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

Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kardinolui Vincentui Sladkevičiui

Sovietinėse respublikose
Minint Rusios krikšto 1000 metų jubiliejų
Šiemet, Rusios krikšto 1000
metų jubiliejų minint, Vakarų
Ukrainos ir Užkarpatės žemėse
sovietinės valdžios remiama
Pravoslavų Bažnyčia mėgina šį
Jubiliejų švęsti kaip pravoslavijos įtvirtinimo šventę. Šiuose
Rytų apeigų katalikų gyvena
muose rajonuose prie kiekvie
nos iš katalikų unitų atimtos
bažnyčios statomi dideli
ąžuoliniai pravoslaviški kryžiai,
nors iki šiol net ir pravoslavai
čia statydavo (pvz. kapinėse) tik
lotyniškus kryžius. Katali
kiškoji Ukraina savo krikšto,
priimto vienybėj su Romos
Bažnyčia, tūkstantmetį pažymi
eidama sunkiu katakombų
keliu. Sunkią jų padėtį žio
jubiliejaus metais atskleidžia
Ukrainos Dolinos rajono
Bubnišios kaimo tikinčiųjų
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Izraelis atmetė PLO
pasiūlymus
Arafatas neišpildo visų sąlygų
Geneva. — Palestinos Išlais
vinimo organizacijos vadas
Yasser Arafatas Jungtinių Tau
tų sesijoje kreipėsi į Izraelio
vadus, prašydamas pradėti tai
kos derybas prie pasitarimų
stalo.
Arafatas čia kalbėjo 80 minu
čių ir po savo kalbos jis susi
laukė minutės plojimų iš vals
tybių atstovų. „Aš atvykau čia
savo žmonių vardu... ir siūlau,
kad mes kartu surastume taiką,
taiką pagrįstą teisingumu". „Aš
prašau Izraelio vadus atvykti
čia, ir, Jungtinėms Tautoms
globojant, kartu siekti taikos.
Aš sakau jiems, kaip aš sakau
ir jums, jog mūsų žmonės, kurie
nori orumo, laisvės ir taikos sau
ir saugumo savo valstybei,nori
to paties visoms valstybėms ir
partijoms, dalyvaujančioms arabų-Izraelio konflikte".

abejojama Arafato nuoširdumu,
kad jis be dvejonių sutinka su
tomis sąlygomis. Londonas pasi
sakė už jo kalbos pozityvius
aspektus.
Jungtinių Tautų rezoliucija
242 reikalauja, kad Izraelis
pasitrauktų iš arabų žemės,
kurią jis okupavo 1967 m. Araft a s sako, kad būtų sudarytas
Jungtinių Tautų komitetas,
kuris prižiūrėtų Izraelio kariuo
menės pasitraukimą. Arafatas
n o r i , k a d būtų s u d a r y t a
t a r p t a u t i n ė komisija 2 4 2
rezoliucijos pagrindu. „ A š
smerkiu visų formų terorizmą ir
tuo pačiu metu aš sveikinu tuos,
kurie sėdi čia prieš mane, kai jie
savo laiku kovojo už savo kraštų
laisvę".

