš
kimas apibūdina Lietuvos Kata
likų Bažnyčią kaip tvirtovę 
prieš sovietų bandymus sunai
k i n t i L i e tuvos r e l i g i n ę , 
kultūrinę bei politinę tapatybę. 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika padėjo atkreipti pa
saulio dėmesį į Bažnyčios 
sunkią padėtį. Sovietų valdžia 
kalino ir kitaip vargino Kroni
kos, Lietuvos tikinčiųjų tei
sėmis ginti katalikų komiteto 
bei Lietuvos Helsinkio grupės 
vadus. Kai kurie vadai buvo 
fiziniai užpul t i a rba žuvo 
neaiškiom aplinkybėm. 

Vyskupų pareiškimas atkrei
pia dėmesį į tai, kad vyskupui 
Steponavičiui t rukdoma ei t i 
Vilniaus apaštalino administra
toriaus pareigas. Kritiškai pa
sisakoma prieš valdžios politiką 
ryšium su kunigų skaičiaus 
apribojimu, vaikų katekizacijos 
draudimu, ant i re l ig ine propa
ganda ir 1.1. 

Taip pat atkreiptas dėmesys į 

Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio viešas 

pareiškimas 

Valstybės departamento sekretorius George Shultz. kairėje, tuoj po pasitarimo su Sovietų Užsienio 
reikalų ministeiru Edvard Shevardnadze New Yorke, išskrido į Briusselį, kur su NATO valstybių 
užsienio reikalų ministeriais turėjo pasitarimą, NATO ministeriai pareiškė, jog Sovietų Sąjunga 
privalo žymiai daugiau sumažinti savo karines pajėgas, negu kad New Yorke išdėstė M. 
Gorbačiovas. Čia su Shultzu iš kairės pusės matyti užsienio reikalu ministeriai: Roland Durnas 
— Prancūzijos, Hans-Dietrich Genscher — Vak. Vokietijos ir Sir Geoffrey Howe — Britanijos. 

Lietuviai kreipėsi į 
Jungtines Tautas 

V i l n i u s . — Lietuvos Persi
tva rkymo sąjūdžio penki nariai 
kreipėsi j Jungt ines Tautas , 
prašydami padėti dabartinėje 
situacijoje Pabaltijo tau toms. 
J i e sako, kad ekonominės ir 
pol i t inės reformos Pabal t i jo 
k raš tuose yra pačios Maskvos 
trukdomos. Jie įspėja Jungt ines 
Tautas netikėti viešais pažadais 
sudemokrat in t i kraštą, nes tai 
nė ra vykdoma. Genera l ine i 
asamblėjai j ie praneša, kad 
ekonominės reformos užblokuo
jamos, politinio gyvenimo refor
mos s laptai draudžiamos ir so
vietų tautybių reikalavimai ig
noruojami, viską suvedant j 
Maskvos centrinę įstaigą, kuri 
Pabal t i jo valstybėms ruošia 

kolonijų statusą. 
Generalinei asamblėjai jie pa

reiškia jog Sovietų vyriausybės 
skelbiamas demokratizacijos ir 
persitvarkymo procesas šiuo 
metu yra tik gražiuose žodžiuo
se, bet ne gyvenimo praktikoje. 
Vakarų valstybių milžinišKi 
finansiniai kreditai dabartinėse 
sąlygose nebus panaudoti demo
krat i jos t i k s l ams . Tik tos 
respublikos, kurios reikalauja 
tikro persitvarkymo, yra tos res-
puglikos, kurios reikalauja 
suvereniteto. 

Šio turinio pareiškimą pasi
rašė P e t r a s V a i t i e k ū n a s , 
Saulius Pečeliūnas, Ar turas 
Skučas, Gintaras Songaila ir 
Raimundas Mickūnas. 

te igiamus reiškinius paskutiniu 
metu Lietuvos ka t a l ikų religi
n iame gyvenime, į ska i tan t vys
kupo Sladkevič iaus pakėl imą į 
k a r d i n o l u s . K a u n o k u n i g ų 
seminari jos s tudentų skaičiaus 
padidinimą bei sovietų valdžios 
pažadą t ikint ies iems sugrąžinti 
Vilniaus katedrą. Šv. Kazimiero 
bažnyčią ir Klaipėdos Taikos 
ka ra l i enės bažnyčią. 

Vyskupų pa re i šk imas pabrė
žia , jog s v a r b u n e u ž m i r š t i 
žmogaus teisių bei religinės 
laisvės k laus imų, s iekiant tai
kos ir ginklavimosi apribojimo 
su ta rč ių su sovie ta is . Prieš 
re l ig in ių la isvių suvaržymą 
re ik ia protes tuot i ir už per
s e k i o j a m u s t i k i n č i u o s i u s 
melst is . Vyskupai ska t ina ti-
kinčiuosus Vakaruose užmegzti 
ryš ius su re l ig inėm visuome
nėm už geležinės uždangos, juos 
lankyt i ir j iems te ik t i finansinę 
bei ki tokią paramą. 

Vyskupų konferencija taip 
pat a tkre ipia dėmesį { Pabaltijo 
v a l s t y b i ų y p a t i n g ą padė t į , 
pažymėdama, k a d Vat ikanas , 
J A V bei ki tos valdžios ne
pripažįs ta jų inkorporavimo į 
TSRS 1940 meta i s . 

Paskut inė je vyskupų sesijoje 
v y k u s i o s e d i s k u s i j o s e apie 
re l ig inės la i svės dokumentą 
v y s k u p a s P a u l i u s Ba l t ak i s , 
OFM ir a rk ivyskupas Charles 
Salatka padarė pareiškimus, pa
remiančius siūlomą dokumentą 
iš apšviečiančius k i tus vysku
pus apie Lietuvos tikinčiųjų 
padėtį. 

40 m. žmogaus teisių deklaracijai 
W a s h i n g t o n a s . — Helsinkio 

komiteto pirmininkas kongr. 
Steny Hoyer ir jo pavaduotojas 
Dennis DeConcini Kongreso 
vardu išleido pareiškimą. Jame 
jie rašo: kai jie lankėsi Sovietų 
Sąjungoje žmogaus teisių reika
lais, t a i kita minėto komiteto 
dalis tuo pačiu metu atvyko į 
Prahą dalyvauti istorikų simpo
ziume „Čekoslovakija 88" . Kai 
j ie atvyko. Prahoje buvo suim
ta 20 čekų piliečių, į ska i tan t ir 
6 simpoziumo organizatorius, 
kad neįvyktų minėtas simpoziu
mas . Ka i k u r i e m s policija 
g r a s i n o s u ė m i m u , j e i j i e 
dalyvaus, o kai kuriems nebuvo 
leista iš viso važiuoti į Prahos 
miestą. 

„Užs ien ieč ia i — p r i e š a i " 
Komunistų partijos laikraštis 

„Rude Pravo" rašė, jog „už
sieniečiai, kurie atvyko į Prahą, 
yra socializmo priešai". Komite
to nar ių vizose buvo parašyta , 
kad j ie vyksta į „Čekoslovakija 
8 8 " simpoziumą, todėl vyriau
sybė žinojo a tvykusių tikslą. 
Simpoziumas įvyko, be t buvo 
t rukdomas . Istorikai išnagri
nėjo iš istorinės perspektyvos 
Č e k o s l o v a k i j o s s i tuac i j ą , 
kalbėdami nedrąsiai. Užsienio 
kalbėtojai buvo drąsesni. Čia 
buvo konstatuota , kad žmonių 
teisės yra žiauriai laužomos, net 
labiau negu Sovietų Sąjungoje. 

T e i s ė tik p a r t i e č i a m s 

Gruodžio 10 d., š iand ien , 
sue ina 40 metų , k a i buvo 

paskelbta „Pasaulinė žmogaus 
teisių deklaracija", kurios 20 
straipsnis skelbia, kad visi 
žmonės tur i teisę laisvai r inktis 
ir reikšti savo pažiūras taikin
gose susirinkimuose bei asme
niškoje veikloje. „Čekoslovakija 
8 8 " simpoziumas ir norėjo 
laisvai pareikšti savo teises, ta
čiau komunistinis režimas tas 
teises tepripažįsta tik savo par
tijos nariams. 

Amerikos Helsinkio akto įgy
vendinimo patikrinimo komite
tas yra Kongreso įsteigtas 1976 
m. Jį sudaro 9 senatoriai, 9 
kongresmanai ir po vieną 
Valstybės Gynybos ir Komerci
jos departamentų atstovą. 

Katastrofa Armėnijoje 
J e r e v a n a s . — Kolosali nė ka

tastrofa įvyko Armėnijoje, kai 
tą regioną nusiaubė baisus 
žemės drebėjimas trečiadienio 
rytą. Daugelis mokyklų sugriu
vo, kai pamokose buvo moki
niai, fabrikai prislėgė dar
b i n i n k u s , namai ir didel i 
pastatai pranyko prasivėrusiose 
žemės duobėse. 

Sovietų Sveikatos ministeris 
Eugenijus Chazovas pasakė, jog 
jis puikiai matė. kas atsitiko 
Černobilyje. t a č i a u ką j i s 
pamatė čia. yra daug žiauriau. 

Armėnų Bendruomenės pirmi
ninkas Amerikoje pareiškė spau
dai N*ew Yorke, jog jam pranešė 
Armėnijos patriarchas telefonu 
iš Jeravano, kad žemės drebėji
mas sunaikino du trečdalius 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— P a r y ž i u j e š i a n d i e n 
iškilmingai minima Jungt in ių 
Tautų prieš 40 m. paskelbta 
Žmogaus teisių deklaracija. Iš 
Amerikos į tą paminė j imą 
išvyko Andre i S a c h a r o v a s , 
kuris čia lankosi. Iš Lenkijos 
buvo pakviestas Sol idarumo 
vadas Lech Walesa , t a č i au 
nebuvo žinoma, a r jį komunistų 
vyriausybė išleido. 

— J A V prez . R. R e a g a n a s 
ketvirtadienio spaudos konfe
rencijoje, gal būt paskutinėje, 
kalbėjo apie vidaus ir užsienio 
reikalus, daugiausiai paliesda
mas ryšius su Sovietų Sąjunga. 
J is džiaugėsi padaryta pažanga 
ir suartėjimu su sovietais t ik 
todėl, kad ten valdžią perėmė M. 
Gorbačiovas, bet k a r t u pasakė , 
kad jo pažadėtas karinių jėgų 
sumažinimas dar nėra pakanka
mas pagrindas sumažinti Ame
rikos apsiginklavimą. „Pasiti
kėk, bet pasitikrink", pakartojo 
prezidentas, kai žurnal is tas jo 
paklausė, ar jis t ik ra i pasitiki 
Gorbačiovu. 

— Maur i tan i jo je du lėktuvai, 
kuriuos naudojo Amerikos šal
pos agentūra, buvo užpulti rake
tomis. Vienas lėktuvas su 5 
žmonių įgula buvo nušau tas . 
A n t r a s l ė k t u v a s , r a k e t o s 
užk l iudy tas , da r l a i m i n g a i 
nusileido Maroke. Neaišku, kas 
iššovė raketas . 

— W a s h i n g t o n e išrinktojo 
prezidento G. Busho patarėjai 
užsienio re ikalams sako, kad 
Gorbačiovo kalboje, pasakytoje 
Jungt inėse Tautose, buvo daug 
propagandinio elemento Paža
das sumažint i g inkluotąs ias 
pajėgas — tai t ik nežymus 
žingsnis į priekį. 

Leninakan miesto, kuris tu r i 
290.000 gyventojų. Kirovakano 
miestas, kuris tu r i 150,000 
gyventojų 5 0 ^ sunaik in tas , o 
Spi tako mies tas su 30,000 
gyventojų visiškai nušluotas 
nuo žemės paviršiaus. Niekas 
dar negali apskaičiuoti, kiek 
žuvo, tač iau manoma, žuvo 
daugiau negu 70,000 žmonių. 

Prez R e a g a n a s p a r e i š k ė 
užuojautą Gorbačiovui ir pa
žadėjo Amerikos paramą. Angli
ja, Vakarų Vokietija. Prancū
zija, Šveicarija ir Kuba pasisiūlė 
su visokeriopa pagalba vaistais, 
įrankiais, apranga ir specialiais 
instrumentais padėti nelaimin
giesiems. 

Vilnius. — Lietuvos Persitvar
kymo sąjūdžio seimas buvo 
gruodžio 4 d. susirinkęs savo an
trajai sesijai. Be kitų doku
mentų, kurie buvo paskelbti va
kar, Seimas priėmė rezoliuciją 
Sąjūdžio veiklos reikalu. 

Sąjūdžio rezol iuci ja 

Šiandien Sąjūdis įžengė į savo 
raidos etapą. Lapkričio 18 d. ne 
t ik sukrėtė Lietuvą, bet ir 
a tskyrė besikuriantį, kupiną 
jaunatviško entuziazmo ir ener
gijos, tačiau idealistiškai naivų 
ir pat inkantį Sąjūdį nuo Sąjū
džio, kuris pradeda suvokti , jog 
teks dirbti ir kovoti rūsčiomis 
esamos tikrovės sąlygomis. 

Be te i s ių r e s p u b l i k ų są junga 

Turime apmąstyti , kas nu
veikta, ir kar tu pamėginti nu
maty t i tolesnius mūsų žiongs-
n ius . Atskleista t i e sa apie 
1939-1940 m. Stalino-Hitlerio 
sandėrius, tačiau jų padariniai 
dar nėra suprasti ir visai įsi
sąmoninti. Lietuvoje mes j au 
a iškiai suprantame, kad mums 
primestas gyvenimo būdas veda 
j dvasinę, ekologinę ir ekonomi
nę pražūtį. Prasidėjo dorovinis 
tautos atgimimas, pareikalavęs 
sakyt i tiesą ir ugdyti demokra
tijos daigus. Ir mes pradedame 
suvokti, kad teisė yra normalus 
visuomenes gyvenimo bei vals
t y b ė s ir pil iečio s a n t y k i ų 
pagrindas. Vis daugiau žmonių 
suvokia, kur mes esame ir ką 
t u r i m e daryti. Demokratinio 
judėjimo ir dvasinio atgimimo 
pl i t imas daugelyje respublikų 
patvirtina, kad tai yra istoriškai 
bū t inas veiksmas. Įvykusioje 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
sesijoje seno ir naujo prieštara 
pasireiškė didžiavalstybinės jė
gos ir demokratinės teisės susi
dūrimu, mėginimu išsaugoti be
teisių respublikų sąjungą kaip 
uni tar inę valstybę. Dar kartą 
buvo pademonstruota, kad at
sisakoma kurt i naują Tarybų 
Sąjungą kaip lygiateisį suve
renių respublikų susivienijimą. 

L i e t u v o s t i k s l a s — s u v e r e n i 
va l s tybė 

Turėdamas omenyje istoriškai 
susiklosčiusį Lietuvos likimą 
bei remdamasis TSRS Konstitu
cijos 76 straipsniu ir visuotinai 
pripažinta suvereniteto sam
p r a t a , Sąjūdis s i ek i a , kad 
būtų pripažinta ne te i sė ta i s 
1939-1941 m. Stalino-Hitlerio 
sandėriai , kad Lietuvos TSR. 
kaip suvereni valstybė, savo 
santykius su TSRS ir kitomis 
suvereniomis tarybinėmis res
publikomis nusta tytu sutarti
mis. Mišriai Lietuvos TSR ir 
TSRS kompetencijai turėtų būti 
priskiriami tik bendrieji gyny
bos , užs ienio po l i t i kos ir 
sąjunginio biudžeto klausimai . 
Lietuvos TSR turi turė t i teisę 
susigrąžinti funkcijas,perduotas 

mišriai kompetencijai j e i TSRS 
organų veikla prieštarauja Lie
tuvos TSR interesams. Sąjūdis 
be išlygų gina Lietuvos TSR ap
sisprendimo teisę, įgyvendina
mą respublikos piliečių apsis
prendimu, pareikštu per demo
kratinį referendumą. Sąjūdis 
gina Lietuvos TSR įstatymų vir
šenybę prieš Sąjungos įstaty
mus. Sąjūdis tvirtai remia prin
cipus, kad išimtinei respublikos 
nuosavybei priklauso visi gam
tos turtai , pagrindinės gamybos 
priemonės visose šakose ir visas 
kitas respublikos teritorijoje 
esantis turtas. 

L ie tuvos Kons t i tuc i jos 
p ro j ek ta s 

Šie Lietuvos TSR suverenumo 
principai yra suformuluoti Lie
tuvos TSR Konstitucijos naujos 
redakcijos 11, 68, 70 straips
niuose. Sąjūdis pabrėžia, kad 
visam Konstitucijos projektui iš 
p r inc ipo p r i t a r i a Sąjūdžio 
seimas, o Lietuvos TSR Aukš
čiausioji Taryba savo 1988 m. 
lapkričio 18 d. nutar imu tą 
projektą laiko pagrindu būsimai 
Lietuvos TSR Konstitucijai. 
Projektą b ū t i n a nede l s i an t 
paske lb t i v y r i a u s y b i n ė j e 
spaudoje. Sąjūdis telkia visų 
pastangas apginti minėtus šio 
pagrindo straipsnius. Sąjūdis 
sieks demokratiškų liaudies 
rinkimų Lietuvoje. Sąjūdis rems 
tuos kandidatus, kurie tvir tai 
gins Lietuvos TSR suverenitetą, 
respublikos ekonominį savaran
kiškumą, žmogaus teises ir de
mokratiją. Ekonomikos srityje 
Sąjūdis siekia ryžtingai eiti prie 
visiško respublikos ekonominio 
sava rank i škumo, a t s i sakv t i 

— Teis ingumo departamento 
sekretorius D. Thornburgh pa
sakė , kad jis pasinaudos j am 
suteikta teise pasitikėti garbės 
žodžiu ir leis atvažiuoti j Ame
riką tūkstančiams armėnų ir 
žydų, kuriems nebuvo suteiktas 
pabėgėlių statusas. 

— Vak. Vokiet i joje Ameri
kos karo lėktuvas nukri to Rem 
scheid miestelyje, sugriauda
mas apartamentinį namą ir už
mušdamas 4 žmones. 40 žmonių 
buvo sužeista. 

SĄJŪDIS 
198810 22-23 

bevaisiu daliniu pertvarkymų, 
kurie negali išvesti iš akla
vietės. Konkrečioje savo veiklo
je Sąjūdis pagrindinį dėmesį 
kreips į atskirų rėmimo grupių 
darbo kolektyvuose programų 
sudarymą ir vykdymą ir ryšių 
tarp centro ir grupių stiprinimą. 

Lie tuvos P e r s i t v a r k y m o są
jūdž io Se imas 

Vilnius , 1988.12.04. 

K A L E N D O R I U S 

Gruodž io 10 d.: Melkijadas, 
Eulalija, Eidimtas. į ima. Lo
reta. 

Gruodž io 11 d.: III Advento 
sekmadienis. Damazas. Danisa. 
Dirvone. Valdis , G a r b u t a s , 
Aistis. Dovydas. Tautvaldė. 

Gruodžio 12 d.: Aleksandras. 
Joana. Gilmintas. Vaingede. 
Gabrielė. Dagmara, Rudavilė. 

G r u o d ž i o 13 d.: Orestas. 
Liucija. Kastytis. Otilija. Eivil-
tė, Dulūne. 

O R A S C H I C A G O J E 

Saule teka 7:06. leidžiasi 4:20. 
Temperatūra šeštadienį 26 L, 

sekmadienį 30 L. pirmadienį 34 
1.. antradienį 38 1. 
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CLEVELANDO 
ATEITININKIJOJE 

PASIŽVALGIUS 
Nors Clevelando ateitininkija 

šiame judriame lietuvių telkiny
je savo veikla „kalnų nenuver-
čia", bet ji nėra ir nepastebimas 
veiksnys mūsų išeivijos uždavi
nius vykdant. Gal pačių ateiti
ninkų akcija būtų ir labiau pra
sikišanti, jei nariai nemaža 
talento, energijos ir laiko ne
atiduotų kitų bendrųjų organi
zacijų ar institucijų augimui ir 
stiprinimui. Bet jei taip nebūtų 
daroma.tai būtų per daug egois
tinis nusiteikimas mūsų lietu
viškosios visuomenės atžvilgiu. 
Ir buvęs LB Clevelando apylin
kės pirm. Vladas Čyvas, ir da
bartinis pirmininkas Vytautas 
Bnegys yra ..Ateities" klubo 
nariai. Romualdas Bublys jau 
trečią kadenciją pirmininkauja 
Lietuvių namų ir Piliečių klubo 
direkcijai, Ingrida Bublienė de
vynerius metus vadovavo LB 
Kultūros tarybai, Viktoras Le-
parskas yra Šv. Jurgio parapi
jos tarybos pirmininkas. Ona 
Žilinskienė jau ilgus metus 
labai sėkmingai vadovauja 
Lietuvių Katalikų religinės 
šalpos komitetui Clevelande. dr. 
Marius Laniauskas yra Daina
vos stovyklcis rėmėjų komiteto 
pirmininkas, Henrikas Idzelis 
jau daug metų yra Tautos fon
do įgaliotinis, Rita Kliorienė va
dovauja Dievo Motinos parapi
jos chorui, Algis Kasulaitis ir 
toliau redaguoja .,Tėvynės 
Sargą", Kazimiera Vaičeliūnie-
nė nuoširdžiai dirba Balfo 
skyriuje ir 1.1. Ilgus metus Šv. 
Kazimiero lituanistinei mokyk
lai vadovavo taip pat ateiti-
ninkai,-kės. Čia tik keletas pa
vardžių, jau neskaitant dauge
lio tyliai dirbančių, bet neiš
vardinamų nei spaudos skiltyse, 
nei radijo laidose. 