„Mes, tikintyb Rytų apeigų
katalikai (nepriklausomai nuo
to, kaip mus vadina — unitais,
Ukrainos Katalikų Bažnyčios
nariais), karštai trokštame, kad
persitvarkymas ir viešumas
paliestų ir mus, kad Jūs, ger
biamas Generalini Sekretoriau,
ir kiti mūsų visuomenės nariai
pagaliau suprastumėte, jog mes
tokie pat tarybiniai žmonės,
kaip ir visi kiti.
Iki šių dienų apie mus daug
rašoma knygose, kalbama per
radiją ir televiziją, tik gaila,
Naujieji JAV Senato vada;. Sen. George J. Mitchell iš Maine valstijos, kairėje, bus naujasis Senato
iškreiptai, neteisingai, nesude
daugumos
vadas, o sen. Bob Dole vėl perrinktas Senato mažumos vadu. Pirmajame savo pasitarime
Arafatas turi klausyti ir k i t ų
rinamai su viešumo atmosfera.
jie aptarė pirmiausiai svarstytinus klausimus, kai susirinks 10J Kongresas.
Net ir paskutiniu metu, kai
Valstybės departamento sek
kitose mūsų visuomenės gyve
retorius G. Shultzas prieš Ara
Su P L O nebus pasitarimų
nimo srityse viešumas įgauna
fato kalbą painformavo Izraelį,
vis didesnes teises, apie mus
Abejojama Sovietų pasitraukimu
TRUMPAI
Izraelio delegacija boikotavo kad Amerika bus pasiruošusi
kalba ne tiesą. Kaip įrodymą
šią Jungtinių Tautų sesiją, bet kalbėtis su PLO po Arafato
IS VISUR
siūlome pažvelgti į Oresto
Kabulas. — Reuterio žinių sija ir sukviesta tarptautinė
— L o s A n g e l e s gyveną koridoriuje užfiksvo iš televizi kalbos Genevoje. Tačiau dabar
Afganistano
E S S f S n e S T a i P as > ų f ta5 Michaliuko žinute,išspausdintą agentūra praneša, jog komunis konferencija
jos ekrano visą Arafato kalbą. dėl minėtų neaiškumų n u o
TSKP CK Generaliniam Sekre- ..Izvestijose" 1987 Nr 357
tų afganų vyriausybė per savo ateičiai išspręsti. Diplomatai armėnai gavo Sovietų leidimą Tuoj po jo kalbos Izraelio amba tiesioginių ryšių su PLO susilai
tonui M. Gorbačiovui:
(Bus dau^au)
radiją, pranešdama apie nušovi kelia klausimą, kaip toliau siųsti p a r a m ą lėktuvais į sadorius Y. Boehm pasakė, jog koma. Kai Arafatas Švedijoje
mą savo transportinio lėktuvo, laikysis Kinija, kuri reikalavo Jerevaną. Boeing 707 lėktuvas Arafato psiūlymai yra dvipras tarėsi su Amerikos žydų ats
pasitraukimo i š pirmasis jau išskrido su reika miški. Jis manąs, kad tiesiogi
pasakė, kad ,,šis užpuolimas sovietų
tovais, jis aiškiai pasakė, k a d
pašalpa nukentėjusiems
Lietuviai nori prekiauti su Amerika parodo pasauliui, kaip Pakis Afganistano, ar jie sutiks, kad linga
niai
pasitarimai
su
palestinie
asmeniškai sutinka su Ameri
armėnams n u o žemės drebė
tanas pažeidžia Afganistano te įvyktų viršūnių konferencija,
Vilnius. — Lietuvoje lankėsi Antrasis pasirašytas protoko ritoriją ir sulaužo Genevos susi kaip kad buvo paskelbta praė jimo. Armėnai čia suorganizavo čiais, kurie gyvena Izraelio kos trimis reikalavimais, bet
užimtoje teritorijoje, ir su kai kai jis sugrįžo į Tunisąjis
vaisvandenių, tarimus".
Amerikos bankininkai ir preky las liečia
jusią savaitę Maskvoje ir Beij- didelę pašalpą, kuri bus pasto myninėmis arabų valstybėmis
pareiškė tam tikrą netikrumą.
viai siunčiama lėktuvais.
bininkai. Jie tarėsi su Ministe- šampano, kai kurių lietuviškų
Kabulas ir Islamabadas praė inge, jei sovietai nepasitrauks.
būtų
teisingiausias
sprendimas.
Manoma, kad kiti PLO vadai jį
—
O
r
e
g
o
n
o
mieste
policija
iš
rių tarybos pirmininku Vytau gėrimų gamybą, medžio gami jusį balandį pasirašė Jungtinių
Diplomatų pranešimu, tie af
Jeruzalėje
Izraelio
min.
pirm.
Y.
įspėjo „nenueiti per toli".
tu Sakalausku. Pasitarimo nius, mėsos eksportą, kailių Tautų tarpininkavimo sutartį. ganai, kurie turi pinigu nusi aiškino naują kulto sektą,
Shamir
atmetė
Arafato
pasiūly
Baltieji rūmai, kaip pra'neša
metu buvo aptarta, kaip galėtų pramonę. Protokole išminėtos Sovietų kariuomenė privalo pirkti lėktuvo bilietui, bando kurios vadas y r a Eldridge
mus
kaip
„didžiausią
apgavys
oficialus
pareigūnas, susilaukia
bendradarbiauti Amerikos kom devynios įmonės galės savaran būti išvežta iki vasario 15 d. išvykti iš Kabulo į Indiją. Broussard, save pasivadinęs
7
tės
aktą'
.
„Mes
nesitarsime
su
daug raginimų pradėti pokal
panijos su Lietuvos ūkio įmonė kiškai sudaryti sutartis s u Sovietai tik dalį kariuomenės iš Amerikos ambasadoje tėra tik ,,Mr. New Guru", prisimin
PLO
bet
kokiomis
sąlygomis
ir
bius su Arafatu, nes manoma,
damas
iš
Indijos
buvusį
sektos
mis. Manoma, kad bus leista firmomis: Utenos bealkoholinių siuntė į namus ir tas išvežimas 14 tarnautojų. Aplink sostinę
jų
nepripažinsime",
pasakė
Shakad PLO pakeitė savo praeities