Iš „Ateities" klubo 
veiklos 

Ateitininkai sendraugiai Cle
velande nuo pat 1949 metų yra 
susispietė draugijon, kurią tada 
pavadino „Ateities" klubu. Ir 
dabar šis klubas turi 110 narių, 
ir savo pozityvia veikla yra 
žinoma bei vertinama organiza
cija. 

Spalio 30 metiniame susi
rinkime Dievo Motinos parapi
jos svetainėje invokaciją sukal
bėjo dvasios vadas kun. G. Ki-
jauskas, S.J. Pirmininkė Nijolė 
Palubinskienė padarė trumpą 
veiklos apžvalgą. Be dviejų 
susirinkimų ir 8 valdybos po

sėdžių, klubas įvykdė darbų, 
kurie praturtino Clevelando 
kultūrinę panoramą, Pr. m. 
rugsėjo 13 d. „Ateities" klubas, 
talkinant Lietuvos vyčiams, 
skautėms židinietėms ir LB 
Ohio apygardai, minint 600 
metų Lietuvos krikščionybės su
kaktį, surengė minėjimą — kon
certą. Dalia Staniškienė klau
sytojams DM parapijos audito
rijoje pr is ta tė poetą Kazį 
Bradūną iš Chicagos. Poetas ir 
redaktorius pirmiausia kalbėjo 
apie Lietuvos krikščionybės 
sukaktį, o antroje vakaronės 
dalyje skaitė savo kūrybos iš 
premijuoto eilėraščių rinkinio 
„Krikšto vanduo Joninių nak
tį". Jauna pianistė, siekianti 
magistro laipsnio muzikoje, 
Laima Šarka i tė skambino 
Bacho, Jakubėno ir kitų 
Kūrinius. 

„Ateities" klubas taip pat 
surengė dvi vakarones Dieve 
Motinos parapijos svetainėje, 
parodydamas dvi vaizdajuostes 
ir Lietuvos Krikščionybės minė
jimo iškilmių Romoje ir apie 
Jugoslavijos Medjugorje vyks
tančius Dievo Motinos apsi
reiškimus. 

Šių metų bal. 16 ateitininki-
jos Šeimos šventės proga 
surengtas koncertas, kurio 
meninę programą atliko Toron
to „Sutartinė", dainininkių ir 
instrumentalisčių ketveriukė, 
vadovaujama Nijolės Benotie-
nės. Sekmadienį, bal. 17 d., Die
vo Motinos šventovėje buvo iš
kilmingos pamaldos, dalyvau
jant ateitininkams su vėliavo
mis. Šventinėje akademijoje kal
bėjo Gabija Petrauskienė-Juo-
zapavičiūtė iš Toronto; buvo 
moksleivių ir jaunučių įžodis ir 
moksleivių atliekama meninė 
programa — sceninė dainų ir 
poezijos pynė. 

Praėjusiais metais buvo išleis
tas rugpjūčio , ,Atei t ies" 
specialus numeris, skirtas Cle
velando ateitininkijai. Redaga
vo Vacys Rociūnas, išdėstė dail. 
Nijolė Palubinskienė. Visas 
numeris užpildytas vien kleve-
landiečių straipsniais, poezija, 
meno kūrinių nuotraukomis ir 
t.t. Klubas su 500 dol. prisidėjo 
prie išleidimo kaštų. 

Praėjusio susirinkime proto
kolą perskaitė Jadvyga Klio
rienė, finanansinę apyskaitą 
pa te ikė Vincas Akelait is , 
Henrikas Idzelis perskaitė kont
rolės komisijos aktą. Susirin
kimui pirmininkaujantis padė-

?ronto studentų ateitininkų susirinkime. 

TORONTO ATEITININKŲ ŽINIOS 
Toronte yra 35 studentai atei

tininkai, iš kurių 30 aktyviai 
dalyvauja veikloje. Iki šiol 
turėjome 4 susir inkimus. 
Pirmame susirinkime išrinkom 
valdybą ir numatėm metų temą 
— „Mūsų tikėjimas". Antram 
susirinkime žaidėm „scrupules" 
ir diskutavom įvairius straips
nius apie Kristų. Trečias susi
rinkimas buvo mūsų kasmetinė 
iškyla į High Parką: — žaidėm 
futbolą, valgėm viščiuką, sukū
rėm laužą ir dainavome. Ketvir
tame susirinkime Darius Čiup-
linskas kalbėjo apie dabartinius 
įvykius Lietuvoje. Per šį susi
rinkimą nusprendėm, kad yra 
labai svarbu padėti atsteigti 
ateitininkija Lietuvoje. Žmonės 
iš ok. Lietuvos jau kreipiasi 
prašydami literatūros apie 
ateitininkija. Nusprendėm, kad 

kojo valdybai ir visų vardu 
prašė ją pasilikti, leisti būti 
perrinktai antriems metams. 
Valdybos nariams sutikus ir pri
rinkus dar vieną narį — Joną 
Vyšnionį, naująją valdybą su
daro: Nijolė Palubinskienė, Jad
vyga Kliorienė, Birutė Skrins-
kienė, Vincas Akelaitis, Kazi
miera Vaičeliūnienė ir Jonas 
Vyšnionis. 

Po kavutės susirinkusiems 
buvo miela matyti vaizdajuostę, 
nufilmuotą kun. Algimanto Ke-
zio, SJ., iš aštuntojo Ateitininkų 
kongreso, pavadintą „{žengiant 
į 70-jį dešimtmetį". 

Susirinkimui pirmininkavo 
V. Rociūnas, sekretoriavo Dana 
Cipkienė. 

„Ateities" klubo narės Mari
ja Mikonienė, Romualda Čepu
lienė ir dr. Birutė Kasperavi
čienė pravedė Ateitininkų fe
deracijos vado ir AF Tarybos 
rinkimus. 

Clevelando jaunučiams, ku 
rie jau išvystė gražią veiklą, 
vadovauja — globėja Rita Matie-
nė, dr. Roma Degesienė ir Vida 
Švarcienė. Trims jaunučių būre
liams su 27 nariais ir jų globė
joms talkina moksleiviai atei
tininkai: Rimas Biliūnas, Da 
nius Šilgalis ir Matas Stungys. 
AF tarybos narė Nijolė Balčiū
nienė paruošė kandidatus jau
nučių egzaminams. 

V. Rociūnas 

geriausias būdas atgaivint atei
tininkų veiklą Lietuvoje būtų 
jiems masiniai perduoti ateiti-
ninkišką literatūrą, kad jie sau 
galėtų pritaikyti ateitininkija. 

Mūsų susirinkimai vyksta 
Prisikėlimo parapjoje, naujai 
įrengtame ateitininkų kam
baryje. Čia yra įrengta biblio
teka ir a r chyvas . Tur ime 
lietuvišką Enciklopediją ir 
nemažai knygų apie mūsų 
istoriją, bet labai įvertintume, 
jei kas galėtų paaukoti knygų 
apie Lietuvą, Lietuvos istoriją, 

Nuotr. Lino Daukšos 

ar t ik paprastą archyvinę 
medžiagą apie ateitininkus. 
Ateitininkų kambario adresas 
yra: 32 A Prusholme Park Cres., 
Toronto, Ont. M69 2C9, 
Canada. 

Mūsų valdybą sudaro: Indrė 
Čiuplinskaitė — pirmininkė, 
Danutė Grajauskaitė — vice-
pirm., Algis Ankus — iždi
ninkas, Leta Vaitonytė ir Edis 
Macijauskas — aplinkraščio 
redaktoriai, Dalia Turaitytė — 
vietos korespondentė ir Linas 
Daukša — užsienio 
korespondentas. 
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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. 

Maironio m?ksle iv ių ateit ininku kuopos Clevelande naujoji valdyba. Iš k.-
— globėja I n*a Palubinskaitė , pirmininkas Danius "Šilgalis; vicepirm: Nida 
Gelažytė ir nar ia i — Rima Žiedonytė ir Vidas Barzdukas. 

ATEITININKŲ KŪČIOS 

Jau labai art i tradicinės Chi
cagos ateitininkų kūčios. Jos 
ruošiamos sekmadienį, gruodžio 
18, d., 3 vai. p.p. Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. Kūčios 
prasidės šv. Mišiomis prie kūčių 
valgiais papuoštų stalų. Tada 
bus laužomos plotkelės, užde
gama žvakė prie vėlių stalelio, 
džiaugiamasi tradiciniais kūčių 
valgiais, s t eb ima kalėdinė 
jaunųjų atliekama programa. 
Pati svarbiausia kūčių dalis: 
kalėdinės giesmės, giedant 
visiems kūčių dalyviams. 

Bendros Chicagos ateitininkų 
šeimos kūčios yra tapusi svarbi 
Kalėdų švenčių dalis. Jose daly
vauja ne vien chieagiečiai, bet 
ir iš toli atvykę gimines Chica-
goje aplankyti. Sau ir savo sve
čiams vietas Chicagos atei
tininkų kūčiose užsakyti reikia 
jau dabar, nes šeimininkės turi 
žinoti tikslų dalyvių skaičių. 
Auka: suaugusiems — 8 dol., 
studentams — 5 dol. Vietas 
svarbu rezervuoti iki gruodžio 
13 d., skambinant vakare dr 
Aldonai — 499-2447, arba inž 
Kaziui - 434-0211 . 

v 1 

Clevelando moksleiviai ateitininkai ir viešnia ses Igne. 

VAKARONĖ SU MARIUM 

Ateinanti penktadienį 7:30 
v.v. Jaunimo centro kavinėje 
bus vakaronė apie Suvalkų 
trikampio lietuvius. Apie savo 
ir Lino Daukšos kelionę j 
Punską papasakos studentas 
Marius Katilius-Boydstun. Jo 
pasakojimas bus iliustruotas 
puikiomis fotografo Lino 
Daukšos skaidrėmis, kuriose 
galėsime matyti Suvalkų tri
kampio lietuvius ir jų gyvenimo 
sąlygas. Mariaus ir Lino kelionė 
buvo skirta ištirti Suvalkų lie
tuvių medicininio aprūpinimo 
sąlygų ir sužinoti, koki a parama 
jiems būtų reikalinga. Abu stu
dentus į Suvalkus siuntė Labda
rių sąjunga. Vakaronės dalyviai, 
klausydamiesi Mariaus pasako

jimo ir stebėdami puikias skaid
res, galės patys pasijusti po 
Suvalkų trikampį pakeliavę. 
Vakaronę ruošia ir kviečia joje 
a t s i l ankyt i Chicagos atei
tininkų sendraugių skyrius. 

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIPOPRAKTIKA 

— Amber Chlropractle — 
5522 S. Wotf Rd. 

VVestern Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie A ve.. Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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 Clinic 
217 E. 127 St. — Lemont. IL 60439 
Priklauso: Palos Community Hospital ir 

SHver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

T*. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71»t Street 
Pnima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitanmui skambint 436-5566 

DR. KENNETH J. YERKES DR. MAGDALEN BEUCKAS 
DANTŲ GYDYTOJAI 

Pensininkams nuolaida 
2436 W. Lithuanian Plaza Court 

Tel . 025-8288 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

* (Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

Pirm., an t r , ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

O * . 735-4477; 
' Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILD1NG 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. te l . 566-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai.: pirm . ant r . ketv ir penkt 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 VV. Lincoln Hwy. (Hvvy. 30) 
Olympu Fields, III. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

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

r 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

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

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquet te Medical Bui 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 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

" hemoroidų gydymas 
5540 S . Pulaskl Road. Tel. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus treč šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchkjan Ave. , Sutte 324 Ir 
5635 S . Pulaskl Rd., Chicago. IL 

T e l . 565-2960 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING . 
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Sv. Kryžiaus ligoninė — 

LIETUVIŲ PAMINKLAS 
Gruodžio 19 sueina 60 metų, 

kai yra oficialiai atidaryta Šv. 
Kryžiaus ligoninė. Ji buvo sta
toma Lietuvių Katalikų Lab
darių sąjungos pastangomis ir 
pašventinta tų pačių metų 
lapkričio 4 d. Statyti pradėta 
daug anksčiau, bet to meto 
sąlygos neleido visų darbų grei
tai baigti dėl lėšų stokos ir 
sunkumų, kuriuos turėjo nešti 
Labdarių sąjunga, kun. Antano 
Staniukyno ir kitų pastangomis 
įsikūrusi 1914 m., bet tik kai 
kur ia is metais parodžiusi 
didesnį veiklumą. 

To meto Chicagos arkivys
kupas kardinolas G. Mundelein 
buvo labai prielankus lie
tuviams. Delegacijai, kuri 
lankėsi anksčiau, sudarytai iš 
kun. Felikso Kudirkos, MIC, 
kun. J. Vaičiūno ir dr. S. Bren-
zos, buvo pritaręs statyti kartu 
ligoninę ir prieglaudą, bet pas
kiau patarė s ta tyt i pirma 
ligoninę, o vėliau prieglaudą. 
Jis delegacijai pareiškė, kad 
ta ligoninė bus lietuvių buvimo 
šiame mieste paminklas ir pa
tarė prašyti Šv. Kazimiero 
seserų vienuoliją tai ligoninei 
vadovauti. 

Šv. Kryžiaus ligoninė ilgai 
buvo sujungta su Labdarių 
sąjunga, nors ligoninei jau vado
vavo Šv. Kazimiero seserys, 
samdydamos reikalingą perso
nalą ir priimdamos gydytojus, 
palankesnius sau pačioms ir li
goniams, kurių didelę dalį 
sudarė lietuviai. Ligoninės sta
tybai, kaip buvo pataręs kard. 
G. Mundelein, buvo dedami visi 
Labdarių sąjungos iš geradarių 
surinkti pinigai ir gauti už 
žemę, kurią pardavė dabartinei 
Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijai. 

Statyba sąjungą išsėmė ir nu
vargino. Prieglaudos statyba 
buvo atidėta net dvidešimčiai 
metų. Ji tik tada pastatyta, kai 
Labdarių sąjunga galėjo 
nupirkti už miesto žemės ir pra
dėti statybą patalpų, kurios 
tiktų pasenusiems ir paliegu
siems seneliams. Nors prieglau
dos statyba buvo susirūpinta jau 
1938 m., bet galutinai ji buvo 
pastatyta tik 1947 m. su 119 lo
vų ir galimumu samdyti reika
lingą personalą. O Šv. Kryžiaus 
ligoninė, nors pradžioje sunkiai 
laikėsi, paskiau pradėjo augti ir 
klestėti. 

Švenčiant šešiasdešimtąją šios 
ligoninės sukaktį, verta pa
žvelgti ne tik į jos praeitį, kuri 
buvo kovų, kliūčių, daugelio 
rūpesčių ir pasiaukojimo vai
sius, bet ir į jos misiją lietuviš
kam gyvenime. Marąuette Par
kas išaugo į lietuvišką miestą 
tik dėl to, kad čia įsikūrė ligo
ninė, kad čia įsikūrė Šv. Kazi
miero akademija, 1952 m. pava
dinta ir praplėsta į Marijos 
aukštesniąją mokyklą. Čia pa
galiau įsikūrė ir lietuviška Švč. 
M. Marijos Gimimo parapija, 
kuri sutraukė aplink save 
daugelį lietuvių ir ne lietuvių. 

Šv. Kazimiero vienuolijos dva
sios vado ir finansinio kūrėjo 
kun. Antano Staniukyno (mi
rusio prieš 70 metų gruodžio 15 
d.) rūpesčiu buvo nupirkta 
mažai ar visai nenaudojama 
žemė vienuolynui. Ją par
duodama vienuolija galėjo pra
dėti kurtis, seseris ruošti 
parapijų kuriamoms ar jau įkur
toms mokykloms mokytojomis, 
ligoninei administratorėmis ir 
gailestingosiomis seserimis bei 
slaugėmis. Juo mažiau reikėjo 
samdyti, juo daugiau buvo ap-
seinama savo jėgomis, juo buvo 

lengviau išsilaikyti ir skolas 
pamažu mokėti. O tų skolų buvo 
tiek statant ligoninę, tiek pra
džioje superkant medicininius 
įrengimus, tiek verčiantis su 
mažai ligonių ar tiems ligo
niams dažnai negalint užsimo
kėti. Bet vienuolynas, ligoninė 
ir mokykla išsilaikė, nes aukos 
vienuolės ir visa vienuolija 
nesigailėjo. 

Šv. Kryžiaus ligoninė ilgą 
laiką buvo vienintelė, kurioje 
lietuviai galėjo savo kalba susi
kalbėti su gydytojais, su slau
gėmis, gauti patarnavimus 
sunkiai sergant ir prieš mirtį 
lietuviškai. Ligoninės kape
lionai visuomet buvo tik lietu
viai kunigai. 

Dabar yra daugelis ligonių, 
gydytojų, slaugių, patarnautojų 
jau kitų tautybių, tai yra 
emigracinė tragedija. Jokia 
įstaiga svetimame, ypač emigra
ciniame, krašte ilgai neišsilaiko 
vienos tautybės rankose ir tik 
vienai tautybei tarnaudama. 
Jau ir lietuviai reikalingi nere
tai anglų kalbos, kuri jaunes
niems, ypač trečios kartos li
goniams yra sava ir labiau 
suprantama. Ligoninė prie to 
turi greičiau negu mokykla pri
sitaikyti. 

ATSILIEPIMAI APIE IGNALINOS Rimties v«nd«ei 
REAKTORIUS VIEŠPATS YRA ARTI 

Ligoninė per šešiasdešimt 
metų augo ir plėtėsi, užsitraukė 
dideles skolas ir jas išsimokėjo, 
padėjo statyti senelių prie
glaudą — Holy Family Villa ir 
Marijos aukštesniąją mokyklą, 
kuri jau veikia 36 metus. Tai 
lietuvių pastatyti paminklai, 
kurie įeina į lietuvių išeivijos is
toriją kaip neištrinamas ir nesu
naikinamas puslapis. Ligoninei 
ir šioms įstaigoms, kurias aptar
nauja Šv. Kazimiero seserys, 
reikėjo didelio sumanumo, savęs 
nepaisančio pasiaukojimo ir 
didelių lėšų investavimo tiek iš 
Chicagos ir apylinkių lietuvių, 
tiek iš seserų pusės. Šiandien 
tas pastatas stovi kaip didelis 
lietuvybės liudininkas, buvusios 
lietuvybės. Tiek pati ligoninė, 
tiek daugelis lietuvių pastatytų 
įstaigų turėjo perimti vietos 
papročius ir vietos įstatymus 
prisitaikyti. 

Bet tas nemažina lietuvių, 
Labdaros sąjungos, Šv. 
Kazimiero seserų ir daugelio to 
meto kunigų, kaip kun. A. 
Staniukyno, kun. F. Kudirkos, 
kun. A. Linkaus, kun. I. Alba-
vičiaus ir kitų nuopelnų. Šv. 
Kryžiaus ir Šv. Šeimos prieglau
dos administravimas buvo pa
vestas kazimierietėms ne jų 
noru, bet įsakmiu kard. G. Mun
delein patarimu, kad būtų pa
stovumas ar, be reikiamų admi
nistracinių sugebėjimų, būtų 
tikras pasiaukojimas. 

Tai turėjo tik vienuolės, ku
rios iš nieko kūrė savo 
vienuolyną, iš nieko kūrė mo
kyklas, akademiją, Marijos 
aukšt . mokyklą. Iš ka r to 
nevisi buvo patenkinti, kad pa
vedama vienuolijai administ
ruoti ligoninę ir prieglaudą, bet 
paskiau pamatė, kad tai buvo 
padaryta toli numatan t ir 
darant tolimus sprendimus 
toms įstaigoms išsilaikyti. 

Minint šešiasdešimt metų Šv. 
Kryžiaus ligoninės, pirmosios 
lietuvių vedamos Chicagoje, 
sukaktį, reikia tik prisiminti tas 
aukas, kurias atidavė daugelis 
lietuvių, pasiaukojimą, kurį ati
davė Šv. Kazimiero seserys. 
Reikia čia pripažinti , kad 
gyvenimas kartais reikalauja 
vieniems duoti, kitiems naudo
tis, bet tas lietuvių pastatytas 
paminklas liudija išeivijos auką. 

P r . Gr. 

Iki šiol dar nėra nė vienos 
atominės elektrinės jėgainės, 
kuri būtų visu šimtu procentų 
saugi. Betgi didžiausią rūpestį 
kelia tos, kurių konstrukcijos 
yra labai primityvios. Tokiomis 
laikomos Cernobilio ir Ignalinos 
jėgainės. Apie pastarąją baimin
gai atsiliepia Ignas Pikturna 
š.m. „Gimtojo k r a š t o " 32 
numeryje. 

„Perskaičiau liepos 29 d. 
„Tiesoje" žymaus respublikos 
energetiko A. Stumbro straips
nį „Lietuvos energetikos vysty
mosi problemos" ir širdį su
spaudė: negi nebėra ki tų 
alternatyvų ieškoti elektros 
energijos i š tekl iams? Tik 
atominės elektrinės ir siaubą 
kelianti Kaišiadorių hidroaku-
muliatūrine. Tariamoji pažan
ga, kuriant naujas jėgaines, gali 
per daug brangiai kainuoti 
mūsų anūkams ir proanūkams, 
dėl kurių ateities neatsitiktinai 
sielojasi komjaunuoliai, visa 
jaunoji kar ta" . 

Straipsnio autorių stebino 
trys Olandijos jėgainės, kurias 
jam teko matyti plaukiant į 
Rot te rdamą. J i s be jokių 
moksl inių išvadų gėrėjosi 
aplink plaukiojančiomis an
timis, gulbėmis, bėgiojančiais 
vaikučiais, zuikučiais. Nepaste
bėjo jokios apsauginės zonos. 
(Tokias, kaip žinome, 30 km 
apimtyje t u r i Igna l ina i r 
Černobilis). 

Pagal Pikturną, olandai moka 
statyti ne tik elektrines. Ne pa
slaptis, kad jų peiliukais, ne 
tarybiniais, skutasi net Ig
nalinos atominės elektrinės spe
cialistai. Kol kas mes nesugeba
me skutimosi peiliuko išsigaląs-
ti, nors užsienyje perkame aukš
tos kokybės plieną. 

Pikturnos atmintyje giliai 
užsiliko respublikinio masto 
vadovaujančio darbuotojo iš 
tribūnos padarytas pareiškimas 
partiniame suvažiavime. J i s 
kalbėjo, jog atominę jėgainę 
buvo užplanavę statyti Balta
rusijos vadovai savo teritorijoje. 
P re l imina r in i a i pa t ik r inus 
gruntą ir aplinką, buvo nutar
ta, jog Baltarusijoj jėgainės sta
tyti negalima. Na, ir bakstelėjo 
kažkas Maskvoje pi rš tu į 
žemėlapį, stumtelėjo pusę sprin
džio kairiau ir jėgainė atsidūrė 
mūsų nacionaliniame parke, 
vadinamame Šveicarija, sako 
straipsnio rašytojas. 

Pikturną sukrėtė ir filmas, su
suktas apie Cernobilio nelaimę. 

BRONIUS VAŠKAITIS 

Jis buvo rodomas per centrinę 
Maskvos televiziją. Jo žodžiai: 
„Pažiūrėjęs filmą, iš daugelio 
herojų mačiau, jog tenykštė 
publika dar bent du šimtus 
metų turėtų važinėti arkliais, o 
ne kinkyti atomą. Šiurpu buvo 
ekrane stebėti netvarką, vyra
vusią avarijos metu ir besi
tęsiančią iki šių dienų". 

O kągi apie Ignaliną sako 
pulkininkas iš civilinės gynybos 
R. Malkovas. Leiskime vėl 
kalbėti Pikturnai. 

„Kino kameros lydimas, jis 
apėjo Ignalinos AE (tas įvyko 
š.m. liepos 26, BV), pakalbėjo su 
tenykščiais specialistais, kurie 
unisonu pareiškę esą nieko ypa
tingo čia neįvyksta ir įvykti 
negali, nepavojinga nei aplinki
niams gyventojams, nei 
Drūkšių ežerui. TV studijoj 
pulkininkas pasisodino keletą ir 
mokančių munduro garbę 
apginti specialistų. Šie 
moksliniais terminais pašne
kėjo kiekvienas sau, o pulki
ninkas tiesiu taikumu puolė 
jaunuolį Z. Vaišvilą, apsivilkusį 
languotais marškinėliais, be 
švarko, pasodintą pakraštyje, 
kaip ant kaltinamųjų suolo. 
(Zigmas Vaišvila buvo vienas iš 
pirmųjų, kuris „Komjaunimo 
tiesoje" š.m. liepos 9 d. labai 
drąsiai išėjo prieš Ignalinos jė
gainės plėtimą, B.V.). Jis labai 
tyliai pasakė, kad nereikia sta
tyti trečiojo bloko. Tegu ir pro
jektas bus paruoštas ir finansa
vimas bus sutvarkytas". Jis 
neatsižadėjo savo straipsnyje 
iškeltų minčių ir vėl kvietė 
visus lietuvius kovoti prieš nau
jojo reaktoriaus tolimesnių 
darbų vykdymą. 

Pikturnos manymu, pulk. R. 
Malkovo veiksmai buvo pa
diktuoti noro, kuo greičiau tap
ti generolu. Jam garbė yra svar
besnė už milijonų žmonių 
gyvybes. 

įdomius pasisakymus apie Ig
nalinos jėgainę randame ir 
„G.k." 38 numeryje. Straips
nyje, pavadintame „Trečiajam 
reaktoriui — Ne", aprašoma 
kaip Persitvarkymo sąjūdžio pa
raginti iš visos Lietuvos susi
rinko 15,000 žmonių ir, susikibę 
rankomis, apjuosė Ignalinos jė
gainę. Sakoma, kad minios 
viltys buvo išreikštos minėto 
Vaišvilos žodžiais: „Mes norime 
dirbti ir gyventi, žinodami, kad 
niekada nereikės ieškoti sau 

Tėvynės svetur". 
Dauguma dalyvių jėgainę 

matė pirmą kartą ir pirmą 
kartą realiai pajuto jos keliamą 
grėsmę. Prisiminta, kad ji buvo 
statoma toje epochoje, kada 
'prirašinėjimai ir cemento vagys
tės buvo statybininkų kasdieny
bė. Jėgainės brokas ir dabar 
pastebimas nuoga akimi. 
Pažeista suvirinimo darbų 
technologija. Jau dabar visos 
siūlės surūdijusios. Suvirinimo 
siūlių rūdžių praktiškai ne
galima nuimti. Vincas Potac-
kas, vienas iš protesto dalyvių, 
statybos technologijos specialis
tas, pareiškė: „Nežinau kaip 
atžagariom rankom pastatytas 
blokas gali tapti saugiu". Pri
dedama, kad didžiuliai kranai, 
tarsi šaipydamiesi iš gražios Ig
nalinos gamtos ir visų mūsų pa
stangų, stovi kaip stovėję. Ig
nalinos profsąjungos komiteto 
pirmininkas Aleksiejus Stelma-
chas užtikrino jį apspitusius 
žygio dalyvius, kad trečias 
blokas statomas kur kas 
„geriau" negu pirmieji du, ta
čiau pripažino, kad „geriau", 
deja, nereiškia gerai. Patys 
žinote, kaip pas mus statoma, 
pridūrė jis. 

Paskutinis žodis apie Ignaliną 
tebūna duotas Valdui Adamkui, 
aukštam Amerikos gamtos 
apsaugos pareigūnai. Jis jau 16 
m. vadovauja JAV delegacijai, 
kuri su Sovietų Sąjungos 
mokslininkais kasmet aptaria 
įvairius ekologinius klausimus. 
Yra labai gerai susipažinęs su 
nežmonišku Lietuvos gamtos 
užteršimu ir su Ignalinos jė
gaine. Pasikalbėjime su „G.k." 
korespondente štai kaip jis at
siliepia apie šią jėgainę. 

„ J a u prieš keletą metų 
„Gimtajame krašte" pasisakiau 
prieš Ignalinos atominės 
elektrinės statybą, nes pama
čiau, kad jos nešamas pavojus 
gamtai bus labai didelis. E-
lektrinės veikimo technologija 
nėra tokia tobula, kad būtų 
galima neutralizuoti bran
duolines atliekas, o jų kapiny
nai pragaištingi būsimoms kar
toms. Tokios mano mintys tada 
sukėlė griežtą reakciją. Aš atsi
dūriau tarp nemokšų, kuriems 
nėra reikalo kištis į Lietuvos vi
daus reikalus. Gyvenimas pa
tvirtino mano nuomonę. Aš ir 
šiandien įsitikinęs — Lietuvai 
nereikia ne tik trečio bloko, bet 
ir šios elektrinės". Pasikal
bėjimas buvo išspausdintas 
„G.k.", Nr. 35, rugsėjo 1-7 d. 

Trečiam advento sekmadieniui 
apaštalas šv. Paulius skirtame 
skaityme primena, kad Viešpats 
yra jau arti, kad jis yra už durų. 
Jas reikia tuojau atidaryti, kaip 
kalba šv. Jonas Apreiškimo 
knygoje. Prieš Jėzui ateinant į 
pasaulį su savo nauju mokslu ir 
savo išganymo naujiena, vis dar 
pr imenamas Jonas Krikš
tytojas, Kristaus pirmtakas, 
kuris paskelbė, kad jis tėra tik 
šaukiančiojo tyruose balsas, kad 
jis nevertas tam galingajam 
atrišti kurpių raištelio. Bet 
apaštalas šv. Paulius primena 
savo tikintiesiems: „Džiaukitės 
Viešpatyje visuomet; vėl sakau, 
džiaukitės! Jūsų kuklumas te
būna žinomas visiems žmo
nėms; Viešpats yra arti" (Pil. 4, 
4-5). 

Iš tikrųjų kiekvienas, kuris 
tiki Kristų, kad jis jau atėjo, 
kuris tikėjo, kaip anais laikais, 
kad jis greitai ateis, turi tik 
džiaugtis. Juk tai ateina jo Kū
rėjas, kuriam nusikalto pirmieji 
tėvai ir vargus užtraukė ant 
savo palikuonių-visų žmonių. 
Tas Kūrėjas yra pirmiesiems 
tėvams jau pažadėjęs, kad jis at
siųs tą, kuris sutrins žalčio 
galvą, tai yra nuodėmę, kuris 
nurodys kelius į Dievą. Ateis 
Dievo Sūnus, nuo amžių paža
dėtas, ir ateis tuo laiku, kada 
reikėjo jam ateiti, kad Dievo 
planuose buvo atėjęs jo laikas. 
Tas Dievo Sūnus ateis žmogaus 
pavidalu išgelbėti žmonių iš jų 
silpnybių ir sutaikyti juos su 
Dievo įžeistu teisingumu. Dėlto 
reikia džiaugtis ir dabar, kad 
jau Kristus atėjo ir kad nusi
dėjusį žmogų padarė Dievo 
vaiku. 

Tas pats apaštalas šv. Paulius 
savo t ikinčiuosius toliau 
drąsina: „Nebūkite nieku 
bailiai susirūpinę, bet visuose 
dalykuose jūsų prašymai tesi
daro žinomi Dievui malda ir 
maldavimu su dėkojimu: ir visokį 
išmanymą perviršijanti Dievo 
ramybė tesergi jūsų širdis ir 
jūsų mintis Kristuje Jėzuje" 
(Pil. 4, 6-7). Tame džiaugsme 
neturi būti baimės ir susirūpi
nimo, nes Dievas savo Sūnumi 
yra žmonių tarpe. Kristus jau 
yra atėjęs ir mums nurodęs 
kelią į savo Kūrėją ne kaip 
nusikaltėliams, bet kaip Dievo 
vaikams. Todėl reikia tik 
džiaugtis ir maldomis prašyti 
Dievą išminties gyventi tuo jo 
Pasiuntinio duotu mokslu. 
Evangelijos dėsniais, palaimi
nimais ir nurodymais. 

Šios dienos Evangelijoje šv. 
Lukas primena Jono Krikš
tytojo žodžius ir patarimus. Jis 
sako, kad, kas turi dvi jupas, 
tegul atiduoda neturinčiam 
vieną. Muitininkus jis moko 
neimti daugiau, negu įstatymas 
nurodo, neskriausti žmonių, kad 
patys praturtėtų. Kareiviams jis 
pataria nedaryti prievartos ki
tiems, o reikia tenkintis savo 
alga (Plg., Lk. 3, 10-14). Bet jis 
visiems žmonėms prisipažįsta, 
kad nėra Kristus, kad jis nėra 
tas Dievo Pasiuntinys. „Aš, 
tiesa, krikštiju jus vandenimi, 
bet ateis galingesnis už mane... 
jis krikštys šventąja Dvasia ir 
ugnimi" (Lk. 3,16). Jonas toliau 
priminė savo klausytojams, 
kurie tuojau turėjo sekti Kris
tų, kad „Jo vėtyklė jo rankoje; 
jis išvalys savo klojimą ir 
surinks kviečius į savo kluoną, 
o pelus sudegins neužgesina
ma ugnimi" (Lk. 3, 17). 

Sv. Paulius, kuris Jėzaus 
Kristaus mokslą skelbė pago
nims, guodėjuos Kristaus meile 
ir jo švelnumu. „Pagaliau, 
broliai, kas tik yra tiesa, kas tik 
gerbtina, kas teisinga, kas 
šventa, kas meilinga, kas turi 
gerą vardą, jei kas yra dorybė, 
jei kas yra girtina drausmė, apie 
tai mąstykite. Ko jūs išmokote, 
priėmėte, girdėjote iš manęs ir 
ką regėjote manyje, tai daryki
te; ir ramybės Dievas bus su 
jumis" (Pil. 8-9). 

Apaštalas šv. Paulius sekė 
Kristaus nurodymais, juos rodė 
ir skelbė pagonims ir visiems, 
kuriuos jis savo kelyje sutiko. 
Jis ragino su džiaugsmu ir dėko
jimu sekti juo, kaip jis seka 
Kristumi. Laukti Kristaus, kaip 
laukė Paulius, bet pradžioje 
netikėdamas jį persekiojo, per
sekiodamas jo Bažnyčią. Ir 
krikščionys po dviejų tūks
tančių metų Kristaus gali 
laukti tik simboliškai, nes jis 
jau atėjo. Bet turi gyventi Kris
taus įsakymais ir mylėti kaip jis 
mylėjo žmones. 

A. Dls. 

PARDUOS UŽ 
NESUMOKĖTUS 

MOKESČIUS 

Daugiau kaip 108,950 nuo
savybių, už kurias nesumokėtų 
mokesčių susidarė 160.8 mil. 
dol.. bus gruodžio 12 d. atiduo
ta Cook apskrity pardavimui. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

banginį, buvo pasikeista daugybe keisčiausių pastabų 
apie tai kas buvo matyta ir girdėta. 

L VII. Beždžionės virvė 
ROMANAS 

Išvertė P. Gaučys 

73 

Gyvenimo keliai įvairūs. 
Vieni eina kalnais, kiti — 
kloniais. 

H. Ibsen 

Gyvenimas — tai atsiminimas 
prabėgančios dienos, kurią mes 
kaip svečiai praleidžiame. 

Bl. Pascal I 

Banginio supjaustymo maišatyje įgula tolydžio 
bėginėja iš vieno galo į kitą. Tai reikia darbininkų čia, 
tai jie šaukiami ten. Negalima išbūti vienoje vietoje, 
nes iš karto reikia būti keliose. Ir beveik panašiai yra 
su scenos aprašinėtojų. 

Starbuckas sugrįžo su raukšlėtu laišku. Ilgą laiką Mums reikia grįžti truputį atgal. Jau buvo minėta, 
išbuvęs uždarytas tamsiam kajutės stalčiuje, jis buvo kad, prieš pradedant doroti banginį, pirmiausia reikia 
nusėtas žaliomis drėgmės dėmėmis. įstatyti kablį į skylę, karininkų prakirstą banginio 

— Negali įskaityti pavardės? - sušuko Ahabas. — nugaroje. Bet nesame pasakę kaip. Mano bičiuliui Que-
Na, žmogau, duok šen... Ai, kokia daili rašysena! ąuegui teko, kaip perstekininkui, pareiga įkopti ant 

Ligi jis mėgino išskaityti, kas buvo užrašyta ant pabaisos nugaros ir atlikti tą nelengvą darbą. Labai 
voko, Starbuckas paėmė kortelę ir peiliu lengvai įpjo- dažnai aplinkybės reikalauja, kad perstekininkas išbūtu 
vė jos galą, kad ten įspraustų laišką ir tuo būdu jį ant banginio ligijo pjaustymo pabaigos. Ir kadangi pa-
perduotų į valtį ir šiai nereikėtų priartėti prie laivo, baisa beveik visiškai yra po vandeniu, išskyrus tas 

Tuo tarpu Ahabas šnabždėjo: dalis, kurios yra pjaustomos, vargšas perstekininkas 
— Misteris... Har... taip... Harry... putni moteriška verčiamas šlapti kokias dešimt pėdų žemiau laivo 

rankutė, man rodos, jo žmonos... Taip... Harry Macey. denio, pusiau ant banginio, pusir.u vandenyje, tuo tarpu 
„Jeroboam" laivas. Bet... tas Macey jau miręs!.. milžiniška masė sukaliojasi po jo kojomis. 

— Vargšas vyrukas! — atsiduso Mayhew. - Ir, aišku, Būdamas antruoju irklininku Quequego būryje. 
laiškas nuo jo žmonos bet paduokite man jį. turėjau pareigą jam pagelbėti, jam betriūsiant ant 

— Ne, pasilaikyk jį sau! — suriko Gabrielis Aha- banginio lavono. Tariuosi esate matę ne vieną italą 
bui. — Greit ir tu pats paseksi jo keliu. rylininką, laikantį ant ilgos virvelės pririštą beždžio-

— Tegu prakeikimas užsmaugia tave! - stuktelėjo nę. Taigi panašiai aš laikiau Quequegą nuo denio 
Ahabas. — Kapitone Mayhew, prisiartink jį paimti, vadinama „beždžionės virve", parištą prie plataus 

Ir paėmęs nelemtą laišką iš Starbucko rankų, įdėjo mano bičiulio drobinio diržo. Kitas jos galas buvo pri-
jį lazdelės įpjovon ir ištiesė valties link. Bet jam tai rištas prie mano paties diržo. 
bedarant, irklininkai paliovė irtis ir valtis pasidavė Tuo būdu, laimei ar nelaimei, mudu abu buvome 
truputį atgal, kad staiga, tartum burtininko mos- sujungti ir, jeigu vargšas Quequegas būtų paskendęs 
telėjimu, laiškas atsidūrė šalia Gabrielio godžių rankų, ir daugiau nebeiškiltų į paviršių, garbingas paprotys 
Jis jį sugriebė, išsitraukė peilį ir juo pervėręs laišką, reikalavo, kad, užuot perpjovus virvę, duočiaus jos 
jį sviedė atgal, ir valtis greitai nutolo nuo „Peąuodo". traukiamas. Taigi buvome sujungti kaip Siamo 

Kai po šitos pertraukos jūreiviai vėl pradėjo doroti dvyniai. 

Ne vieną kartą truktelėjimu ir ištraukdavau vargšą 
Quequegą, įsmukusį į tarpą tarp banginio ir laivo šono, 
kur jis patekdavo dėl bangavimo. Bet tai nebuvo 
vienintelis jam grėsęs pavojus. Rykliai, nepaisant 
žudynių, nakties metu jiems suruoštų, vėl pradėjo 
rinktis, viliojami iš lavono betekančio kraujo. Nelem
ti padarai spietėsi tartum bitės avilyje. 