daugiau savarankiškumo Lie gėrimų kombinatas. Klaipėdos buvo sustabdytas. Pakistanas ir Kabulą nebėra saugaus kelio, vadą Rajneesh. Broussard yra
miras
ir
ragino
Ameriką
nepri
mąstymą ir dabar nori tikros
tuvos ekonominėje srityje, tada mėsos kombinatas. Panevėžio Afganistanas pasižadėjo, Gene kuriuo afganai galėtų pabėgti iš kilęs iš Los Angeles, kurio tėvas
pažinti
PLO.
taikos.
buvo
sekmininkų
pastorius.
Jo
gal būt bus galima suorganizuo gyvulininkystės įmonė, Kauno vos susitarimu, nesikišti į miesto, n e s daugelį ju j a u
Amerika susilaiko
ti bendras įmones, rašo ,.Tiesa" konditerijos fabrikas, Vilniaus vienas kito reikalus. Jau antrą kontroliuoja afganų partizanai 8 metų duktė mirė nuo kanki
nimų.
šiltnamių
kombinatas
ir
dar
ki
savo 243 numeryje.
kartą Kabulo komunistinė vy — laisvės kovotojai. Vyrauja
Washingtone Valstybės de
— V a k a r ų S a h a r o j e mark
Amerikoje lankėsi Lietuvos tos įmonės.
riausybė apkaltino Pakistaną nuomonė, kad partizanai užims
partamento atstovas Charles NATO užtikrino taiką
sistai
sukilėliai
nušovė
Lietuvos ministerių tarybos nušovus jų lėktuvus.
komunistų agropramoninio ko
Kabulą.
Redman išreiškė Amerikos nuo
Briusselis. — Šiaurės Atlan
Amerikos
lėktuvą,
manydami,
miteto pirmininko pavaduotojas vadovai j a u pritarė pasira
monę, jog Arafato kalboje buvo to gynybos santarvės genera
kad tai yra Maroko karinis
Genadijus Konopliovas, kuris šytiems susitarimams ir padės
įdomių ir pozityvių pasiūlymų, linis sekretorius VVoerner, kaip
Ieškoma priežasčių
lėktuvas. Penki amerikiečiai
Vengrijos
mokyklose
sąjunginėse
instancijose.
čia iš prekybininkų norėjo gauti
bet Amerika susilaiko šiuo praneša užsienio laikraščiai,
Los Angeles Times prane
žuvo. Tie sukilėliai vadinasi
O komercininkas S. Velonskis
užsieninius įrengimus, kad ga
Budapeštas. — Vengrijoje
metu kalbėtis su PLO. Ameri
lėtų pasinaudoti maisto pro kartu su ,,Ross" firma nori per šimu, Politbiuro narys Nikolai šiomis dienomis buvo įteisinta Polisario frontu, kuris kovoja kos sąlygos yra tos pačios kaip tarp jų ir Vatikano dienraštis
duktų gamybos technologija, ko tvarkyti Šiaulių dviračių Sišlin neatsakė į žurnalistų vidurinių i r pradžios mokyklų prieš M a r o k ą , norėdamas ir Britanijos: priėmimas Jungti L'Osservatore Romano, kalbė
kios Sovietų Sąjungoje nėra. fabriką ir sumoderninti Kauno klausimus, ar jie tikrai pasi mokytojų nepriklausoma pro n e p r i k l a u s o m y b ė s Vakarų nių Tautų rezoliucijų 242 ir 338, damas NATO karinio komiteto
Jam tarpininkavo „Albert In Požėlos spaustuvę. Jos lygis trauks iš Afganistano. Prade fesinė sąjunga. Pirmame šios Saharai, žinoma, komunistinėje pripažinimas Izraeliui teisę eg posėdyje Briuselyje, pažymėjo,
kad Atlanto Santarvės keturias
ternational
korporacijos" esąs atsilikęs bent 30 metų nuo dama manyti, kad nepasitrauki- profsąjungos posėdyje, kuriame valdžioje.
zistuoti ir atsisakymas visų for dešimtmetis užtikrino 40 taikos
mui bandoma surasti priežas
vadovas Simonas Volonskis, Vakarų pasaulio spaustuvių.
dalyvavo apie 300 jos narių,
— L o n d o n e Tarptautinė Am mų terorizmo. Arafatas pasakė metų. Jo įsitikinimu, didžia
čių,
apkaltinant Pakistaną
kuris yra kilęs iš Lietuvos.
buvo nustatytos veiklos gairės: nestijos organizacija paskelbė, sutinkąs su šiais trimis reika dalimi Santarvės dėka Sovietų
Afganistano užpuldinėjimais.
profsąjunga rūpinsis, k a d jog Irano vyriausybė sušaudė lavimais, todėl britu vyriau Sąjungoje dabar y r a pradeda
Kai tik buvo sulaikytas karo
Išleido 10 kalinių
J e i b u s leista...
Vengrijoje būtų p r a v e s t a daugiau negu 300 žmonių, kurie sybės atstovas tarėsi su Arafato mos pravesti svarbios reformos.
jėgų pasitraukimas, oficialūs so
Managua. — Sandinistų vy vietų pareigūnai nebeatsako į tą švietimo sistemos reforma, sieks k r i t i k a v o d a b a r t i n į Irano atstovu. Bet Amerika sako, kad Generalinis sekretorius WoerPo pasitarimų su bankinin
riausybė
paleido iš kalėjimo 10 klausimą. Ir Gorbačiovas, kal išsikovoti daugiau autonomijos režimą. Ta pati organizacija, Arafato kalboje nebuvo reikia ner toliau pažymėjo, kad Šiau
kais paaiškėjo, jog JAV kokurios žinios paprastai yra teis mo aiškumo, kad tuos reikalavi rės Atlanto Santarvė, pasinau
kalinių,
kurie bėdamas Jungtinėse Tautose, to švietimo įstaigoms.
mercininkai suteiktų Lietuvai politinių
Vidurinių ir pradžios mokyk ingos, mano, kad pakartų, mus PLO tvirtai remia, todėl dodama iškilusiomis naujomis
paramą tik su sąlyga, jei tai Nikaragvoje demonstravo prieš klausimo išvengė.