Quequegas stovėjo viduryje tarp tų ryklių ir dažnai 
kojos spyriu juos pavarydavo. Tai gali pasirodyti 
neįtikėtina, bet gali būti išaiškinama tuo, kad rykliai, 
suvilioti negyvo banginio grobiu, neturi noro pulti 
žmogaus. Tačiau be „beždžionės virvės", kurios dėka 
aš vienu truktelėjmu atitolindavau Quequeg nuo bet 
kurio ryklio, man atrodžiusio ypatingai žiauraus, buvo 
dar kita apsaugos priemonė. Nuleisti ant skrysčių, 
Taštegas su Dagoo tolydžio pliekė labai aštriomis 
lopetomis virš Quequego galvos ir užmušdavo 
kiekvieną jiems pasiekiamą ryklį. 

Esu tikras, taip darė su geriausiomis intencijomis, 
bet atsižvelgiant į jų skubėjimą pagelbėti Quequegui 
ir, kadangi daugelį kartų jis ir rykliai būdavo pusiau 
pasislėpę ir susimaišę krauju sudrumstam vandeny
je, jų lopetos lengvai galėjo nukirsti tiek koją, tiek 
uodegą. Tariuosi, kad vargšas Quequegas. smarkiai 
betriūsdamas prie savo skylių, nuolatos meldėsi sava
jam Yojo, pavesdamas savo gyvybę į dievų rankas. 

Kai pervargęs pamėlusiom lūpom ir krauju 
pasruvusiom akim laukinis pagaliau grandinėmis 
atropojo ant denio, varvėdamas vandeniu ir drebė
damas, prie jo priėjo tarnas ir su užuojautos žvilgsniu 
jam įteikė... ką? Karštą konjaką? Ne! Daugiau! Pilną 
puoduką drungno vandens su imbieru! 

— Imbieras! Ar aš nekvepiu imbieru! - įtartinai 
klausia Stubbas, prisiartindamas. — Taip. tai turi būti 
imbieras — tęsia — atidžiai stebėdamas puoduką, iš 
kurio dar niekas nebuvo gėręs. ( B u s d a u g i a u ) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. gruodžio mėn. 10 d. 

HORIZONTAI 
Kai porą kartų per metus ap

si lankai Chicagoje, vis pamatai 
ką nors naujo, ko nepastebi ir 
neaprašo gana privilegijuoti 
Chicagos lietuviai žurnalistai, 
gaunantieji nemokamus bilie
tus į įvairius lietuviškus ren
ginius ir dažnai kviečiami į 
spaudos konferencijas net ir su 
vaišėmis. 

P i r m i a u s i a nuvaž iuo ju j 
„Draugą". Mane domina tai, 
kad paskutiniu metu pagerėjo ir 
suaktualėjo dienraščio pirmas 
p u s l a p i s , informuojąs apie 
įvyk ius Lietuvoje maždaug 
tok iu pat greičiu, k a i p ir 
amerikiečių viešosios informa
cijos organai. 

Nuvaž i avęs randu naujai 
įsigytą teleksą, kurio pagalba 
paskutinės žinios iš Lietuvos, 
telefonu pasiekusios Lietuvių 
Informacijos centrą New Yorke 
arba jo biurą Washingtone, 
ku r i am vadovauja j aunas aka
demikas Viktoras Nakas , tuo
jau pa t telekso pagalba per
duodamos „Draugui" ir per jį 
skaitytojams. 0 gausūs dien
raščio skaitytojai ir „Margučio" 
radijo klausytojai naujienas iš 
Lietuvos seka su dideliu įdo
mumu. 

Ši technika lietuvišką dien
raštį padaro daug aktualesnį ir 
įdomesnį. Todėl l inkėtina, kad 
„Draugo" skaitytojų ir rėmėjų 
gretos ne mažėtų, bet didėtų. 

KAIP SURENKAMA 
DEŠIMTYS TŪKSTANČIŲ 

P a s k u i skubu į J a u n i m o 
centrą, norėdamas vietoje įsi
t ik int i , ar j is ir toliau tebetar
n a u j a t i es iog in iam savo 
uždaviniui, kurio siekė jo sta
tytojai lietuviai jėzuitai. Būtent 
l ietuvių jaunimo reikalams. Iš 
įvairių šaltinių sur inkus da
bar t inius duomenis, žinoma, jei 
jie y r a teisingi, neatrodo, kad 
rūmai ir toliau šimtaprocen
t iniai tarnautų ypač jaunimo li
tuanis t in iam švietimui. 

Tą eilinį savaitės vakarą 
a tvykęs į Jaunimo centrą, kur 
repetavo dvi tautinių šokių 
grupės (iš viso ir dabar čia repe
tuoja 4-5 grupės) ir Antro kaimo 
vieneto nariai, ruošdamiesi 
sukaktuviniams spektakliams, 
raštinėje radau valdybos pirmi
ninkę S. Endrijonienę, vicepir
mininką J. Paronį ir prievaizdą 
A. Vaitkevičių. Pirmasis mano 
klausimas ir buvo: kaip dabar, 
kai atsirado konkurencija iš L. 
centro Lemonte, finansiškai 
išsiverčia? S. Endrijonienė atsa
kė: „Nors ir jaučiam Lietuvių 
centro Lemonto konkurenciją, 
bet, ačiū Dievui, žmonės Jau
nimo centrą dar remia ir galą su 
galu suvedame..." 

Iš vicepirmininko J. Paronio 
sužinau, kad pernai išlaikymo 
išlaidos siekė 111,000 dol., 
tačiau sąmata buvo suvesta. 
Pagrindinės pajamos atplaukė 
iš nuomos už sales. Maždaug 
1,000 narių, sumokėdami nario 
mokesčio po 20 dol. už metus, 
sudėjo apie 20,000 dol. Kiti 
20,000 dol. gauti iš nuomos už 
klases. Nuomą moka dvi lit. 
mokyklos, Pedagoginis lit. in
s t i tu tas ir Lit. tyrimų centras, 
kurį bandoma vis labiau pra
plėsti , užimant vakuojančias 
k lases . Dar 5-6,000 dol.per 
metus uždirba moterų klubas už 
čia pa t krautuvėlėje parduoda
mus rankų dirbinius ir kitas 
suvenyrines dovanas. 

Tuo tarpu didžiąją dalį išlaidų 
suėda kuklios algos valytojams 
ir prižiūrėtojams bei sargy
biniams, taip pat apšildymas, 
e l e k t r a i r ypač r e m o n t a i . 
Neseniai buvo uždėtas naujas 
stogas, kainavęs 9,200 dol. Da
bar netrukus teks dėti naujas 
priekines duris, kurios atsieis 
kiek daugiau negu 7.000 dol. 

PLB savo centr inę įs ta igą 
perkėlė į Torontą, o JAV LB 
krašto valdyba nesiteikė nau
dotis buv. PLB įstaigos pa
talpomis ir įsikūrė Marąuette 
Parke esančioje Seklyčioje. S. 
Endrijonienės teigimu, „dak
taras Razma tai padarė ne iš 
blogos valios, bet per neapsižiū
rėjimą, p a d a r y d a m a s žalą 
Jaunimo centrui ir aplamai 
lietuvių jaunimo prestižui"... 

KIEK MOKINIU LANKO 
CHICAGOS LIT. 

MOKYKLAS 

J a u n i m o centro p i rmin i s 
uždavinys yra tarnauti ne LB 
įvairioms įstaigoms, muziejams, 
archyvams, bet jaunimui — lit. 
mokykloms, skautams, ateiti
ninkams ir kt. Jau kuris laikas, 
kai Chicagos a u k š t . l i t . 
mokykla, taip pa t Dariaus-
Girėno mokykla viešai ne
skelbia, kiek mokinių jas lanko. 
Tą patį daro ir K. Donelaičio 
mokykla, savo laiku, kaip ir 
Chicagos aukšt. lit. mokykla, 
turėjusi 400 a r d a u g i a u 
mokinių. Mokinių skaičių drįsta 
skelbti t ik Lemonto Maironio 
lit. mokykla, turinti apie 150 ją 
lankančių jaunuolių. 

Šios mano viešnagės Chica
goje vienas iš žurnalistinių 
uždavinių ir buvo apytikriai 
sužinoti, kiek mokinių dar 
lanko Chicagoje tebeveikiančias 
lit. mokyklas ir ar jos visos 
eventualiai sutilptų rūmuose. 
Privačiai apklausinėjęs kai 
kuriuos aukšt. lit. mokyklos, 
Dariaus-Girėno ir K. Donelaičio 
abiejų mokyklų mokytojus suži
nojau, kad per abi mokyklas 
Jaunimo centre mokosi apie 60 
mokinių, o amerikiečių valdinės 
mokyklos patalpose Marąuette 
Parke jau daug metų prisiglau
dusios i r nepigią nuomą 
mokančios K. Donelaičio abie
jose mokyklose mokosi apie 140 
mokinių. Sudėję šiose trijose lit. 
mokyklose Chicagoje besi
mokančius, iš viso gausime apie 
200. Tai daugiau, negu Lemon
to Maironio vardo mokykloje. S. 
Endrijonienės teigimu, toks 
mokinių skaičius lengvai su
tilptų dabartiniam J a u n i m o 
centre, mokykloms susijungus. 

KODĖL NEPAVYKO 
BANDYMAS SUSIJUNGTI 

Atvykus į jaukią ir judrią Vaz-
nelių prekybą Marąuette Parke, 
buvo progos susitikti su keliais 
šviesesniais lietuviais, jų tarpe 
ir su mokytojais. Čia jie, į 
pokalbį įsi jungus i r Jonui 
Vazneliui, papasakojo, jog tėvai 
darė pastangų, kad lit. mo
kyklos susijungtų ir persikeltų 
į šiuos rūmus. Susijungusiai 
mokyklai buvęs parinktas ir 
Lietuvos karvedžio Vytauto Di
džiojo vardas. Esą mokyklų 
susijungimui pritarę pedagogų 
tarybos nariai, tėvų komiteto 
žmonės ir net direktoriai J. 
Masilionis su J . Širka. Nors 
vėliau asmeniškai paklaustas J. 
Masilionis tai paneigė, o mano 
seno bičiulio J. Širkos nepavyko 
susitikti. 

Esą mokyklų susijungimui 
kelią pastojęs tuometinis LB 
Švietimo tarybos pirmininkas, 
kuris kar tu yra ir Lit. tyrimų 
centro d i r ek to r iu s . Užuot 
l a iminus susijungimą, j am 
rūpėjo, kad Lit. tyrimų centrui 
plėstis liktų daugiau tuščių kla
sių ir todėl susijungimo atveju 
siūlęs pasinaudoti netoliese jau 
juodųjų rajone e sanč ios 
a t s i l i k u s i ų mokyk los pa
t a l p o m i s . T ė v a m s t a s 
pasiūlymas nebuvo priimtinas. 

Taip Chicagos veikiančios lit. 
mokyklos šiais mokslo metais 
jau nebesusijungs. Jaunimo cen
tro rūmuose ir toliau liks tuščių. 

N A U J A S LIETUVIS 
PROFESORIUS 

Los Angeles Lietuvių dienas atidaro tautinių šokių meistras Vytautas Beliajus. Iš k.: Edmundas 
Kulikauskas — LB Los Angeles apylinkės pirm. ir šios šventės rengėjų komiteto pirm., čikagiete 
Taiyda Rudaityte, Nepriklausomos Lietuvos krepšinio žvaigždė Pranas Lubinas, filmų ir tele
vizijos aktorė Rūta Lee-Kilmonytė. Už jų Chicagos Lietuvių etnografinio ansamblio nariai,-ės. 

N'uotr. Vinco Š toko 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
DR. V. BIELIAUSKO 

APSILANKYMAS 

Šių metų LB-nės Los Angeles 
apylinkės valdybos rinkimai 
nesiriboja vien praėjusių metų 
veiklos apybraiža ir pinigine 
apyskaita, bet sukėlė didelį 
susidomėjimą svečio — naujojo 
PLB tarybos pirmininko žada
mu žodžiu ir sutraukė pilną salę 
tautiečių. 

Susirinkimą pasveikino ir 
pradinį žodį t a r ė apylinkės 
pirm. Edmundas Kul ikauskas . 
Visuotinu plojimu patvirt inus 
naujosios valdybos sąstatą, 
išgirdome smulkias žinias apie 
mūsų energingos i r jaunatviš
kos valdybos darbus, apie antrą 
kartą puikiai pavykusią Mugę 
ir ateities planus. Pažymėtinas 

nenaudojamų klasių, o lietuvių 
tėvų pinigai, užuot ėję Jaunimo 
centro išlaikymo išlaidų paden
gimui, ir toliau kel iaus į šešta
dieniais a n t v a l a n d ž i u s dir
bančių amerikiečių sargų ir šla
vikų kišenes. 

Kitą šeštadienį pavaikščio
sime po 69-tą bei 71-mą gatvę 
Marųuette Parke ir užsuksime 
i kai k u r i u o s Chicagos 
priemiesčius. 

Almio Kuolo pareiškimas visuo
menei, kad nors mes čia esame 
Lietuvai t ik pagelbinis ramstis, 
tur ime stengtis Kongrese ir 
Prezidentūroje iškelti Moloto-
vo-Ribbentropo sandėrio nepri
pažinimo reikalą ir rusų gink
luotų pajėgų iš Lietuvos atitrau
kimo būtinumą. Čia žymiai 
padėtų masiniai laiškai sena
toriams, dėkojant j iems už jų 
pastangas. 

Finansinį stovį apibūdino iždi
n i n k a s A lg i s R a u l i n a i t i s . 
Danguolė Navickienė ta rė žodį 
apie PLB prezidiumo r inkimus 
ir visą suvažiavimo eigą. 

P r a d e d a n t nau jus da rbo 
metus ir ieškant naujų idėjų bei 
sumanymų veiklai, išgirdome 
daug siūlymų ateičiai . Čia 
paminėsiu t ik kelis svarbesnius 
punktus: 

Minint Vasario 16-tąją, ragin
ti tėvus ten siųsti savo jaunimą 
ir prisidėti bent vienu originaliu 
projektu. Paminėtinos mintys: 
S k e l b i a n t „ V a r p o " m e t u s , 
išleistinas „Varpo" medalis ar
ba koks ki tas simbolis, kuris 
keliautų per kraštą ir jungtų 
išeiviją šiuo Lietuvai kritišku 
laiku. Siųst į Lietuvą vaistų, 
mediciniškų aparatų, vitaminų 
ir t uo talkinti ypač Lietuvos 
Laisvės lygai. Siųsti vaizdą-

jfl INTERNATIONAL 
*I INDUSTRIES 
Algis Grigas, p l rmi r rnkas 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
N O R I N T I E M S A P R Ū P I N T I A R T I M U O S I U S 

L I E T U V O J E 

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

Kreipkitės — atsakysirr.s visus jūsų klausimus. 

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

juosčių, video apa ra tų . Per
siųsti į t e n savo a rchyvus , 
knygų rinkinius, ypač klasikus, 
v a r t o j a n t kur je r io me todą . 
Aprūpint i naujais žemės ūkio 
leidiniais. Padėti Šv. Kazimiero 
bažnyčios a ts ta tymo darbe. Per 
Vokietiją pasiųsti gerą kom
piuterio deską, kas ka inuo tų 
apie 5-6 tūks. dolerių. Įteikti per 
Kultūros Fondą stipendiją lietu
viui s tudentui , vyks tanč iam 
studijuoti į Lietuvą. Ten vežti 
dovanų magnetofonus, rekorde
rius, video aparatus , o čia ruošti 
įdomiomis temomis vakarones , 
gal drauge su kitomis organiza
cijomis. Išvystyti veiklą su lie
tuviškai nekalbančiais Ameri 
kos l ietuviais. 

Po šių organizaciją liečiančių 
temų diskusijų kalbėt i buvo 
p a k v i e s t a s nau ja s P L B - n ė s 
tarybos pirm. dr. V. Bieliaus
kas. J is kalbėjo daugiausia apie 
savo kelionę į Lietuvą. Ka ip ži
nome, visada a t s i randa „abejo
jančių Tamošių", ta ip ir šį kar tą 
ši drąsi kelionė neapsėjo be 
„apmėtymo akmenimis" . Klau
sytojų dauguma kalbą labai 
į dėmia i i š k l a u s ė i r k e l i ų 
asmenų pr iekabius k l aus imus 
— komentarus vieningai nušvil
pė... nes kalt intojai išėjo j a u vi
siškai į laukel ius . Dr. Bieliaus
ko kalba buvo išsami, į t ikinant i 
ir logiška, ji apėmė Sąjūdį, 
įvykius ok. Lietuvoje ir abejones 
bei viltis apie ateitį. 

Vakare dr. Brinkio namuose , 
kur bokšte plevėsuoja lietuviška 
vėliava, po vakar ienės gausūs 
svečiai išklausė dr. Biel iausko 
siūlymus ir mintis tolimesniuo
se taut inio darbo baruose, ypač 
daugiau rūp inan t i s j a u n i m o 
ve ik los r ė m i m u t i e k č ia 
Amerikoje, t iek Vasar io 16-tos 
gimnazijoje Vokietijoje. Ten 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus, ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

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

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

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

Dr. Jonas P. Gumbelevičius, 
M.D,yra paski r tas Pediatrinės 
Kard io log i jos p ro fesor ium 
Californijos Universiteto Davis 
Medicinos fakultete. 

Naujasis profesorius gimė 
1944 m. Lietuvoje. I JAV-es at
vyko 1951 m. Medicinos daktaro 
laipsnį įsigijo 1971 m., Wa-
shington universitete, St. Louis, 
MO. Tęsdamas studijas toliau, 
dirbo universitete kaip instruk
tor iaus pavaduotojas. 1973 m. 
įsigijo pediatrijos kardiologo 

t rūks ta i r mokytojų ir jaunimo 
vadovų. Į k lausimus dėl tikė
jimo sovietų veidmainiškais žo
džiais ir iliuzijom apie peres-
troiką, dr. Biel iauskas labai 
teisingai atsakė, kad: „galbūt 
sovietai t ik žaidžia, bet mes nie
ko nedaryti irgi negalime!" 

RKV 

specialybę. 
A t l i k t i k a r i n ė s t a r n y b o s 

prievolę j i s buvo komandiruotas 
į Travis Aviacijos bazę (AFB) 
David Grant medicinos centrą ir 
paski r tas pediatrinės kardio
logijos direktorium. 

Šalia darbo Medicinos centre, 
d r . Gumbe lev ič ius pradėjo 
mokyti Californijos universiteto 
medicinos fakul te tuose San 
Francisco ir Davis. Pradėjo kaip 
instruktorius , buvo pakeltas 
profesoriaus asistentu, docentu 
ir šiais metais j a u į pilnateisį 
profesorių. 

Pasitraukęs iš Aviacijos bazės 
liko rezerve pulkininko laipsny
je ir y r a konsul tantas Vyr. 
kar iuomenės gydytojui (Sur-
geon General) pediatr inės kar
diologijos re ika la is . Naujas 
pareigas gavo ir Kaiser ligo
ninėje, Sacramento, ku r jis yra 
pediatr inės kardiologijos sky
r iaus viršininkas ir chirurginės 
bei ne-chirurginės laboratorijos 
direktorius. 

Šalia viso savo darbo Dr. 
Gumbelevičius yra parašęs 16 
straipsnių pediatrinių ligų ir 
pediatr inės kardiologijos klau
simais. Šie straipsniai buvo 
skaityti įvairiose JAV Aviacijos 
bazėse bei išspausdinti medici
nos žurnaluose. 

Naujam profesoriui linkime 
kuo geriausios sėkmės. 

K. A. 

"NAUJAMETINE" 
gruodžio 27/88 - sausio 10789 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE kaina - $2100 Kan. 

1989 m. 
kelionės: 
į LIETUVĄ 

"VASARIO 16-TOJI" 
vasario 10-21 

(Vilnius-Kaunas-Druskinlnkai) 
AIR FRANCE Kaina - $1989 Kan. 

"SKAMBA, SKAMBA KANKLIA1!" 
Gegužės 26 • birželio 6 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kama—$2100 Kap 

"PAVASARINĖ" 
gegužės 14-26 

(Vilnius-Kaunas) 
FINAIR Kaina—$2100 Kan 

"GEGUŽINĖ" ^ 
Gegužės 26 -birželio 12 

(Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 
AIR FRANCE Kama—$2600 Kan. 

"ŠVENTINĖ" 
Birželio 30-liepos 16 

(Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 
FINAIR ! Kaina—$2600 Kan 

"ŽOLINĖ" 
Rugpjūčio 11-20 
(Vilnius-Kaunas) 

FINAIR Kaina—$1999 Kan 

"JUBILIEJINĖ" 
Liepos 14-25 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Ka.na-S2220 Kan i 

"BOBŲ VASARA" 
Rugsėjo 6-19 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kama-$2150 Kan f 

l 
"GINTARINĖ PALANGA" 

Rugpjūčio 11-27 
(Palanga) 

FINAIR Kaina—$2350 Kan 

"RUDENINĖ 
Spalio 6-17 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kaina—$ n 

1999 Kan.į l kelionės kainą įskaityta: pilna kelionės kaina, mokesčiai, vizos mokes
tis, kelionės, sveikatos, gyvybės ir bagažo drauda. Visos kelionės ly
dimos patyrusių palydovų. Kainos garantuojamos - įmokėjus visus pi
nigus. Vietos garantuojamos - įmokėjus $300 rankpinigių. (Po naujų 

metų numatomas kelionių kainų pakėlimas). 
KVIEČIAME UŽSISAKYTI KELIONĘ DABAR! 

Skambinkite: tai. (416) 769-2500. TELEX: 06-967812 FAX: (416) 763-6279 
Rašykite: 2100 BloorSt. W., Toronto, Ont M6S 1M7, Canada 

Registracijos numenaJ: 2559030 ir 2475066 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

1 

LIETUVOJE > ^ a i 6 c l ^ 
Algis Grigas , p i rmin inkas 

Siūlome pasirinkti jums tinkamą sveikinimą Šv. Kalėdų ar Naujų metų proga: 

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

-

-

$75.00 

NR. 1 
Didelė puokštė gėlių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Parkeris ir kiti priedai $50.00 

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 $65.00 

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

Nr. 5 
Vienuolika (11) rožių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du '2) buteliai šampano 
Du (2) buteliai degtinės 
Parkeris ir kiti priedai $85.00 

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

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

, • 



TŪKSTANTIS DYGSNELIŲ 

UDAGUOJA SI. «EBttNIEN£. 6597 1BOY ST, CHICAGO, DLL. SMt* TELJEF. 

ADVENTINIS POKALBIS 
SU ALDONA ZAILSKAITĖ 

A L D O N A P R A P U O L E N Y T Ė 

Aldona Zailskaitė savo darbo kambaryje „Draugo" redakcijoje.' 
Nuotr. Kun. V. Rimšelio 

Vyskupo M. Valančiaus moks
leivių atei t ininku kuopos vado
vų daugiau negu prieš 30 metų 

.j pradėti adventiniai susikaupi
mai dar išlikusių tų pačių va-

• dovų, dabar jau po „Ateit ies" 
sambūrio kepure, yra tęsiami 

• iki šių dienų. 
/.Ateities"' sambūris Š v . A n -

- !fcarib*parkpijoje, Cicero,'-yra vie-
>• nintelė organizacija, kuri rūpi

nasi religinių temų svarstymu 
ir gavėnios bei advento metu or-

" gan izuoja l a iko ta rp iu i pr i -
"" ta ikytas popietes, pokalbius. 

Pirmos šio advento popietės 
centre buvo Aldonos Zailskaitės 
paskai ta . ,Jėzaus Gimimas šv. 
Luko Evangelijoje". 

pažinimą, draugystę su Juo, ko 
vien Šventraščio studijos man 
nesuteikė". 

-> 

•k 
• 

• 

- • 

„j 

<> 

A l d o n a Za i l ska i t ė s a v o 
d a r b ų fone 

Ciceriečiams Aldonos klausy
tis buvo didelis džiaugsmas, nes 
ji yra išaugusi šioje parapijoje ir 
nuo pat kūdikystės buvo Vysk. 
M. Valančiaus moksleivių atei
t in inkų kuopos pareiginga na
rė, o vėliau ir vadovė. Ji yra 
viena iš nedaugelio religinės 
sąmonės žadintojų Sv. Antano 
parapijoje. 

Šį adventą ji ne tik paskaiti
ninke, bet pravedėja ir Sv. Rašto 
maldos seminarų, kurie vyksta 
parapijos salėje ir yra globojami 
Dievo Motinos maldos būrelio. 
J a u a n t r i me ta i jos vado
vaujama panaši Šv. Rašto skai
tymo grupė susirenka Mar-
quette Parke Donelaičio mo
kyklos vadovybės globoje. Šioje 
grupėje dalyvauja tie. kurie Šv. 
Rašte suranda neišmatuojamą 
dvasinę-gyvenimišką naudą, ar
ba ieško Dievo žodyje atsakymo 
į gyvenimo realybę — vargus, 
vi l t is , ba imes , l iūdes ius ir 
džiaugsmus. Dievo žodis yra pa
kvie t imas . Jo t ikslas — ne 
i n f o r m u o t i . o p a š a u k t i . 
A t o l i e p i s į Dievo žodį — 
gyvenimas pagal Jį. Šv. Jero
nimas yra pasakęs, kad Švent
raščio nepažinimas yra Kristaus 
nepažinimas. Kaip galime sekti 
tuo, kurio nepažįstame? 

Pravesdama maldos semina
rus , Aldona atskleidžia šv. Ig
naco Lojolos maldos metodą, iš
bandytą ir per kelis šimtmečius 
praktikuojamą Jėzuitų, vėliau 
ir kitų vienuolių bei kunigų, bet 
per ilgai slėptą nuo pasauliečių. 
Pak laus ta , kodėl ji šį maldos 
būdą nori atidengti lietuviams, 
a tsakė: „Dėl to, kad per jį aš 
pati įgijau asmeniška Kris taus 

Kažin, ar yra kita lietuviška 
parapija, kuriai priklauso ir in
telektualiniai pasiruošusi, ir 
rimtai užsiangažavusi kalbėti 
-eHginėmis temomis, ir tuo 
gyvenanti asmfettybė/'kffip ;>A. 
Za i l ska i t ė : ' >(ji'"yra : bsJig&si 
Catbolic Theological Uriion 
seminariją teologijos magistro 
laipsniu. Dėstė Šv. Raštą Cahi-
met College, Indianoje. Lietuvių 
s ie lovados tarybos pasi
tarimuose, š.m. liepos mėnesį 
Toronte, savo plačioje paskaitoje 
apibūdino krikščioniškų bend
ruomenių įvairumą Naujajame 
Testamente. Į klausimą, kas ją 
paskatino studijuoti teologiją, 
kodėl paliko savo darbą kaip 
medicininių straipsnių rašy-
tyoja (medical writer), pa
aiškino: „Pradėjau domėtis reli-
g i n i a i s da lyka i s po savo 
v a d i n a m o ,suaugusio atsi
vertimo', kai suaugęs žmogus 
pe rmąs to vaikystėje gautą 
tikėjimą ir jį įsisavina. Cenacle 
rekolekcijų namuose radau 
dvasinę vadovę. Ji pastebėjo 
mano palinkimą diskutuoti 
teologinius klausimus ir pasiūlė 
išklausyti vieną Šv. Rašto kursą 
seminarijoje. Tuo kursu ir pra
sidėjo mano gili meilė Sv. 
Raštui. Oficialiai įsiregistravau 
j mag i s t ro programą, pra
gyvenimą ir mokslą užsidirb
dama iš medicininių straipsnių 
rašymo. Baigus studijas, pagailo 
jas palikti, bet tuo pačiu atsi
r a d o d ide l i s n o r a s — 
pašaukimas — tuo dalintis su 
ki tais . Nutariau pasekti šiuo 
pašauk imu , susirasdama ir 
pilnalaikį darbą, kuris labiau 
derintųsi su mano pašaukimu". 

Būdama viena iš „Draugo" re
daktorių, kiekvieną savaitę 
Aldona, jai pavestame vedama
jame, rašo bendrai viso pasaulio 
krikščionims aktualiomis te
momis ir kar t s nuo kar to teolo
giniais klausimais to paties 
laikraščio Kultūriniame priede. 
Pažindama Aldoną nuo tada. 
kai ji buvo kanklininkė Va
lančiaus ateitininkų kuopoje, ži
nau, kad ji nuolat ieškanti, ne
rimstanti . Todėl ir paklausiau, 
ar darbas „Drauge" yra pakan
kamai įdomus, ar atsako į jos 
dabartinio meto norus bei troš
k imus . Gerokai pagalvojus, 
atsakė: „Darbas .Drauge", kaip 
ir kiekvienas darbas, tiek at

sako į mano norus ir t roškimus, 
kiek aš jį dirbu savo pašaukimo 
— sekimo Kris tumi sąmoninga
me. Būna dienų kai pasiklystu 
— tada užgriūva kasdieniškumo 
našta. Tačiau kitom dienom ma
tau, kaip Dievas specialiai man 
tą darbą suorganizavo, sudarė 
sąlygas mano duotomis do
vanomis dalintis, kad te ikia 
man didelį pas i tenkinimą ir, 
t ikiu, gal ir k i t iems žmonėms 
naudą . E s u l a b a i d ė k i n g a 
, Draugo ' r e d a k t o r i u i k u n . 
Garšvai, kuris, pats būdamas, ir 
Dievo žmogus, ir kūrybingas 
rašto žmogus, sugeba sudaryt i 
k ū r y b i n g ą a p l i n k ą . E s u 
dėk inga ir admin i s t r ac i j a i , 
suprantančiai, kad norint ugdy
ti tautos kul tūr inį gyvenimą, 
r e i k i a suda ry t i f i n a n s i n i a i 
palankias sąlygas žmonėms tam 
pasišvęsti". 

Ciceriečiai džiaugiasi jos suor-
ganizuta šv. Mišių komenta
torių grupe, jos pagal kiekvieno 
sekmadienio skai t in ius ir lie
tuviškus rūpesčius parašytomis 
Tikinčiųjų maldomis, kalėdinių 
ir velykinių pamaldų leidinė
l ia i s , padedančia is ak tyv ia i 
d a l y v a u t i m a l d o m i s ir 
giesmėmis. Nors sunku savųjų 

, t a rpe būti Pranašu,, bet tokiu ji 
o . « ^ ? ^ - v ' ^ ? i - r i į ė į s sayq .kre

dencialų, bet ir dėl Dievo duo
tos dovanos entuzias t ingai , su 
giliu įsitikinimu ir meile svars
tyti religinius klausimus. Klau
sytojai tai patyrė , kai j i labai 
metodiškai gvi ldeno J ė z a u s 
gimimo aprašymą Luko evange
lijoje, pas i remdama kun . Ray-
mond Brown studijiniais ko
mentarais . 

T ikr iau — dešimtys tūkstan
čių jų, tankiomis gretomis už
pildančių audeklo ertmę. Vieno
je jų pūpso tvir tai išaugę grybai, 
k i t u r skrajoja margaspalvės 
peteliškės, puikuojasi fantas
tiškos gėlės„ar vandens paviršių 
savo plonyčiais sparneliais vos 
liečia l iaunut i s laumžirgis. Tai 
vis miklios adatos dygsniai, 
jkurių visuma sukelia giedrą 
'nuotaiką, iš paveikslo rėmų švy
tinčią visomis spektro spalvo-

(312) 925-5988 r r u s ' J1* tonais • pustoniais. Juos 
atsargiai vieną prie kito derina 
įgudusi menininkės akis . Tai 
lyg n a u j a m e t i n ė s š v e n t ė s 
šurmulys, kuriame daug spalvų 
žėrėjimo, vilties ir džiaugsmo. Į 
tuos spalvų monus bežiūrint, ir 
visas gyvenimas tarsi prašvie
sėja: t iek čia optimizmo, šviesos, 
besiliejančios į rudens tamsų 
vakarą už salės sienų. Viduje — 
pavasar io l inksmybės, o už 
langų savo auksą jau spėjęs su-
slapstyti vėlyvas ruduo. 

Tad ir buvo malonu spalio 
28-30 d.d. aplankyti J aun imo 
centre išstatytą ir Lietuvos 
Dukterų draugijos globotą pa
veikslų parodą, kurios autorė — 
Jul i ja Zdanienė iš Hot Springs, 
Arkansas. Ši jau penktoji jos pa-
r o d a Chicagoje t r y l i k o s 
paskutiniųjų metų bėgyje. Pe r 
tą laiką ji y ra suruošusi dešimt 
individualių savo siuvinėtų pa
veikslų parodų pačiame Hot 
Springse ir jo apylinkėse. Taip
gi y r a d a l y v a v u s i šeš iose 
Southern Artists Association 
ruoštose parodose. Jose y r a 
laimėjusi nemažai premijų už 
savo paveikslų originalumą, 
įdomų spalvų derinimą. Liau
dies motyvais jos siuvinėti pa
veikslai pa t r aukė ir amerikie
čių dėmesį: šiais meta is keli iš 
jų buvo į t raukt i į Arkansas Ar t 
Coųncil planuojamą l iaudies 
meno tradicijų parodą. 

Ar visi Julijos Zdanienės pa
veikslai t rykš ta giedru opti
mizmu? Kai kur iuose juodi 
kryžių siluetai žiūrovo mint is 
nukel ia į tėvynės pakeles a r 

senas kaimo kapinaites, kurias 
vakaro rausvų žarų fone jie vis 
dar ištikimai tebesaugo. Cia 
spalvos nors ir ryškia-;, bet akies 
nevarginančios. 

P a v e i k s l u o s e „ P a k l y d ę s 
audroje", „Gęstantis židinys", 
„Sulaužyti kvadra ta i " — užuo
mina g y v e n i m o t r ag izmo. 
Tačiau ir juose atsispindi didelė 
dinamika, spalvos čia irgi ryš
kios, žaismingos. 

Hot Springs amerikiečių spau
doj Juli ja Zdanienė pavadinta 
eksperte šioje meno apraiškoje. 
Jos, drauge su viena meni-
ninke-skulptore, suruošta paro
da pavadinta „Fiber and time". 

Siūlų gijos, ada ta ir ...laikas 
— t iek tereikia, kad akis vėl 
imtų gėrėtis nauju dygsniuotu 
meno paveikslu. Žinoma, nepa
mirštant paminėti J. Zdanienės 
talento ir kruopštaus darbo at
likimo. 

S. J . 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. gruodžio mėų. 10 d. 

„Kompiuterinio 
meno paroda » > • 

MŪSŲ VEIKLA 
* P a t r i c i j a B a k ū n i e n ė , Vai

kų muziejaus direktorė, mokys 
v a i k u s d a r y t i l i e t uv i škus 
š i a u d i n u k u s iš p las t ik in ių 
šiaudukų. Pamokos vyks gruo
džio 11 d., sekmadienį, 2 v. p.p. 
Ba lzeko L i e tuv ių k u l t ū r o s 
muziejuje. Vaikučiai kviečiami 
d a l y v a u t i . Informacijai 
skambinti 582-6500. 

* Balzeko Lietuvių kul tūros 
muziejaus M o t e r ų gildija ren
gia pietus sausio 9 d., pirma
dienį, 12:30 va i . p.p. muziejaus 
„Gin ta ro" menėje. Rengimo 
komitetui vadovauja Genovaitė 
Pakarkl ienė (tel. 229-1669), o 
rezervacijas priima Eva Insley 
(tel. 767-9172). Bufeto stiliaus 
pietūs (tik 3 dol.), gyva trumpa 
p r o g r a m a , a t e i n a n t i e m s 
dovanos, pasilinksminimas ir 
visa eilė s t a igmenų laukia 
svečių, mielai kviečiamų. 

Ar vadinamasis „kompiuterinis 
menas" yra tikras menas, ar tik 
naujos technologijos apraiška? 
Apie tai Amerikoje vyksta karšti 
debatai, į kuriuos įsijungė ir 
rugsėjo mėnesį New Yorko Tibor 
de Nagy galerijoje įvykusi paro
da, pavadinta „Kompiuteriniai 
tyrinėjimai — naujos vizijos me
ne". 

Šią parodą drauge su „kompiu
teriniu menininku" Steve di Pa-
ola suruošė Amerikos lietuvaitė 
Ligija Erciūtė, New Yorko Tech
nologijos institute studijuojanti 
kompiuterinę grafiką. Prieš tai ji 
Sorbonos universitete, Prancūzi
joje, studijavo meno istoriją bei 
prancūzų civilizaciją ir porą metų 
buvo Tibor de Nagy galerijos 
Manhattane direktorė. 

Parodos katalogo įvadiniame 
žodyne Erciūtė ir De Pacla rašo, 
kad paveikti pastarųjų 20-ties 
metų technologinės raidos, meni
ninkai ne tiktai pradėjo naudoti 
kompiuterius kaip įrankius nau
jam menui kurti, bet ir ėmė 
skverbtis į pačią kompiuterių 
prigimtį. Susitikimas su kompiu
teriais pakeitė ar suintensyvino 
tų menininkų kūrybinę raidą ir 
dailės filosofiją. Kai kuriuos 
paveikė naujosios medijos „per
matomumas" — šviesa ant kont
rolinio ekranėlio — ir jie pradeda 
kurti naują „šviesos žodyną". 
Menininkai dabar gali kurti vizi-
jines erdves, naudodami šviesos 
atspindžius ar su kompiuterių 
pagalba rutulioti gausybę geo
metrinių derinių, kurie peržengia 
trijų matavimų ribas. 

Erciūtės nuomone, tie kompiu
teriniai menininkai stovi naujos, 
kylančios estetikos priešakinėse 

zines juostas, kaip dešras, pri
kimštas komercinės muzikos ir 
mėšlungiškų judesių. Parodoje 
susiduriame su visais skirtingais 
— intymiais, individualiais, poe
tiškais — videos. Beveik visi jie 
abstraktūs ir, palydimi minima
listinės modernios muzikos, 
žaidžia geometrinėmis ar organi
nėmis formomis. Kar ta is jie 
primena judančius Paul Klee ar 
Juan Miro paveikslus — ir šioje 
medijoje jaučiama stipri moder
naus meno įtaka. Taip pat aišku, 
kad čia atsiveria daug meninių 
galimybių. 

Komopiuter inis m e n a s 
šiandien sparčiai plinta ir kero-
jasi. Kaip ir ankstesnieji meno 
sąjūdžiai, jis kovoja dėl meno 
kritikų, istorikų ir publikos 
pripažinimo. Publika iki šiol 
reagavo pa l ank iaus i a i , bet 
dauguma kritikų dar atsisako 
pripažinti kompiuterinę kūrybą 
kaip meną, dailės žurnalai nuo jo 
tebesilaiko atokiai. Ir nagrinėti šį 
meną dar sunku , nes dar 
nesukurtas pilnas jo žodynas, 
išsami terminologija. Krit ikė 
Amy Slaton rašo, kad daugelis 
kompiuterinio meno kūrėjų labai 
domisi pačia mašina, ber neturi 
pakankamai meninės drausmės 
ir jų siekiai per daug riboti. Jos 
nuomone, daugiausia pasieks tie, 
kurie naudos kompiuterį, nemėg
džiodami kitų meno šakų ar me
dijų. 

Šiandien Amerikoje, į „meno" 
sąvoką įtraukiami ir išradingi 
mėgėjai, amatininkai, iliustruo-
tojai bei fotografai. Kompiuteri
nio meno paroda patvirtina, kad 
norint sukurti meną didžiąja rai
de, neužtenka medijos apvaldymo 

eilėse. Tačiau visi jie susiduria su .~; c.įf i.r)^vPatinga asmeninė vizi-
labai konkrečia kliūtimi ' -norint J a *r formoj meistriškumas, 
kurt kompiuterinį meną. reikia M ir- M JP 
išleist labai daug pinigų. 

25 m. Bolivijos misijose 

P a s k a i t a . 

Beveik valandą trukusioje 
paskaitoje ji mums atskleidė iš 
pirmo žvilgsnio, rodos, visai ne
svarbias Jėzaus gimimo apra
šymo detales, su te ikdama joms 
gilesnę prasmę. 