komunistų
režimą.
Jie
buvo
lų
mokytojų profsąjunga yra nukankintų ir sušaudytų gali
galimybėmis, yra pasiryžusi
būtų sprendžiama ne sovietuo
Valstybės
departamento
būti
daugiau
tūkstančio
as
kaltinami
ne
politiniais,
bet
jau
ketvirta
pastaruoju
metu
išplėsti bendradarbiavimą su
se priimtu būdu. Lietuva
atstovas pasakė, jog sovietų
Australijos
Sovietų Sąjunga ir kitais Rytų
privalo turėti savo sąskaitą ir kriminaliniais nusikaltimais — pažado išpildymas yra labai Vengrijoje užregistruota ne menų.
— W a s h i n g t o n e Amerika,
Europos kraštais su sąlyga, kad
savarankišką atskaitomybe su naikinimu valstybinės nuosa svarbus dalykas. ,,Tai buvo for priklausoma profesinė organiza
pareiškimas
vybės.
J
i
e
paleidžiami
tam
cija.
Kiek
anksčiau
Vengrijos
Britanija
ir
Kanada
sutarė,
kad
Varšuvos sutarties šalys suma
užsienio firmomis, įskaitant ir
malus pasitraukimo pažadas
Canberra — Australijos už žins apsiginklavimą, kurį dabar
atsiskaitymą doleriais. Taip pat tikromis sąlygomis, tačiau jų tarptautinei bendruomenei. valdžia davė leidimą įsisteigti bandomieji lėktuvų skridimai
nekontroliuojamą produkciją: giminės nežino, kokios tos Mes laukiame, kad jie ta paža aukštųjų mokyklų dėstytojų, Vokietijoje, k u r i e nesiekia sienio reikalų ministro kabine siekia sumoderninti, ir pasiryš
mokslo ir technikos darbuotoju 10,700 pėdų aukštumos, būtų to direktorius Gallagher Pabal- pilnai gerbti žmogaus teises bei
neturėtų būti eksporto plano sąlygos. Paleidžiamųjų tarpe dą įvykdytų".
yra
profsąjungos
vadas
Carlos
bei
kino darbuotojų nepriklau uždrausti. To prašė Vak. Vokie tiečių tarybai Australijoje nauja linkme pakreips savo
suvaržymų įvairiais materiali
pasiųstame laiške pareiškė, kad užsienio politiką.
somoms profesinėms sąjun tija.
niais resursais. Jei tai būtų Huembes, kuris vadovavo di
Slapti
pasitarimai
goms.
— Beirute Libano teroristai Australijos vyriausybė tvirtai
galima pasiekti, būtų tada gauti džiausiai opozicijai prieš sandinistus,
ir
Roger
Guevara,
pranešė, jog pagrobtasis Ameri tebesilaiko savo nusistatymo
Praėjusį mėnesį Sovietai
ilgalaikiai kreditai įrengimams
— Lenkijos Solidarumo vadas kos marinų pulkininkas Wil- nepripažinti trijų Pabaltijo vals
pirkti, žinoma, užsienio valiuta, Europoje baigęs teisės mokslus pradėjo pasitarimus su afganų
kuria ir atsiskaitytų už produk advokatas, kuris buvo koalici rezistencijos vadais Saudi Lech Walesa vakar paskelbė, liam Higgins. tarnavęs Jungti tybių įjungimo į Sovietų
KALENDORIUS
nė? opozicijos sekretorius.
Arabijoje. Afganu rezistencija kad jie yra pasiruošę kalbėtis su nių Tautų t a i k o s dalinyje, Sąjungą. Laiške pažymima, kad
tus.
Gruodžio 15 d.: Celinas,
nori pašalinti sovietų paskirtą vyriausybe, kaip būtų galima nuteistas mirties bausme už šni Australija atmeta kaip nepa
Du protokolai
grįstus sovietų vyriausybės tvir Kristijoną, Gaudenis. Kovotas.
— Pakistane Ghulam Ashaq Afganistano prezidentą Na- reformuoti visą
Lenkijos pinėjimą.
Gruodžio 16 d.: Euzebijus,
— Graikijoje prasidėjo pasku tinimus, kad Pabaltijo kraštai
Minėtas pareigūnas G. Kono Khan lengvai laimėjo penkių jibullah. o tą rezistenciją remia sistemą. Streikai būtų skel
pliovas pasirašė protokolą, kad metų terminą būti Pakistano Amerika, Saudi Arabija, Kini biami tik pečiu blogiausiu tiniai pasitarimai Amerikos laisvanoriškai prisijungę prie Albina, Alvinė, Audronė. Alina,
Vygaudas, Adas, Adelė.
bazių k l a u s i m u , p r a n e š a Sovietų Sąjungos.
būtų tos sąlygos įgyvendintos. prezidentu, kai už jį pasisakė ja ir Pakistanas. Gorbačiovas atveju.
— Anglijoje, Londone> susi Amerikos ambasada Atėnuose.
Minėta firma sutiko tarpinin 78^ parlamento balsų. Taip pat Jungtinėse Tautose pasiūlė, kad
ORAS CHICAGOJE
sausio
1
d.
būtų
sutartos
ginklų
dūrus trims traukiniams susi Jei paktas nebus pasirašytas,
kauti su JAV bankais. Albert pirmą kartą parlamentas pa
— Japonijos vyriausybė pra
International
atstovautų reiškė pasitikėjimą naujajai paliaubos, sustabdytas ginklų kryžiavimo vietoje, žuvo 42 tai Amerika t u r ė s 17 mėnesių nešė, jog paskyrė 9 mil. dol.
Saulė teka 7:10, leidžiasi 4:21.
Lietuvai beveik visame Vakarų ministerei pirmininkei Benazir pristatymas abiem pusėm, žmonės ir daugiau kaip 100 laiko likviduoti savo karinę nukentėjusiems armėnams nuo
Temperatūra dieną 24 1.. nak
įsteigta taikos priežiūros komi sužeista.
bazę.
Bhutto.
pasaulyje.
tį 12 1.
žemes drebėjimo.
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KALĖDŲ E G L U T Ė