Šv. Dvasia apreiškė Lukui 
visą realybę apie Jėzų. J i palie
tė jo protą, a tmint į , išmintį . 
Pranašiški Senojo Tes tamento 
žodžiai ir darbai j am pasirodė 
naujoje šviesoje. Visa,kas žodžiu 
ir darbais buvo apreikš ta praei
tyje, buvo tam, kad pagal iš 
anksto numaty tą Dievo Planą 
paruoštų žmones Jėzaus Kris
t aus , Dievo S ū n a u s , atėj imui. 
Krikščioniui, norinčiam sąmo
ningai garbinti Dievą, Senojo ir 
Naujojo Testamento paralel ių 
pr is tatymas pradeda g i l i ausu-
prasti Jėzaus gimimo aplinky
bes, atveria naujus horizontus. 
Sužinome, kad vargšai pieme
nėliai gali būti karališkos Dovy
do giminės ainiai , kad t r i s kar
t u s minimas Jėzaus vystyklais 
suvystymas ir paguldymas ė-
džiose yra užuomina į karališką 
giminystę su Sal iamonu. Šios 
mintys man, ka ip klausytojai , 
pabrėžė tamprų ryšį t a rp Seno 
ir Naujo Testamento išganymo 
istorijoje: Lukas sako, kad Mari
j a nuėjo aplankyt i savo gimi
nai tę Elzbietą, kur i laukėsi 
kūdikio. Šv. Dvasia padėjo Lu
kui pamatyti to vizito daug 
toliau siekiančią parale lę t a rp 
S. T. Sandaros skrynios ir Mari
jos, kai N. T. dangaus vartų. 
Elzbietos sveikinime Marijai: 
„Tu pagir ta t a r p moterų ir pa
girtas tavo įsčiaus vais ius" , — 
ataidi Marijos prototipui Judi
t a i , S. T. k a r a l i a u s Uzzijo 

Lietuvai tė Ksavera Šakėnai-
t ė j au 25 mtai d i rba Pietų 
Amerikos misijose. Šiuo metu ji 
darbuojasi Bolivijoje, talkin
dama lietuviui misijonieriui 
kun . F. Bendoraičiui, kuris y ra 
ir gydytojas. Kun. Bendorai t is 
sukūrė ligoninę — ambulatoriją, 
vadinamą Motinų — kūdikių 
centru, ku r neturtingosios moti
nos g a u n a pirmą paga lbą . 
V e i k i a a m b u l a t o r i j a , b e t 
s ta toma ir ligoninė. G a u n a 
pagalbą ir kiti ligonys. Seselė 
Ksavera darbuojasi vaistinėje, 
bet re ikale talkina ir kituose 
darbuose. Savo laiške prel. J. 
Prunskiui ji rašo: „Šiais metais 
birželio 10 d. man sukako 25 
meta i misijų tarnyboje. Nežiū
r in t visokių kliūčių ir sunke
nybių, Viešpaties r a n k a m a n e 
vedė ir suteikė jėgų viską 
nugalėt i . Likusioji gyvenimo 

pranašystė . 
Savo paskaitoje Aldona pa

te ikė t r i s grupes paralel ių, 
kurių kiekviena vedė į specifinę 
Jėzaus Kristaus, Marijos ir šv. 
Jono misiją. Jos visos patvirtino. 
kad Jėzus yra Viešpats Dievas, 
T i k r a s i s , l a u k i a m a s i s nuo 
amžių viso pasaulio Viešpats, 
atnešęs tikrą ramybę ir taiką vi
s iems la ikams geros valios 
žmonėms. 

Je i norime su šv. Paulium 
sakyti : „Tik vieno noriu — pa
žinti Jėzų Kristų",tai turė tume 
labai džiaugtis tais, kurie mums 
apie Jį kalba ir padeda daugiau 
Jį pažinti. Dėka Sv. Dvasios 
veikimo jos ir klausytojų šir
dyse Jėzus Kristus nušvito nau
ja šviesa ir naujai pasipuošęs 
apsigyveno adventinės popietės 
dalyvių širdyse. Garbė Kristui! 

dalis pasiliko trumputė. Norė
čiau ją paskir t i atsidėkodama 
Viešpačiui už visas suteiktas 
malones". 

Jos adresas: Fundacion Ben
doraitis, Centro Materno Infan-
til, Box 240, Guaryaramerin, 
Beni, Bolivia". 

Š io med ic inos cen t ro 
direktorius y ra kun. dr. F. Ben
doraitis. Cent re dirba septyni 
gydytojai, pagal savo specia
lybes. Praėjusiais metais pr ie 
šio cent ro buvo p a s t a t y t a s 
barakas — valgomasis netur
t ingiems vaikams, k u r su J A V 
katal ikų Car i tas organizacijos 
p a g a l b a kasd ien sočiai 
pavalgyti gauna 120 našlaičių 
arba apleistų vaikų. 

Aštuoniasdešimtametis galerijos 
savininkas Tibor de Nagy. dau
gelio ateinančių ir praeinančių 
meno sąjūdžių liudininkas, buvo 
skeptiškai nus i te ikęs kom
piuterio meno atžvilgiu. „Aš 
norėjau įsitikinti, 'kad toksai 
menas iš viso egz;stuoja". kalbėjo 
jis. Pamatęs parodai parinktą 
skulptūrą, paveikslus, piešinius 
ir videos, jis pareiškė: „Taip, toks 
menas egzistuoja". Erciūtę ir Di 
Paolą jis vadina naujos estetikos 
„instruktoriais", padedančiais 
įpratinti publiką prie naujos for
mos. 

Ar tikrai stovime naujos meno 
revoliucijos prieangyje? Parodoje 
išstatyti kūriniai naudojasi nau
ja kompiuterine technologija, bet 
vizualines idėjas ir sąvokas dau
guma jų tebesiskolina iš vėlyvo
jo modernizmo ar iš „pomoderni-
nės" eros eklektiško meno. įdo
miausi kūriniai yra videos. Išgir
dę šį žodį, paprastai galvojame 
apie masiniai gaminamas televi-

SUSIRUPINIMAS M O T E R Ų 
Š V I E T I M U 

Nuo rugpjūčio pirnf<J»ligi pen
kioliktosios. Frašcati vietovėje, 
netoli nuo Romos, vyko tarptau
tinis štndfjų simpoziumas, tema 
. .Š iuola ik inės m o t e r s švie
t imas" . Simpoziumą surengė 
švietimo mokslų popiežiškasis 
fakultetas. Simpoziumo tikslas 
— suteikti progą šios srities 
specialistams (iš daugiau negu 
trisdešimties pasaulio kraštų) 
drauge apsvarstyti, kuriuo būdu 
moterys turi būti auklėjamos 
ugdyti savas autonomines ir kū
rybingas asmenybes, kad būtų 
pajėgios vis veiksmingiau pri
sidėti prie šiuolaikinio socia
linio ir kultūrinio gyvenimo 
vysti mosi, tuo būdu patarnau
jant dabart inės žmonių bend
ruomenės santarvei, o tuo ir vi
suotinei taikai . 

Bolivijos nepriklausomybes šventės eisenoje dalyvauja ir lietuvio misionieriaus kun F Bendo-
raičio globojamos ligonines tarnautojos Pirmoje eil. kairėje žygiuoja lietuvaite sesele Ksavera 
Šakėnaitė 

< 
i 
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STASYS GARLIAUSKAS 
- RAŠTO IR VEIKLOS 

ŽMOGUS 
Jo 75-to gimtadienio proga 

ALFONSAS NAKAS 

Vienas mūsų įžymus drama
turgas bei novelistas, litera
tūros vakaruose dalyvaudamas, 
neretai save pristato: „Esu di
džiausias lietuvių rašytojas". Ir 
publikai nespėjus pasipiktinti 
dėl jo nekuklumo, greit prideda: 
esu tiek ir tiek centimetrų 
(kažkur apie 200) ūgio. Ta pras
me Stasį Garliauską galima va-
dint i garsiausiu Detroito 
lietuvių žurnalistu. Kaip šio 
raš in io autorius gyvenau 
Detroite, tai turbūt „garsumu" 
Stasį pralenkdavau. Bet manęs 
ten nebėra. Ne visada ir Stasio 
balsas langų stiklus drebina. 
Tik ypatingais atvejais, kai įsi
velia į karštas diskusijas ar kai 
t u r i vienu ypu daug ką 
pasakyti. Radijo stoty, prie 
mikrofono, jo balsas ramus, žo
džiai tariami lėtai, aiškiai. Visgi 
netenka abejoti, kad Zuzana 
Arlauskaitė-Mikšienė, Dramos 
mėgėjų sambūrio vadovė, ant 
scenos Stasį buvo užkėlusi dėl 
stipraus balso. Neilgam, vos 
keliem spektaliams. Sceną 
visam palikęs po nelemto 
įvykio. „Aušros sūnuose" vai
dinęs žandarą. Kai reikėdavę 
meilintis apkabinti Roželę, gau
davęs iš jos stiprų smūgį. 
Gastroliuojant Clevelande, 
Roželė taip trenkusi į pasmakrę, 
kad vos neapsivertęs per galvą. 
Tik per plauką neužkliudęs 
provizorinės krosnelės, kuri 
būtų sugriovusi visas dekora
cijas, ,,... o režisierė Mikšienė 
mane būtų pakorusi!" Po anų 
gastrolių į sceną nebegrįžo. Ir 
nereikėjo. Aktorių užtekdavo be 
jo. Buvo lietuviškų darbų, ku
riems stigo kitokio talento. 
Talento rašyti. Greit sužinosim, 
kad Stasys Garliauskas šį 
talentą išpuoselėjo. Bet pirma 
susipažinkime bent su svar
besniais jo biografiniais faktais. 

J is gimė 1913 m. gruodžio 18 
d. Dobiu vienkiemy, netoli 
Utenos. Utenos gimnazijoj besi
mokydamas, susirgo akių liga ir 
iš 5 klasės turėjo pasitraukti. 
Tarp 1931-35 m. raštininkavo 
Utenos miškų urėdijoj bei 
Linkmenų valsčiaus savivaldy
bėj. Karinę prievolę atliko 
1935-36 m., kaip gusaras, 
pionierius ir dragūnas. Pamilęs 
kario gyvenimą, tapęs liktiniu 
puskar in ink iu , grei t buvo 
pakeltas į vyr. puskarininkio 
laipsnį ir 3 dragūnų pulke iš
tarnavo penkerius metus iki 
sovietų okupacijos. Rikiuotės 
puskarininkiu, štabo rašti
ninku, švietimo vadovo padėjėju 
— bibliotekininku. Kariuome
nėje buvo apdovanotas DLK Ge
dimino ordino medaliu ir už iš
gelbėjimą skęstančios moters — 
Žūstančių gelbėjimo kryžiumi. 
„Kariuomenė man buvo antro
ji mokykla", dažnai Stasys 
draugams išsitaria. 

Rašinėti į spaudą pradėjo be-
raštininkaudamas, 1932 m. Tai 
būdavo korespondencijos j 
„Jaunąją kartą". Miško Vėjelio 
slapyvardžiu. Vėliau bendradar
biavo „Kary", rašiniais iš dra
gūnų gyvenimo, vienu kitu eilė
raščiu. Su pabėgėlių banga f ir, 
žinoma, su šeima) Amerikoj ir 
Detroite atsiradęs, nuo 1954 m. 

pastoviau rašinėja „Draugui". 
Kaip humoristas, prieš porą 
dešimtmečių rašinėdavo tos 
rūšies leidiniams, ypač kana-
diškei „Pelėdai", Detroito Pelė-
džioko slapyvardžiu. 

Detroite gyvendamas, sureda
gavo ir diduma prirašė šiuos 
sukaktuvinius leidinius: 
tautinių šokių grupės (vėliau 
ansamblio) „Šilainės" 15-mečio 
(1964 m.) bei 30-mečio (1979 m.), 
ALB Radijo klubo 25-mečio 
(1970 m.) ir Šv. Antano para
pijos 50-mečio (1970 m.). Pasta
rasis tapo bibliografine 
retenybe, yra norinčių įsigyti, 
bet niekur nebegaunamas. 

Gilius pėdsakus Stasys įmynė 
lietuviškų radijo valandėlių 
darbe. ALB Radijo klubo Detroi
te išlaikomai „Lietuviško balso" 
valandėlei rengdavo programas 
ir pranešinėdavo net 17 metų, 
o dabartiniu laiku retkarčiais 
talkina „Lietuviškų melodijų" 
valandėlei. 

Pradžioje juokais paminėtas 
Stasio „garsumas" dėl stipraus 
balso. Bet Detroito (ir ne tik 
Detroito) lietuvių tarpe jis 
paliks pakankamai garsus 
(famous) savo raštais, visų pir
ma reportažais. Jis turi savo 
stilių. Ir parašo neradęs pajus
tum, kad rašinys Stasio 
Garliausko. Taip sklandžiai, 
lengvai jam rašosi, vis su pa
slėptu ar atviru humoru, kar
tais ir labai kandžiom 
užuominom, jeigu Stasys ant ko 
nors dėl ko nors pyksta. At
simenu, prieš keletą metų ir jo 
redaguotos radijo valandėlės 
kėlė didelį šurmulį. Vieni šoko 
piktintis, nors pavardžių jis 
niekur neminėjo. Kiti, įskaitant 
ir čia rašantįjį, dėkojome jam. 
kad pravėdina prišvinkusį orą. 

Mažai kam težinomas Stasys 
Garliauskas — lyrikas. Taip, jis 
rašo ir eilėraščius. Ne vien 
humoristinius, proginius kuple
tus. Kartais prabyla ilgesingai, 
net graudžiai. Ir visiškai sklan
džiais posmais. Antai, ne kartą 
Dainavoj ir kitur girdėjau 
dainą, pavadintą „Tėviške". Čia 
jos pirmas iš keturių posmų: 
„Kur sodyba susisupus / Žalio 
krūmo apdarais / Diemedis po 
kryžium klūpo / Lyg motulė 
vakarais". Tai Stasio Garliaus
ko eilėraštis, tapęs populiaria 
daina, Faustui Stroliai sukūrus 
graudžai malonią melodiją. 

Turbūt panoręs savo 75-tą 
gimtadienį pabrėžtinai įpras
minti, šią vasarą rankraščio tei
sėmis išleido Stasys 60 psl. savo 
eilėraščių rinkinį, pavadintą 
„Poilsiu". Jame sudėti 62 eilė
raščiai, jų tarpe 20 humoris
tinių. „Poilsis" iškart tampa 
bibliografine retenybe, nes 
išleista tik 30 egzempliorių ir 
visi „išparduoti" draugams už 
ačiū. Dedikuota savo šeimai ir 
dviem artimiems giminaičiams. 

Beje, šeima. Stasys 1941 m. 
vedė tauragiškę Erną Hakaitę. 
Jiedu užaugino šešis vaikus: 
Aušrelę, Stasį, Ritą, Joną, 
Reginą ir Liuciją. Visos keturios 
dukros baigė universitetus, turi 
magistrių laipsnius. Abu sūnūs 
irgi kolegijas ar un-tus lankė. 
Aušrelė — katalikų vienuolė, 
pedagogė (nors motina ev. liu-

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - £00 v. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, I L. 60480. 

Tel: (312) 839-2511 

JUOZUI SABUI -
60 METŲ 

Vokietijos lietuvių bendruomenės 
valdybos pirmininko sukaktis 

Šešiasdešimt metų yra nors 
dar palyginus neaukštas amžius 
ir žmogaus gyvenimo darbai 
nebaigti, bet tokia sukaktis jau 
yra proga stabtelėti ir žvilgtelėti 
į prabėgusius metus, išvargtus 
vargus, pasiektus laimėjimus. 

Juozas Sabas gimė 1928 metų 
spalio 26 dieną Strielčių kaime. 
Prienų valsčiuje, Suvalkijoje. 
Mokytis pradėjo dar Lietuvoje, 
mokslą tęsti turėjo stovyklose, 
Vokietijoje, o aukš tuos ius 
mokslus užbaigė jau Ameriko
je, įsigydamas diplomuoto in
žinieriaus specialybę. Dirbo 
Amerikoje, vėliau Vokietijoje 
kaip civilinis tarnautojas prie 
amerikiečių kariuomenės, bū
damas energijos tiekimo depar-

teronė, dukterį su džiaugsmu į 
vienuolyną išleido ir ja di
džiuojasi). 

O duonos šeimai ir sau 
ieškant, visko Stasiui teko iš
gyventi. Kadangi Ameriką 
pasiekęs pirmuosius metus leido 
Baltimorėje, kai į Detroitą atsi
kraustė, darbų didžiosiose au
tomobilių firmose nebuvo. Net 
apie 10 metų, jo paties žodžiais, 
„teko būti profesonaliu be
darbiu". O kai gavo darbą ir 
išmoko operuoti komplikuotas 
mašinas, kaip arklys dirbdavo 
šešias ar septynias dienas savai
tėje po 10-12 valandų ir, širdžiai 
sutrikus, vos nenuėjo į kapus. 

Dabar gyvena karališkai. Už 
poros mylių nuo Dainavos 
nusipirkęs keletą akrų žemės, 
pasistatė (diduma — savo 
rankomis) baltą namelį ir atsi
vežė į jį iš Detroito savo Ernutę. 
Augina daržoves, skaito, 
rašinėja. Bel ieka Stasfūi 
palinkėti dar virtinės šiltų Man-
chesterio vasarų, jaukių 
baltučių žiemų ir naujų visokių 
rašto darbelių. 

tamento direktorium. 
I platesnę lietuvišką veiklą 

Vokietijoje Juozas Sabas 
įsijungia 1975 metų balandžio 
12 d., įstodamas į Vokietijos 
lietuvių bendruomenę nariu. Po 
to jis greitai įkopia į pagrin
dinius lietuviškų organizacijų 
valdomuosius organus. Taipjau 
1977 m. birželio 4 dieną 
nepaprastoje VLB tarybos sesi
joje jis išrenkamas į VLB 
valdybą, o ten perima pir
mininko pareigas. Tą pat dieną 
skiriamas ir valdybos atstovu į 
Vasario 16 trimnazijos kurato-
riją, kur išrenkamas kuratorijos 
valdybon. Ten jis perima atsak
ingas, bet nedėkingas iždininko 
pareigas. 1980 m. lapkričio 22 
d. įvykusiuose rinkimuose 
Juozas Saba.s išrenkamas ir į 
aukščiausią lietuvių bendruo
menės patariamąjį organą VLB 
tarybą, į kurią nuo tada jis iš
renkamas iki šiol kiekvienuose 
rinkimuose. 

Dvejus metus (iki 1979 kovo 
3) išbuvęs Bendruomenės pirmi
ninku, iš šių pareigų pasitrau
kia. Tačiau aktyvios veiklos ne
apleidžia. Tarybos yra renka
mas kontrolės komisijon, o kai 
1982 metų lapkričio 7 dieną 
VLB taryba steigia fondą 
Vasario 16 gimnazijai remti, 
Juozas Sabas išrenkamas šio 
fondo pirmininku. Jam jis iki 
šiol sėkmingai vadovauja. 1984 
metų kovo 17 d. jis vėl išren
kamas į VLB valdybą pir
mininko pareigoms. Joms jis 
nuo tada kasmet yra perren
kamas. 

Bet koks išskaičiavimas eitų 
u einamų pareigų dar neduoda 
pilno vaiz<$r> apie Juozo Sabo 
veiklą ir nuopelnus lietuvių 
bendruomeni. Kada jis pradėjo 
vadovauti Bendruomenei ir 
dirbti Vasario 16 gimnazijos 

Stasys Garliauskas — sukaktuvininkas 

Meniškai, skoningai išleista, labai palankaus įvertinmo 
susi laukusi amerikiečių ir lietuvių spaudoje, 
dailininko-diplomato 

ADALBERTO STANEIKOS 
monografija, vertinga dovana įvairiom progom, ypač kalban
tiems angliškai. Feliksas Andriūnas. artimai pažinojęs, rašo 
apie dailininko-diplomato gyvenimą, cituojami diplomatų, 
dailininkų, menininkų atsiliepimai. Kūrybą aptaria Paulius 
Jurkus. Monografijoje patalpinta spalvotos reprodukcijos ir 
j.b. paveikslai. 

Monografija gaunama „DRAUGE" 4545 W. 63rd St., 
Chicago. IL 60629 ir pas leidėją F. Andriūną, 155 Green-
wood Ave., VVyncote. Pa. 19095. Kaina 33 dol. su 
persiuntimu. 

kuratorijos valdyboje, nebuvo 
tai paprasti ir lengvi laikai, tai 
rodo ir jo išrinkimas valdybos 
nariu nepaprastoje sesijoje. Tai 
buvo metas, kada ikišiolinių 
ilgamečių Bendruomenės ir jos 
organizacijų be abejo daug 
nusipelniusių vadovų eilėse 
pradėjo jaustis tam t ik ras 
pavargimas, išsisėmimas, sus
tingimas ir kiek nesveikas susi-
blokavimas. To pasekmėje 
išsivystė ir tam tikri neigiami 
reiškiniai, kuriuos reikėjo 
šalinti. Senieji veikėjai to 
neįstengė. Atėjęs generacijų 
pasikeitimo laikas vystėsi savo
tišku konflikto keliu. Tai buvo 
kritiškas laikotarpis tiek bend
ruomenei, tiek gimnazijai, „bu
vo daug sunkumų ir nesusipra
timų". Tokiu metu pradėjo savo 
darbą Juozas Sabas, įvesdamas 
su savimi visą eilę jaunesnių 
žmonių, kurie perėmė bendruo
menės organizacinį vadovavimą 
ir kurie atnaujino kai kuriuos 
jau užmarštin nuėjusius veiki
mo būdus. 