A.A. KAZIMIERAS
SRAGAUSKAS

Tradicinė Kalėdų Eglutė
,,Žiburio" lituanistinėje mo
kykloje ruošiama sekmadienį,
gruodžio 18 d.. 12:00 vai.
Kultūros centre.
Kiekvienas mūsų skirtingai
ruošiasi sutikti Kalėdų šventes.
Vieni galbūt prisiminimais
grįždami praeitin, kiti lanky
damiesi parduotuvėse, ieško
dami tos idealios dovanos... Gi
lituanistinės mokyklos moki
niai ruošiasi šventėms, galvo
dami apie savo artimuosius. Šią
popietę jie pralinksmins savo tė
velius, senelius ir visus atsi
lankiusius vaidinimu „Kalėdi
niai prisiminimai", kurio autorė
yra „Žiburio" mokyklos mok. R.
Mikulionienė. Vaidinimą reži
suoja V. Moss.
Kalėdines giesmes, kurios
visuomet pagilina švenčių nuo
taiką, atliks mokyklos choras,
vadovaujamas mok. M. Šepečio.
Tikimės sulaukti ir Kalėdų
Senelio su dovanėlėmis. Nevel
tui gi tiek d a u g r a š ė m e ,
linksniavome ir stengėmės būti
geri.
Visus svečius tėvų komitetas
žada pavaišinti lietuviškais
patiekalais ir tuo pačiu tą dieną
visas šeimininkes atpalaiduoti
nuo virimo pareigų.
Kviečiame ir laukiame visų
„Žiburio" Kalėdų Eglutėje.
D.D.

Kazimieras Sragauskas, lap
kričio 26 d.. Vasario 16 gimnazi
jos reikalais nuvykęs į bib
lioteką, buvo ištiktas širdies
priepuolio. Greitosios pagalbos
nuvežtas į Southvvestern ligoni
nę, mirė sulaukęs 85 metus
amžiaus.
Kazimieras Sragauskas gimė
1903 metais vasario 15 d. Lie
tuvoje. Mokėsi Telšių gimnazi
joje ir vėliau Policijos Aukš
tesniojoje mokykloje. Kaip
sąžiningas tarnautojas, buvo
pakeltas j Nuovados viršininkus
ir dirbo įvairiose Lietuvos
vietose. Ilgiausiai dirbo Ra
seinių mieste. Buvo gero būdo
ir mokėjo gražiai su visais sugy
venti.
1949 m. atvyko į Ameriką ir
iki pensijos dirbo General Motor
Corp. Kazimieras Sragauskas
priklausė kone visoms lietuvių
organizacijoms: Lietuvių Bend
ruomenei. Lietuvių Fondui.
Tautos fondui. Balfui, šauliams,
Lietuvių Kultūros klubui,
Amerikos ..Lietuvių Balso"
radijo klubui. Lietuvių kam
bario VVayne State universitete
komitetui, Dainavos jaunimo
stovyklai, žurnalistams ir kt.
rinko Vasario 16 gimnazijai
aukas ir buvo būrelio vadovas.
Mėgo fotografuoti ir savo nuo
traukose įamžinti kone visus

ILOBVVrVOO

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., P.O. Box 545. North Andover. MA 01845

ŠOKĖJAI - TAUTINĖS
KULTŪROS
PUOSELĖTOJAI

Chicago, IL 60629.
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

DRAUGO p r e n u m e r a t a m o k a m a iš a n k s t o

TJ s.A
Kanadoje (U.S.A. dol.i
Užsienyje 'U.S.A. dol.)
Savaitinis (Šešt. pried)

BALFo direktorių s u v a ž i a v i m e , lapkričio 5 d. vykusiame Šv. A n t a n o parapijos patalpose D e t r o i t e ,
dalyvavę d i r e k t o r i a i a r b a d i r e k t o r i a m s atstovavusieji.

Nuotr. K. Ražausko

lietuvių organizacijų įvykius. Jo
nuotraukos buvo spausdinamos
„Drauge", „Dirvoje", „Laisvoje
Lietuvoje", „Karyje" ir kituose
laikraščiuose. Kazimieras mirė,
bet jis paliko daug gražių iš
lietuvių gyvenimo nuotraukų
savo namo rūsyje įrengtoje foto
galerijoje.
Kazimiero Sragausko kūnas,
šaulio uniformoje su užsitar
nautais ordinais, buvo pašar
votas Vai Bauža laidotuvių
koplyčioje.
Lapkričio 29 d. susirinkusieji
šermeninėje, k u n . Alfonso
Babono vadovaujami, sukalbėjo
rožinį. Tvarkiusi laidotuves
Jolanda Zaparackienė, vadova
vusi atsisveikirimui, savo ir ją
įgaliojusių organizacijų vardu
pareiškė užuojautą velionio gi-

tojus ir paskirstė premijas.
Lygias premijas gavo visos trys
jaunių kuopos ir ypatinga pre
mija buvo paskirta naujai
atsikūrusiai 18-tai kuopai.
Kuopų kategorijoje pirmą
premiją laimėjo 24 kuopa, antrą
premiją — 5 kuopa, trečią
premiją 112 kuopa ir ketvirtą
premiją — 150 kuopa. Individų
prirašančių narius kategorijoje
pirmą premiją laimėjo Aušra
Padalino, antrą premiją — Konnie Savickus, trečią premiją —
Ellie Kasputis ir ketvirta premi
ja pasidalino trys asmenys:
Bruce Neberieza, Estelle Rogers
ir Sabina Henson.
Vidurio Amerikos skyriaus
vardu nuoširdžią p a d ė k ą
išreiškė Ellie Kasputis šiems
premijų mecenatams: Standard
Federal Savings and Loan
Assn., Marąuette F u n e r a l
Home, Gaidas & Daimid Fune
ral Home ir Stanley Balzekas.

Mūsų vyčiai ir šį kartą gerai pa
vaizdavo lietuvių tautos papro
čius kitataučiams amerikie
čiams.
,.Oi tai šoksim, oi tai tryp
Lietuvos vyčių šokėjai ir šie
simi" — aidėjo Daley universite met su savo tradicine Kalėdų
to koridoriuose šeštadienio, programa gruodžio mėn. pasiro
lapkričio 18 d., vakare. Lietuvos dys Mokslo ir pramonės — MuVyčių tautinių šokių šokėjų seum of Science and Industry.
grupė, vadovaujama Fr. Zapolio, Pagarba Lietuvos Vyčių tauti
ir Lietuvos Vyčių choras, niu šokių šokėjams ir chorui,
vadovaujamas muz. Fausto ypač jų vadovams, už pastangas
Strolios,
atliko
lietuvių tokiais pasirodymais garsinti
vestuvinių papročių pasirodymą lietuvių vardą kitataučių ameri
Daley universiteto salėje, 7600 kiečių tarpe.
So. Pulaski Rd.. Chicagoje.
Bronius Fabijonas 112 KUOPOS KALĖDINIS
r
SUSIRINKIMAS
Vadovo padėjėja Lidija Rin{, ienė
paraše pasirodymą, kuri šokėjai
Lietuvos Vyčių 112 kuo
NARIU PRIRAŠYMO
gana gerai atliko, chorui gražiu
VAJAUS LAIMĖTOJAI pos tradicinis Kalėdų draugiš
dainavimu padedant.
kas susirinkimas ir užkandžiai
Daley universitetas pakvietė
Vidurio Amerikos skyriaus bus Švč. M. Marijos Gimimo pa
Lietuvos Vyčių šokėjus atlikti šį Lietuvos Vyčių antroji vicepir rapijos salėje gruodžio 20 d.,
pasirodymą, nes universitetas mininkė Ellie Kasputis sky antradienį, 7:30 vai. vak. Visi
norėjo visa tai nufilmuoti ir tą r i a u s susirinkime rugsėjo nariai yra kviečiami dalyvauti.
vaizdajuoste naudoti savo bei mėnesį paskelbė praėjusių metų Informacijai galima skambinti
kitų universitetų kursuose. narių prirašymo vajaus laimė Julie Zakarka tel. 434-7785.

minėms. Perskaitė ir Stasio
Garliausko eilėraštį „Vardas
granite".
Stasio Butkaus šaulių kuopos
vardu kalbėjo pirmininkas Edu
ardas Milkus, Lietuvių Bend
ruomenės Michigano apygar
dos, Lietuvių Fondo ir žur
nalistų vardu kalbėjo Vytautas
Kutkus. Atsisveikinimo metu
prie karsto garbės sargyboje
budėjo Detroito šauliai. Karstą
dengė Lietuvos vėliava, o prie
karsto stovėjo St. Butkaus šau
lių kuopos vėliava. Atsisvei
kinimas baigtas Lietuvos him
nu. Atsilankiusieji gausiai au
kojo: šv. Mišioms, Lietuvių Fon
dui, Tautos fondui ir Vasario 16
gimnazijai.
Lapkričio 30 d., Jolandai
Zaparackienei sukalbėjus mal
das, LSST pirmininkas Mykolas
Abarius ir St. Butkaus šaulių
kuopos pirmininkas Eduardas
Milkus, nuėmęs nuo karsto
Lietuvos vėliavą ir jo užsi
tarnautus žymenis, įteikė jo ar
timam draugui V. Tamošiūnui.

Velionis buvo atlydėtas į Šv.
Antano parapijos bažnyčią.
Mišias už velionio sielą aukojo
kun. Alfonsas Babonas ir kun.
Kazimieras Simaitis. Giedojo ir
vargonavo muz. St. Sližys, skai
tymus skaitė Matas Baukys. Po
Mišių ilgos automobilių vilksti
nės amžinam poilsiui buvo nuly
dėtas į Švento Kapo kapines.
Kun. A. Babonui ir kun. K. Si
maičiui a t l i k u s liturgines
apeigas, visi sugiedojome
„Marija, Marija" ir dėdami ant
karsto po gėlytę atsisveikinome
su Kazimieru . Nuliūdime liko:
sūnus Džiugas ir jo šeima ok.
Lietuvoje, dukterėčia Jūratė
Tender ir jos šeima Australijo
je, svainis Juozas Miką ir jo
duktė Dalia Navasaitienė Det
roite.
Jolanda Zaparackienė gimi
nių vardu visus laidotuvių
dalyvius pakvietė pietums į
Švedų svetainę.
Mielas bendradarbi Kazimie
rai, ilsėkis svetingoje Amerikos
žemelėje!