Būdamas Vasario 16 gimnazi
jos kuratorijos valdyboje,,Juozas 
Sabas lemtingai prisidėjo prie 
tada ten vykusių pasikeitimų. 
Būdamas bendruomenės pirmi
ninku, be įprastų, nuolatinių 
darbų. Romuvoje surengė kelias 
dideles vasaros šventes sodo 
švenčių vardu, kurios sutrauk
davo šimtus lietuvių. 1978 
metais vėl atgaivino Europos 
LB pirmininkų suvažiavimus, 
kurie nuo tada, dalyvaujant 
PLB atstovams, vyksta kasmet. 
Ypač daug širdies ir darbo įdeda 
ir į centrinius Vasario 16 
minėjimus, kad šie sėkmingai 
praeitų. Būdamas geras organi
zatorius, Juozas Sabas daug 
talkino ir kitiems. 1979 m. Vo
kietijos jaunimo organizuotam 
IV PLJ kongresui, Vasario 16 
gimnazijai ir kt. Ir kitas didelis 
renginys — Europos lietuvių 
dienos, kurios bus 1989 metų 
birželio mėnesio 23-25 d. įvyks 
tik dėka Juozo Sabo 
užsispyrimo ir ryžties. Prie viso 
to paskutiniais metais didelių 
pastangų pareikalavo ir reika
lauja 1984 metais sudegusios 
pilies atstatymas. Tai kapitali
nis darbas, kuris kitų metų pir
moje pusėje turėtų būti užbaig
tas. 

Būdamas suvalkietis, Juozas 
Sabas nesiveržia į valdybas. Jis 
yra linksmo būdo, gerai dainuo
ja, mėgsta su žmonėmis ben
drauti ir yra jų mėgstamas, Taip 
ne kartą jis yra buvęs piršliu 
lietuviškose vestuvėse. Vedęs 
žmoną Vidą, išaugino sūnų ir 
dvi dukras. 

Spalio 29 gausus būrys jo 
bičiulių susirinko į Spechbachą 
pasveikinti sukaktuvininką, 
palinkėti jam ilgiausių metų ir 
padėkoti už įdėtą darbą. VLB 
valdybos nariai savo pir
mininkui įteikė dovaną lietuvės 
grafikės darbą. 

V. B. 
SEN. SIMON 
IŠSIMOKĖJO 

Sen. Simonui surinko dar 
pusę milijono dolerių ir 
apmokėjo skolas, susidariusias 
jam kandidatuojant į prezi
dentus. Dabar jis pradedąs 
telkti 5 mil. dolerių, planuo
damas kandidatuoti 1990 
metais. 

CLASSIFIED GUIDE 

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

Kreiptis Į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St. 
Tel 776-1486 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

R E A L E S T A T E REAL E S T A T E 

RE/MAX GREIT 
REALTORS i PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norint iej i P I R K T I ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią (Staiga, p rašome 
paminėt i , kad esate artoa/ ionte būt i 
R i m o S t a n k a u s k l i jentais Nuosa
vybės Įka inav imas n e m o k a m a i . 

Ontutfc 
21 KMIECIK REALTORS 

7 9 2 2 S. PULASKI RO 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Sčerba i te l Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

Parduodamas „condominium" 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. 
Marks. Apt. 437, 5S75 Gulf Blvd., 
St. Petersburg Beach, FL 33706. 
Tel. 813-360-5420. Teirautis anglų 
kalboje. 

Išnuomojamas 4 mažų kamb. bu
tas, 1-mame a.; be baidų prie 43 & 
Washtenaw; ..space heater"; nuomi
ninkai užsimoka už elektrą ir šilumą. 
Pageidaujama suaugusių pora arba 
moteris. Tel. 767-2680. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
>0%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95 th Strot 

T-»l. — GA 4-8654 

" E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
ižmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

VVAGNER a n d SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd.. Chicago 

PHONE — 581-4111 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

m ans KOMPIUTERIŲ 
pagalba gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga, patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

Namas apžiūrėjimui 
Sekmadienį, gruodžio 11 d., 1 - 4 v. p.p. 

11248 S. St. Louis, visai naujas 3 mieg 
mūrinis ..bi-level" namas su 1-3/J prausyk
los, L formos valgomasis. įrengtas rūsys: 
šeimos kamb. su židiniu. ..Thermal" lan
gai: aluminio ..trim", daug priedų Skubė
kite. 

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

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

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Niamj (vertinimui skambinkite skubiai — 
1abar 

O'BRIEN F A M I L Y R E A L T Y 
Te l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

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 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos Antrad, ir trečiad susikalbėsit 
lietuviškai. 

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

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS 636-2960 

VENCKAUSKAS, INC. 
Builders & Remodeling 

• Poreles S Decks • Fioc 4 Wa" T.ie 
• AluminuTi S'fli^g 4 Trim • Kilchen & Balis 
• Masonry »Rec ^oo^s 
• Add'tions »|isu'ance Repais 

Joe (312) 582-7606 
Peter (312) 448-0113 

Siuvame pagal užsakymą Įvairių fasonų ir spalvų avies kailio 
kailinius, taip pat paltus I i avias kailio gabaliukų. Valoma ir 
pataisoms. Parduodame avias kailio apvalkalus auto 
sėdynėms, kilimus iš avies kailio gabaliukų ir avies kailio 
slapstės. 

Family Furs Co. 
4171 S. Archsr Avs. 
Chicago, IL 60632 
Tsl. 847-4027 

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



„Autobusų stoties" vaidintojai St. Petersburge, Fla. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

NUOTAIKINGAS 
BENDRUOMENĖS 

VAKARAS 

įvairiems atostogaujantiems 
sugrįžus iš šiaurės žiemojimui. 
LB St. Petersburgo apylinkės 
pastangų dėka lapkričio 30 d. 
Lietuvių klubo salėje įvyko 
vakaronė, bene pirma tokia 
šioje apylinkėje. Programą su
daryti ir ją paruošti iš anksto 
buvo pakviesta režisierė Dalila 
Mackialienė. Ji šiame reikale 
įtemptai darbavosi: pati rašė 
įvairius tekstus, pati organiza
vo vaidintojus, dainininkus, 
šokėjus, pati" režisavo. Programą 
sukūrė įvairią ir sudėtingą, 
kurią pavadino šiupiniu. 

Vakaras pradėtas moterų tau
tiniu šokiu „Kepurinė", kurį 
pašoko: A. Česnaitė, K. 
Gaižauskienė, A. Grinienė, O. 
Jurgutienė, L. Kynienė. D. 
Mažeikienė, E. Radvilienė ir L. 
A. Robertson. 

Paskui buvo „Tipų paradas". 
Tipai vaizdavo vedusį vyrą — A. 
Kusinskis, išlepintą moterį — I. 
Kusinskienė, melagį — V. 
Mažeika, veidmainį — K. 
Gimžauskas ir senmergę — K. 
Gaižauskienė. 

Tolimesnėje programoje su
vaidinta t rumpa komedija 
„Bailys". Vaidino St. Vaškys, 
D. Mažeikienė ir Z. Radvilas. 
Komedija turėjo pasisekimą ir 
prajuokino publiką. 

Po to dainos. Padainavo 
keturias dainas U. Bliskienė, J. 
Jerašienė, I. Kusinskienė, D. 
Mackialienė, B. Gaižauskas, A. 
Karnius, A. Kovera ir J. 
Lašinskas. 

Toliau moterys pašoko jauno
sios vestuvinį šokį „Sadutė". 
Šokėjos buvo apsirengusios 
baltom, ilgom suknelėm, 
papuoštom tautinėm juostom. 
Abu šokius akordeonu palydėjo 
A. Kovera. 

Po šokio K. Gimžauskas nuo
taikingai paskaitė feljetoną 
„Vyras ne toks, kaip kiti". 

Paskutinė buvo satyra „Auto
busų stoty". Turinys — susi
rinkę žmonės į autobusų stotį su 
lagaminais, įvairia apranga, 
matydami viduryje laukiamojo 
didoką kartoninę dėžę, spėlioja, 
kas joje yra. Tie spėjimai ir 
ryšium su tuo ginčai perpinti 
sąmojum juokino publiką, kol 
galiausiai atėjęs valytojas ją 
sumindžiojo, įmetė į šiukšlių 
dėžę ir nusinešė. Ir kiek buvo 
triukšmo dėl tokio nieko, kas la
bai atspindi ir mūsų kasdieny
bę. Vaidino A. Česnaitė, K. 
Gimžauskas, K. Jasinskas, E. 
Krasauskienė, I. Kusinskienė, 
A. Kusinskis, D. Mažeikienė, V. 
Mažeika, Z. Radvilas, A. 
Strijauskienė ir St. Vaškys. 

Šiupinio programa buvo įdomi 
savo įvairumu, tad publikos 
šiltai priimta ir atlikėjai įver
tinti plojimais. 

Už įdėtą didelį darbą, ruošiant 
taip įvairią programą su tokia 
gausa atlikėjų, vadovei D. 

Mackialienei priklauso gili ir 
nuoširdi padėka. Šiupinio 
pranešėja Sofija Vaškienė gyvai 
pravedė programą, paįvairin
dama paaiškinimais ir net 
trumpais sovietiniais anekdo
tais. 

Pabaigoje padėkai bendruo-
menininkės įteikė režisierei D. 
Mackialienei puokštę rožių, o 
visi kiti programos dalyviai 
apdovanoti po gėle. Scenos 
apipavidalinimą padarė Vytau
tas Gružas. 

Po programos Elena 
Purtulienė su talkininkėmis pa
tiekė visiems atsilankiusiems 
vakarienę. Publikai pasisotinus, 
LB vadovybė pravedė laimėji
mus. Vakaronei baigiantis, apy
linkės pirm. A. Dūda padėkojo 
šiupinio programos vadovei bei 
visiems atlikėjams, vakarienės 
ruošėjams ir gausiai atsilankiu
siai publikai. Po to visi dalyviai 
dar turėjo progos tarpusavy pa
bendrauti ir pasidalinti įspū
džiais. Į šį vakarą atsilankė apie 
300 asmenų. 

Koresp. 

Daytona Beach, Fla. 
BALFO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS 

Iki šiol šioje lietuvių kolonijoje 
Balfo reikalais rūpinosi įgalio
tiniai dr. Vytautas Majauskas ir 
Jurgis Janušai t i s . Dar 
sėkmingesnei Balfo veiklai 
įgaliotinių pastangomis buvo 
suorganizuota pirmoji šio 
skyriaus Balfo valdyba, į kurią 
sutiko įeiti šios kolonijos veiklūs 
asmenys Ona Daržinskienė, 
Ona Karašienė, Vacys Dzen-
kauskas ir Jurgis Miežaitis. 

Pirmasis Balfo skyriaus susi-
r ink imas buvo sušauktas 
lapkričio 29 d. Prince of Peace 
Ormond Beach parapijos mo
kyklos salėje. Į susirinkimą atsi
lankė gausus šios kolonijos 
lietuvių būrys. 

Įgaliotinių vardu Jurgis Janu
šaitis pasveikino susirinkimo 
dalyvius, padėkojo už atsilan
kymą, padėkojo šios kolonijos 
lietuviams, praeityje taip nuo
širdžiai rėmusiems Balfo darbus 
savo aukomis , ir prašė 
paramos ir naujajai Balfo sky
riaus valdybai, kurią susirinku
siems pristatė. Susirinkimas 
vienbalsiai patvirtino naująją 
Balfo valdybą. Šia proga Jurgis 
Janušaitis plačiau painformavo 
apie Balfo šakotą veiklą, 
teikiamą paramą varge esan
tiems lietuviams bet kur gyve
nantiems, Balfo pastangas pa
dėti iš okup. Lietuvos atvyks
tantiems mūsų disidentams ir 
politiniams pabėgėliams. Pa
informuota apie Balfo centro 
veiklą, paruošiant ir siunčiant 
daugybę siuntinių į Suvalkų 
trikampį bei kitur. Balfas atlie
ka didelį artimo meilės darbą, 
rūpinasi varge esančiais tau
tiečiais. Tad ir mūsų visų 
dėmesys ir parama šiai in
stitucijai turėtų būti nuoširdi ir 
efektyvi. 

Nuotr. V. Mažeikos 

Naujojo Balfo skyriaus var
du žodį tarė skyriaus pirmi
ninkas Vacys Dzenkauskas. Pa
dėkojęs susirinkimui už pareikš
tą pasitikėjimą, padėkojo ir iki 
šiol Balfo darbą dirbusiems 
įgaliotiniams dr. Vytautui Ma
jauskui ir Jurgiui Janušaičiui, 
pažymėdamas, kad jie tą darbą 
nuoširdžiai dirbo, nors aukų rin
kimo darbas esąs labai sunkus 
ir nemalonus. Prašė šios kolo
nijos lietuvių ir ateityje Balfą 
paremti savo auka. 

Buvo keletas paklausimų: Ką 
Balfas šelpia, kur dedami visuo
menės pinigai, ar Balfas remtų 
ir vietinius, varge esančius lie
tuvius? Į paklausimus atsakė 
susirinkimui vadovavęs J. 
Ja.i'.išaitis. 

ALT s-gos D?ytona Beach sky-
riaus pirmininkas Vytautas 
Abraitis šia proga painformavo, 
kad jau yra išėjęs labai geras 

Tautinės sąjungos leidinys 
,.Naujoji V i l t i s " žurna las , 
kuriame rašo įvairių pažiūrų 
autoriai labai aktualiomis te
momis. Kvietė žurnalą įsigyti. 
Ta proga buvo renkamos Balfui 
aukos. 

Po susirinkimo buvo parody
tas labai gerai pagamintas aš
tuntosios laisvojo pasaulio Tau
tinių šokių šventės filmas, 
kuriame atsiskleidė iš naujo 
šventės meniškas grožis, įspū
dingas mūsų jaunimo ir vyres
niųjų pasirodymas, liudijąs 
mūsų tautinės kultūros lobius ir 
jaunimo pas iek imus . Susi
rinkimą užbaigiant , Jurg is 
Janušaitis visiems nuoširdžiai 
padėkojo už gražų, sutartiną 
darbą, remiant Balfą. 

PADĖKOS DIENA 

Mūsų kolonijoje praėjo 
šventiškoje nuotaikoje. Daug 
kur būreliais susibūrę lie
tuviškos šeimos šią šventę at
šventė, prisimindami ir savus 
pergyvenimus, kaip ir anieji pir
mieji piligrimai, ieškodami ra
mesnės gyvenimo užuovėjos. 

Didokas būrys kaimynų ir 
draugų šią šventę šventė Teodo
ros ir inž. Alfonso įlekiu gražioj 
rezidencijoje. Tai šios šeimos be
veik tapusi tradicija. Seimi
ninkai svetingai visus priėmė, 
vaišino kalakutiena ir kitokiais 
patiekalais. Vaišių metu sveiki
nimus ir linkėjimus šeimi
ninkams išreiškė klubo pirmi
ninkas Jonas Daugėla, dr. Vy
tautas Majauskas ir Valė Skri-
dulienė. Kalbėtojai prisiminė 
Teodoros ir inž. Alfonso aktyvią 
veiklą šiame lietuvių telkinyje. 
Alfonsas yra „Sietyno" choro 
da in in inkas ir „ S i e t y n o " 
valdybos narys, o taip pat eina 
klubo valdyboje iždininko pa

reigas. Dr. Vytautas Majauskas 
savo žodyje prisiminė Alfonso 
draugystę praeityje. Buvo 
padėkota šeimininkams už sve
tingą viešnagę ir jiems sugie
dota Ilgiausių metų. 

GIMTADIENIAI 

Mūsų kolonijoje švenčiami be
veik t radic iškai . ] juos 
sukviečiama nemaži būriai savų 
artimųjų draugų. Gruodžio 2 d. 
atšventėme Gedimino Lapėno, 
gyv. Deltonoje, gimtadienį, 
kuriame dalyvavo taip pat 
nemažas būrys Vladės ir Ge
dimino Lapenų draugų. Seimi
ninkai pasižymi vaišingumu ir 
svetingumu, o Vladė vaišių 
paruošimu. 
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Gediminą šia proga pasvei
kino įdomiu žodžiu jo jaunystės 
dienų kolega Vacys Dzenkaus
kas, aptardamas jo gyvenimo 
veiklą trijuose tarpsniuose. 
Sveikino „Sietyno" vadovas 
muz. Antanas Skridulis 
„Sietyno" vardu. Kalbėtojai 
prisiminė Gedimino darbų 
našumą tėvynėje, išeivijoje ir 
šioje kolonijoje. Gediminas 
Lapenas aktyvus „Sietyno" 
choro dalyvis, vykstąs į repe
ticijas tolimas distancijas. Muz. 
A. Skridulis pažymėjo, kad 
Gedimino kūrybą naudojas ir 
dainoms bei giesmėms, pa
ruošiant joms muziką. Valdo 
žodį ir plunksną ir tuo prisideda 

prie šios kolonijos gyvesnės 
veiklos. Padėkojom šeiminin
kams už vaišes ir sugiedojom Il
giausių metų. 

J . Rimtautas 

Pirm negu aš apleisiu stalą, 
prie kurio vykdžiau savo 
tyr imus, nieko kito man 
nelieka, kaip tik pakelti į dangų 
rankas ir akis ir visos šviesos 
Tvėrėjui pasiųsti nuolankią 
maldą. Dvasioje jau aš matau 
dieną, kada žmogus iš gamtos 
taip pat gerai pažins Dievą, kaip 
ir iš šventojo Rašto, ir tais 
abiem apreiškimais džiaugsis. 

-/. Kepler 

AMEPICAN TPAVEL SERVICE BUPEAU 
9727 SOUTH VVESTERN AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60643 
TEL. (312) 238-9787 

1989 m. KELIONES Į LIETUVĄ 
r 

1. Balandžio 27 - Gegužės 15 
2. Gegužės 15 - Gegužės 31 
3. Birželio 12 - Liepos 01 
4. Birželio 14 - Liepos 01 

(Medicinos Darbuotojų grupė) 
5. Birželio 26 - Liepos 12 
6 Liepos 11 - Liepos 30 
7. Liepos 14 • Rugpjūčio 09 
8. Liepos 29 - Rugpjūčio 16 
9. Rugpjūčio 01 • Rugpjūčio 16 

10. Rugpjūčio 21 • Rugsėjo 06 
11. Rugsėjo 12 - Spalio 01 
12. Spalio 03 - Spalio 16 

Maskva 1, Vilnius 15, Maskva 1 
Maskva 1, Vilnius 11, Maskva 2 
Maskva 1, Vilnius 15, Leningradas 2 
Maskva 1, Vilnius 15. Maskva 0 

Maskva 1, Viinius 10, Leningradas 2. Helsinkis 2 
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1 
Maskva 2. Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1 
Maskva 1, Vilnius 15. Maskva 1 
Maskva 1. Vilnius 10. Leningradas 2, Maskva 1 
Maskva 2, Vilnius 10, Ryga 2, Maskva 1 
Maskva 2. Vilnius 15. Maskva 1 
Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1 

KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU. Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas 

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-238-9787. 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. VVestern Ave.. Chicago, IL 60643. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir draugų iškvietimo iš 
Lietuvos dokumentus ir parūpina lėktuvų rezervacijas atvykimui į Ameriką. Taip pat darome 
nuotraukas vizoms ir pasams. 

f \M midlcind Padarai 
WmBRr Savings-and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

B R I G H T O N PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IK CMCAGOS PRIKMIKSČUOSK 

4330-34 S. l 'a l ifornia Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. l 'alifornia Avenue 

Telefonas — 523-04 10 

B R I D G E V I E W 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

įsnc 1=1 
OUAIHOUSMG 
LENDER 

INTERNATION AL ^ 1 
G. T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą ir 
patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 metais 

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

Nr. 8901 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., 
Nr. 8902 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., 
Nr 8903 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., 
Nr. 8904 LIETUVA 10d.. Maskva 1 d., 
Nr. 8905 LIETUVA 10 d.. Maskva 1 d. 
Nr. 8906 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d.. 
Nr. 8907 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d. 
Nr. 8908 LIETUVA 15 d., Maskva 1 d. 