LIETUVIAI FLORIDOJE
Juno Beach, Fla.
VĖLINĖS
LB Juno Beach apylinkės val
dyba surengė Vėlinių minėjimą
Lietuvių kapų sekcijoje. Šv. Mi
šias atnašavo ir pamokslą
pasakė kun. Vytautas Pikturna.
Vincas Šalčiūnas paskaitė apie
senovės lietuvių mirusiųjų pa
gerbimo papročius. Visi sugie
dojo „Marija, Marija" ir „Lietu
va brangi". Po to lankė čia
palaidotų lietuvių kapus. Minė
jimą pravedė sekcijos pirm.
Jonas Jakubauskas.
VAIZDAJUOSČIŲ
RODYMAS
LB valdyba š.m. lapkričio 27
d. surengė vaizdajuosčių
rodymą iš dabartinių ok. Lie
tuvoj įvykių. Vaizdajuostes
atvežė, jas rodė ir paaiškinimus
davė Kęstutis Miklas iš New
Yorko. Toks didelis buvo susi
domėjimas, kad kai kurie
įvykius matydami, ypač
Nepriklausomos
Lietuvos
vėliavos iškėlimą Gedimino
bokšte,iš džiaugsmo verkė.

buvę įdomios, meninė programa
graži,o tie pokalbiai apie dabar
tinį Lietuvos laisvėjimą kėlė
nuotaiką ir stiprino dvasią.
Apolionija Pažėrienė, viena iš
veikliųjų šios kolonijos moterų,
16 metų išdirbusi Jordan Marsh
kompanijoj, išėjo į pensiją. L'ž
gerą tarnybą administracijos
buvo apdovanota žymeniu ir
surengtos gražios išleistuvės.
Pažėrienė dabar vėl grįžta į
aktyvią lietuvišką veiklą.
Šiuo metu kepa parapijos
bazarui pyragus, o tie jos pyra
gai būdavo labai skanūs. Lietu
viai bazare turės atskirą stalą.
Tenka manyti, kad ir šiais
metais jų stalas bus pirmasis
išparduotas.
Vytautas ir Marytė Petruliai
iš Detroito aplankė savo motiną
Oną Petrulienę, čia gyvenančią
sūnaus Algirdo ir marčios
Gražinos globoje. Vytautas Pet
rulis, būdamas LB tarybos
narys, šia proga aplankė apy
linkės pirmininką Algį Augūną
ir pasiteiravo apie valdybos
-veiklą.
P . Mikšys

BANKRUTAVO
RŪSTY J O N Ė S

TRUMPAI

L i e t u v o s V y č i u t a u t i n i ų š o k i ų šokėjai, v a d o v a u j a m i F r a n k Zapolio. l a p k r i č i o 18 d. gražiai pasirodė D a l e y College Chicagoje

I

Nuotr. J . T a m u l a i č i o

Chicagos advokatas James
Dr. Jokūbas ir Loreta Stukai Chatz užpildė dokumentus fir
įsteigė Lietuvos Vyčių Treasure mos Rūsty Jonės bankroto. Fir
Coart kuopą, kurios ribos tęsiasi ma įbrido j 32.9 mil. dolerių
Atlanto rytiniu pakraščiu tarp skolą, kurios nebegali išmokėti.
Vero Beach ir Palm Beach. Kas Ji specialiais skiediniais ga
norėtų prie Vyčių priklausyti, rantuodavo automobilius prieš
prašom kreiptis į steigėjus.
rūdijimą.
„ D a i n o s " choras, vado
vaujamas Irenos ManomaiBAUSMĖ UŽ ALKOHOLI
tienės, po ilgesnių atostogų, vėl
gražiai gieda pet lietuviškas
Gary priemiesty vadovybė nu
pamaldas. Be to, ruošiasi savo sprendė, kad asmenys, par
penkmečio minėjimo koncertui. duoda alkoholi nepilnamečiams
Dalia Augūnienė džiaugiasi ar sugauti jiems duoda gerti,
grįžusi iš Santaros-Šviesos turi būti nubausti nemažiau
suvažiavimo, kad paskaitos kaip 250 dol.

metams
$70.00
$70.00
$70.00
$40.00

3 mėn.
$25.00
S25.0C
$25.00

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

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

BENDROS KŪČIOS
„Švyturio" jūrų šaulių kuopa
gruodžio 18 d., tuoj po 10:30 v.r.
šv. Mišių, parapijos salėje ruošia
bendras kūčias. Sesės šaulės
joms stropiai ruošiasi. Bus pa
tiekti lietuviški tradiciniai
kūčių valgiai ir pravestas ben
dras giedojimas. Visi kviečiami
atsilankyti. Dalyvavimo auka
10 dol. Bilietai gaunami pas R.
Macionį.
A ^ . ."
A. Grinius

W metų
$40.00
$40.00
$40 00
$25.00

Vienintelis pradas gamtoje,
jungiąs savyje tapybos vaiz
dingumą ir dainingą muzikos
sruvenimą — tai plaukiančių
debesų eisena.
J. Gliaudą

DR. LINAS A. SIDRYS
AKIŲ L I G O S , C H I R U R G I J A
2636 W . 71 st Street
S u s i t a r i m u i : t r e c . . ketv.. šešt.
436-5566

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C.
GYDYTOJAS !B CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami kabinete)
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms
2 4 3 4 W. 7 1 Street, Chicago
T e l . 434-5849 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr.. ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v
Ot». 735-4477;
Rez. 246-0067- arba 246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBE — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING
6449 S o . Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9 - 5 5 3 3

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4 2 5 5 W. 63rd St.
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.