Viena 1 d., gegužės 12-gegužės 25 d. 
Viena 3 d., birželio 15-birželio 30 d. 
Helsinkis 1 d., birželio 16-Dirželio 29 d. 
Viena 3 d., liepos 13-liepos 28 d. 
Helsinkis 1 d., liepos 14-liepos 27 d. 
Viena 3 d., rugpjūčio 10-rugpjūčio 25 d. 

rugpjūčio 11-rugpjūčio 24 d. 
rugsėjo 14-spalio 2 d. 

Viena 1 d. 
, Viena 1 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. 

5?k. 
i. T. INTERNATIONAL, INC. 

10401 Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

Te!.: (312)430-7272 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR ŠONUS 

253.} West 71 St.. I h i e a g o 
Telefonas — 17f>-2.'}15 

1 116 So. 50th Av.. Cicero 
telefonas — HH.i-2]()H 

STEPONAS C. LAC K ir S L M S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTIVII," DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69th S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h u e s l H w v . - Tel . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Te l . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Salk Donald M.. -Jr. 

-
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x D r a m o s „Krikš to van
duo" premjera šiandien į vai. 
vak. ir rytoj, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Jaunimo centre. Stato 
Los Angeles Dramos sambūris. 
Globoja Lietuvos krikščionybės 
jubil iejaus komite tas . Visi 
kviečiami. Bus automobilių 
apsauga. 

x A. a. Kazimieras Sra-
gauskas, buvęs uolus „Draugo" 
ir kitų laikraščių bei organiza
cijų foto reporteris, staigiai mirė 
Detroite lapkričio 26 d. Buvo 
gimęs 1903 m. birželio 15 d. 
Priklausė St. Butkaus šauliams, 
Balfui, buvo vadovas Vasario 16 
gimnazijos rėmėjų būrelio. 
Australijoje liko brolis. 

x Šv. Kryžiaus l igoninės 
vadovybė kviečia lietuvius at
vykti į kalėdinį koncer tą 
gruodžio 21 d., trečiadienį, 7:30 
vai. vak., kuris įvyks ligoninės 
koplyčioje. Įėjimas iš 68 gatvės. 
Koplyčia yra antrame aukšte. 
Šį koncertą diriguos prel. J. 
Mroczkowski. 

x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 
pirkti a r parduoti namą Cicero, 
Benvyn, Riverside, VVestchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Realty, 5727 W. Cermak Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. Įstai
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Vik toras . Vik toras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu nau
dojasi bankai, taupymo bendro
vės ir privatūs asmenys. J e i g u 
mes negal im parduo t i : mes 
galim pa ty s nupi rk t i ! 

(sk) 
x Pradžiuginkite savo tėvus, 

gimines, draugus ar pažįsta
mus, užsakydami jiems „PEN
SININKO" žurnalą, kuris juos 
lankys kiekvieną mėnesį, nežiū
rint kur jie begyventų. Žurna
las leidžiamas LB Socialinių 
Reikalų Tarybos, redaguojamas 
K. Milkovaičio, pasiekęs aukš
to tiražo. „PENSININKO" me
tinė prenumerata Amerikoje ir 
Kanadoje tik $10.00 dol. Užsie
nyje - $16.00. „PENSININ
KAS" yra geriausia dovana 
įvairiausiom progom. Jame 
daug žinių iš socialinės gerovės, 
sveikatos klausimais, įvaireny
bės ir kit. Užsakymus siųskite: 
Li thuanian H u m a n Services 
Council of the USA, Inc., 2711 
W. 71 St., Chicago, IL 60629. 

(sk.) 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th S t ree t 
Ch icago , IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsda le , IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

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

Tel. — 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advoka ta s Jonas G i b a i t i s 
6247 S. Kedz ie A v e n u e 

Ch icago , IL 60629 j 

T e l . — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 

x Adv. Povilo Žumbakio 
knyga „Soviet Evidence in 
North American Courts" yra 

: išėjusi iš spaudos su spalvotais, 
kietais ir minkštais viršeliais. 
Naujas formatas yra mažesnis 
ir parankesnis, negu anksčiau 
išleistų laidų. Knyga analizuo
ja sovietinių įkalčių naudojimą 
Amerikos teismuose. Laida yra 
papildyta. Knygą galima gauti 
per Americans for Due Process, 
P.O. Box 85, Woodhaven, New 
York 11421. Minkštais vir
šeliais ypač tinka jaunimui, kie
tais galima dovanoti draugams, 
bibliotekoms, siųsti kongres-
manams. 

x J A V Lietuvių jaunimo 
są jungos Chicagos skyrius 
kviečia Chicagos ir apylinkių 
jaunimą į lietuvišką „Rock 'n 
Rol" kalėdinį baliuką šešta
dienį, gruodžio 17 d., 9 vai. vak. 
Gintaro svetainėje, 69 gatvėje. 
Rodysim vaizdajuostę iš Lie
tuvos „Roko maršas ner Lietu
vą" ir paklausysime lietuviškų 
„Roko" muzikos grupių — „An
t is" Studija" ir t.t. 

x Išnuomojamas 3 kamba
rių erdvus butas suaugusiems 
Brighton Parko apylinkėje, Ar
cher ir Califomia. Geras susi
siekimas; arti apsipirkimo cen
trai. Tel. 247-3777. 

(sk) 
x Vertinga kalėdinė dova

n a meno mėgėjams! Dail. 
Telesforo Valiaus gražiai išleis
ta spalvotų darbų monografija, 
lietuvių-anglų kalba. Galima 
įsigyti DRAUGE, Vaznelių pre
kyboje ir pas V. Čepaitienę. 
Tel. 778-5154. 

(sk) 
x Dainavos ansamblis kvie

čia visus į Jaunimo centro ka
vinę linksmai praleisti vakarą 
ir sutikti Naujuosius Metus. Re
zervacijoms skambinti: Mėtai 
G a b a l i e n e i 863-8210 arba 
Danguolei II ginytei 425-6527. 

(sk) 
x N o r m a n Burs te in , ži

nomas kailininkas, parduoda 
kailinius su didele nuolaida lie
tuv iams , vykstant iems į 
Lietuvą, arba čia atvykusiems 
pasisvečiuoti . Skambinti 
vakarais: 677-8489. 

(sk) 
x Naujiena! 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. 

(sk.) 
x Krištanavičiaus Fondas 

padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
moral inės ir materialinės 
paramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant mūsų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos gali būti siųstos adre
su: 5620 South Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 4344545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 

(sk) 
x American Travel Service 

Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau , 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, ūl . 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

x Metropolitan Opera, kaip 
ir kasmet, šiandien 12:30 vai. 
popiet pradeda transliuoti ope
ras tiesiog iš spektaklio New 
Yorke. S ios dienos transliacijoje 
girdėsime Mascagni operą „Ca-
valleria Rusticana" ir Leonca-
vallo „Pajacus". Chicagoje ope
rą transliuoja VVFMT stotis, 
banga 98.7, o kitur Amerikoje 
ir Kanadoje vietinės radijo sto
tys. 

x Žurn. ir „Draugo" bend
radarbis Jurgis ir Veronika 
J a n u š a i č i a i , gyveną Port 
Orange, Fla., kaip kiekviene-
riais, taip ir šiais metais savo 
dukroms Danguolei, gyv. Santa 
Monica, Cal., Rasai ir Bene
diktui Skvirbliams, gyv. 
Chicagoje, ir Ramunei ir 
Ričardui Badauskams, gyv. 
Atlantoje, Ga., kaip kalėdinę 
švenčių dovaną pratęsė 
„Draugo" prenumeratas 1989 
m. Tai gražus pavyzdys lietuviš
koms šeimoms ir prasminga 
švenčių dovana vaikams. 

x P r i e š k a l ė d i n ė mugė 
veiks Lemonte šį šeštadienį, 
gruodžio 10 d., ir sekmadienį, 
gruodžio 11 d., iki 2 vai. Prasi
dės mugė ir madų paroda tuoj po 
Mišių. Bus rodomi lietuviški 
drožiniai, keramikos m aliejaus 
meno kūriniai, vario ir gintaro 
dirbiniai, namie darytų žvakių 
ir kitų kalėdinių papuošalų. 
Visi kviečiami vieną ir kitą 
dieną atsilankyti. 

x Lietuvos Vyčių choro 
metinis pokylis įvyks 1989 m. 
sausio 14 d., šeštadienį, 7 v.v., 
Šaulių salėje, 2417 W. 43 St. 
Salta šilta vakarienė; šokiams 
gros Gintaro orkestras, bus 
laimėjimai. Trumpą programą 
atliks pats Vyčių choras, vado
vaujamas muz. Fausto Strolios. 
Vietas rezervuoti šiais tele
fonais: Stasė — 471-2239, 
Sabina - 573-0066 ir Estella 
— 925-3948. Visi maloniai 
kviečiami savo dalyvavimu pa
remti Vyčių chorą, seniausią 
Čikagoje. įėjimo auka tik 15 dol. 

(sk) 
x Ligos draudimas atvyku

siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

.(sk) 
x Dirbant is vyras ieško 

kambario su baldais ir virtuve 
arba be virtuvės. Rašyti: John 
Barton, 4401 S. Tai man Ave., 
Chicago, IL 60632. 

(sk) 

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

(sk) 
x Darome nuotraukas pa

sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 
x Dail. A. Dargio paroda 

vyksta Čiurlionio galerijoje. 
Kviečiame visus išnaudoti 
paskutinę progą šią ypatingą 
parodą aplankyti. Galerijos 
valandos: penktadienį 7 — 9 
v.v.; šeštadienį ir sekmadienį 11 
v.r. — 7 v.v. 

(sk) 

x Močiutei reikalinga pa
galba namų ruošos darbuose. 
Veltui kambarys ir maistas, 125 
dol. į savaite (5 darbo dienos). 
Skambinti 5 v.v., tel. 562-5583. 

(sk) 

x Ateitininkų Kūčios sek
madienį, gruodžio 18 d. ir 3 vai. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Mišios, tradiciniai kūčių val
giai, programa, bendros 
giesmės. Auka: suaugusiems 8 
dol., studentams 5 dol. Vietas 
svarbu rezervuoti iki gruodžio 
13 d., skambinant vakare 
499-2447 arba 434-0211. 

(sk) 

Tautinių šokių šventės užbaigtuvės spalio 28 d. Hamiltone. Iš kairės: Ingrida Bublienė, Juozas 
Krištolaitis su žmona, Antanas Vaičiūnas, Paulius Kuras, Rasa Kurienė ir Vytautas Birieta. 

Nuotr. J . Miltenio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
METINIS NAMŲ 

SAVININKŲ 
, SUSIRINKIMAS 

Kaip jau iš anksčiau žinome, 
Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacija 
įsisteigė prieš penkiasdešimt 

x Mieliniai blynai bus par
davinėjami šį sekmadienį, 
gruodžio 11 d., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje po kiekvie-
nerių šv. Mišių. Visi galės pa
valgyti pusryčius ir parsinešti 
namo. Blynų pirkimas prisidės 
prie parapijos išlaidų išmokė
jimo ir tolimesnio išsilaikymo. 

x Ieškomas Vytautas Sta-
siukonis, g. 1930 m., kadaise su 
tėvu gyvenęs Čikagoje, 6436 S. 
Claremont Ave., Manoma, kad 
šiuo metu gyvena New York 
valstijoje. Ieško sesuo Lietuvoje. 
Žinantieji apie Stasiukonį 
prašomi rašyti: P. Šalkauskui, 
6543 S. Campbell, Chicago, IL 
60629, arba skambinti „collect" 
tel. 312-436-5917. 

(sk) 

x Pigiai parduodu tauti
niais drabužiais aprengtas lėles; 
taip pat lėles aprengtas namie 
austais drabužiais. Skmbinti 
776-0035. 

(sk) 
x Smith Fine Fu r s — nauja 

kailių parduotuvė. Savininkai 
lietuviai, Vida ir Algis Jonušai, 
kviečia lietuvius atsilankyti ir 
pamatyti įvairiausių rūšių 
kailius. Didelis pasirinkimas 
moteriškų ir vyriškų paltų ir 
švarkų. Iki Kalėdų 50 procentų 
nuolaida nuo visų kailių. Par
duotuvė atdara septynias dienas 
savaitėje. Pirmd. - penktd. — 
11:00 v.r. - 9:00 v.v., šeštd. -
10:00 v.r. - 6:00 v.v. ir sekmd. — 
12:00 v. p.p. - 5:00 v.v. Smith 
Fine Furs, 22 E. Chicago 
Ave., NaperviDe, EI. 60540. 
Tel. 312-357-5800. 

(sk) 

vienerius metus. Ji tebeveikia 
ir dabar. Organizacijos pradi
ninkai matė reikalą įsteigti 
tokią organizaciją arba, kitaip 
sakant, suburti namų savi
ninkus į vieną grupe, kuri, 
reikalui esant, galėtų kalbėti 
visų vardu. Juk yra ir posakis 
„kur du stos, visados daugiau 
padarys". Anais laikais gyven-
mo sąlygos ir aplinkybės buvo 
skirtingos nuo šių laikų. 

Daugelis mūsų žmonių 
primeta organizacijai, ką ji pa-

x Pov i l a s P e t k e v i č i u s , 
„Lenkų okupacijoje ir jų kalė
jimuose", atsiminimai iš gyve
nimo lenkų okupuotame Vil
niaus krašte, lenkų kalėjimuose 
ir okupanto išnaudojimuose. 
Knyga išleista 1988 m., spaus
dinta „Draugo" spaustuvėje ir 
plat inama , ,Drauge". At
siminimai gražiai išleisti, turi 
188 psl. Kaina 8 dol. 

x Automobiliai į Lietuvą — 
pigiau grybų! Užtikrintai pri
statome mašiną jūsų giminėms 
Kalėdoms. Mūsų komisas — nuo 
vieno iki 4 nuošimčių! Kreiptis 
dabar: tel. 436-4134. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX F I R S T , R imas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
63^6169. 

(sk) 

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

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais {mokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki-

• tės į Mutual Federal Savings, 
2212 VVest Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

. (sk) 

darė naujų ateivių apsi
gyvenimo klausimu. Bet niekas 
neturi teisės užkirsti kelio: kur 
kas nori, ten ir gyvena. Pa
galvokime apie save: ar ne mes 
patys kalti? Dabartiniu laiku 
dar yra daug dalykų, kurių mes 
galime reikalauti, būdami orga
nizuoti. Deja, nedaug mūsų 
žmonių tą supranta ar nenori 
suprasti. Reikia suprasti, kad 
pavienis asmuo nedaug gali ko 
reikalauti. Kadangi jau praėjo 
beveik metai nuo šio įvykio, tai 
noriu jums įrodyti, kad tik orga
nizuotai veikiant ga l ima 
laimėti. 

Pereitais metais iškilo pro
blema dėl mūsų, t.y. Marąuette 
Parko, parapijos klebono. Buvo 
surinkta 34 lapai po 25 parašus 
ant kiekvieno lapo, pasiųsti į 
kuriją ne pavienio asmens var
du, bet pavadintu parapiečių 
komiteto su pirmininko ir sek
retoriaus vardais. Ir kas gavo-

x Šilti kalėdinia i sveiki
nimai iš Kalifornijos mano gi
minėms, draugams ir pažįsta
miems, o 1989 metai tegul jums 
visiems atneša laimę! O. Devei-
kienė. ( s k ) 

x B u v a u b e k e l i a u j ą s 
žvaigždžių keliais... Į šį pasaulį 
man padėjo sugrįžt: Maggie 
Cole, A. Venckus, dr. Battle, dr. 
Galinis, dr. Grcevich, kun. Tom, 
seselė Emma Rita. Širdingai 
ačiū! Step. Karvelis. 

(sk) 
x American Rari t ies Coin 

Corp. auksinių ir sidabrinių 
monetų krautuvė, 8529 S. 
Harlem, Burbank. IL. te l . 
430-9686. Valandos: kasdien 9 
v. ryto — 6 v.v., šeštadieniais 10 
v. ryto — 5 v.v. Perkame, par
duodame ir veltui įvertiname 
visokias auksines ir sidabrines 
monetas. Mokame aukščiausią 
kainą. Lietuvis profesionalas, 
Robertas Lalas jums mielai pa
tars ir patarnaus. 

(sk) 

i 

Lietuvių Fondo valdybos pirm. Marija Remienė sveikina Korp! Neo-Lithuania jos 66 metu sukak
ties minėjimo proga lapkričio 19 d 

Nuotr. V. A. R a č k a u s k o 

si? Nagi pranešimas. Tas pra
šymas yra svarstomas. Ir išėjo 
mūsų naudai,ir gavome gerai 
lietuviškai kalbantį kunigą, 
kuriuo, manau, visi yra pa
tenkinti. Tą pavyzdį daviau 
t am, kad žmonės suprastų 
visuomenės organizuotumo 
reikalą. 

Marąuette Parkų Lietuvių 
namų savininkų organizacijai 
yra daug ko reikalauti, kad 
būtų padaryta. City Hali ne 
labai skaitosi su pavieniu 
asmeniu, nebent jis būtų aukš
tose pareigose. Neverčiu nė 
vieno priklausyti šiai organiza
cijai, bet tik duodu pavyzdžius, 
ką organizuotas vienetas gali 
atlikti. 

Šio mėnesio 2 d. valdybos 
posėdyje buvo aptartas metinis 
namų sav. organizacijos susi
rinkimas, kuris bus gruodžio 16 
d., penktadienį, 6:30 v. vakare 
parapijos salėje. Bus priren
kama pusė valdybos narių, pri
imamos įvairios sugestijos bei 
pageidavimai ir t.t. Be to, J. 
Kulio iniciatyva atvyks valdžios 
atstovai, kurie paaiškins, kaip 
laikytis perkant ar parduodant 
namus. Ypatingai su kai ku
riomis namų pardavimo įstai
gomis. Posėdis praėjo gana dar
bingai ir apsvarstyta gana daug 
reikalų, kurie turės būti atlikti 
naujos valdybos. Po posėdžio 
buvo staigmena: atšventėme 
pirmininko gimtadienį. 

Taigi maloniai kviečiu atvykti 
į susirinkimą gruodžio 16 d. Po 
susirinkimo bus ir vaišės: su
muštiniai ir kavutė su pyragai
čiais. Tad iki pasimatymo! 

Ant . Repšienė 

IŠARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Šiaur inės New J e r s e y 
Lietuvių-Amerikiečių k lubas 
pirmų metinių proga skiria 350 
dol. stipendiją lietuvių kilmės 
studentui. Stipendija bus įteikta 
šiauriniam New Jersey gyve
nančiam aukštesnės mokyklos 
mok in iu i , ku r i s l ankys 
technišką ar biznio mokyklą įsi
gy t i baka lau ro la ipsniu i . 
Suinteresuoti prašomi iki atei
nančių metų vasario 1 d. rašyti: 
Anthony J. Staninas, 18 Sicux 
Ave., Rockaway, N.J. 07866. 

KANADOJE 

— N e k a l t o P r a s i d ė j i m o 
Marijos seserų šventė buvo Pri
s ikė l imo parapijos salėje 
lapkričio 27 d. Atidarė rėmėjų 
pirm. R. Grigonienė. Pamaldas 
laikė prel. J. Tadarauskas, pa
mokslą pasakė kun. L. Januška, 
OFM, programą atliko vaikų 
darželis. Keletą dainų ir gies
mių atliko „Sutartinės" ket
vertukas. Ses. Palmyra, Toronto 
seselių vyresnioji, padėkojo vi
siems susirink'-isiems ir pro
gramą atlikusiems. 

— Toron to Lietuvių namų 
moterų būrelio valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. B. 
Abromatienė, I vicepirm. S. 
Ciplijauskienė, II vicepirm. A. 
Jankaitienė, sekr. G. Butkienė, 
ižd. V. Grybienė. Renginių 
komitetą sudarė L. Matule
vičienė, B. Norkienė, J. Pace-
vičienė, B. Romeikienė ir J. 
Žemaitienė. Rev. komisijon iš
rinktos P. Jankaitienė, E. Priel-
gauskienė ir D. Zakarevičienė. 

— Tau t in ių šokių g r u p ė 
„Gintaras" ir mergaičių choras 
, , Pavasa r i s " yra pakviest i 
atlikti programą gruodžio 18 d. 
Renginį organizuoja Quebecko 
valdžia Kalėdų proga. 

— Montreal io l i tuanis t inė 
mokyk la šiemet turi 34 moki
nius . Mokyklos vedėja y ra 
Joana Adamonytė, mokytojauja 
Silvija Staskevičienė, Marytė 
Adamonytė, L. Gedvilą, Andrea 
Celtoriūtė, Irena ir Remigijus 
Šatkauskai. Religiją dėsto ses. 
Paulė. 

i 
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