"

Kab. t e l . 4 7 1 - 3 3 0 0 ; rez. 4 4 2 - 8 2 9 7

VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. Kedzie A v e . ,
Chicago, Iii. 6 0 6 5 2
Pirm., antr.. ke»v. ir penkt.
pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS

Cardiac Diagnosis. Ltd.
Marquette Medical Building
6 1 3 2 S. K e d z i e
C h i c a g o . IL 6 0 6 2 9
Tel. 4 3 6 - 7 7 0 0

3900 W. 95 St.
T e l . 422-0101
Valandos pagal susitarimą

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. PRASAD TUMMALA, M.D
SURENDER KUMAR, M.D.

Kabineto t e l . — 5 8 2 0 2 2 1

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS

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

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Necnirurgmis išsiplėtusiu venų
"• hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Road. T e l . 585-2802
Valandos pagal susitarimą
P e n k t . a n t r . ketv ir penkt.
Reikalui esant aKaiiuoju >r Į namus

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

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 4 4 3 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 . Mlchigan A v e . , Sutte 324 ir
5 8 3 5 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
Tel. 565-2960 (veikia 24 vai)
Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81 st Street
Kabineto t e l . RE 7-1168:
Rezld. 385-4811
Dr. Tumasonlo 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

Namų 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie. Chicago, I I I .
Tel. 925-2670
1185 Dundee A v e . . Elgin, III. 6 0 1 2 0
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts R d . , Hickory Hills. IL
i mylia Į vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 598-4055
Vaiandos Dagai susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETPIS""AS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
Contact lenses"
2618 W. 71 st St. — T e l . 7 3 7 - 5 1 4 9
Va! pagal susitarimą. Uždaryta treč
Dr Tumasomc Kabinetą perėmė

T. RAMA, M.D.
SoeoalyDė — Chirurgija
2 4 5 4 YVest 71 st Street
Tel. 434-1818 — Rez. 8 5 2 - 0 8 8 9
Vai. pirm . antr ketv. ir penkt.
3 iki 7 v v. Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos
2636 W . 71st. St., Chicago, I I I .
T a i . : 436-0100
11800 Southwest H i g r m a y
Palos Helghts. III. 6 0 4 6 3
(312) 3 6 1 0 2 2 0
(312) 361 - 0 2 2 2

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai antr 1-4 v. p p ir ketv, 2-5 v p.p
šešt pagal susitarimą
Kabineto t e l . 7 7 6 - 2 8 8 0 , r e z . 4 4 8 - 5 5 4

;
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer A v e . (prie Austm)
Valandos pagai susitarimą
Tel. 585-7755

Pirmas kartas

MUSULMONIŠKAM
PASAULY

LIETUVYBĖS CENTRO KŪRĖJAS
Prel. Jono Kučingio 80 metų sukakties proga

Kai prieš keturiasdešimt dve
tuojau suorganizavo Lietuvos
P . STAKYS
jus metus kun. Jonas Kučins
Vyčių kuopą, kuriai priklausė
kas, vėliau sutrumpinęs pa
net toli gyvenantys čia gimusieji
Sunkiai suprantamas mu daugiau mokantieji sukti vals vardę į Kučingis, į Los Angeles tingiems moksleiviams bendra ir naujieji lietuviai. Taip pat jo
sulmoniškas galvojimas apie tybės turtus. Jai su kabinetu atvyko, rado liguistą Šv. butį ir valgyklą, kurioje galėjo pastangomis buvo įsteigtos
valdžią ir žmogų Vakarų krikš reikės sunaikinti nusikaltimus, Kazimiero parapijos kleboną maitintis tie, kurie iš pasku Katalikų susivienijimo, Moterų
čioniškam pasauliui. Ypač išsi korupciją, narkotikus, išeikvo prel. Julių Maciejauską ir mažą, tiniųjų siekė aukštesnio mokslo. sąjungos kuopos, Šventojo Var
skiria iš Vakarų musulmonų el jimus, bankų plėšimus, vagys nežymią parapiją. Jam reikėjo
Tuo pačiu metu kun. Kučingis do vyrų draugija. Vis tai reiKėjo
gesys su moterimis ir jų panie tes. Jai reikės daugiau turėti parapiją iš naujo kurti, kad ji bendradarbiavo lietuvių spau didelės energijos apleistame lie
kinimas, kartais net nelai valdiškų reikalų su miesto žmo taptų katalikybės ir lietuvybės doje, ypač dažnai rašydamas tuvybės bare, bet tos energijos
kymas žmogumi. Tik su kul nėmis ir bus sunkiau paveikti centru prie Pacifiko vandenyno. žemaičiams aktualiais klau ir pastangų nesigailėjo jaunas
tūros atėjimu pradeda ir mo kaimiečius, kad jie mokytųsi ir Tikrasis Sukaktuvininko kuni simais „Žemaičių Prieteliuje", Šv. Kazimiero naujos parapijos
terys išsikovoti savo teises, pra siektų geresnio išsilavinimo, giškas darbas ir prasidėjo einančiam Telšiuose, taip pat ir klebonas prel. Kučingis, vie
deda reikštis viešumoje. Bent bent išmoktų skaityti ir rašyti. Amerikoje, organizuojant, sta Kauno dienraščiuose „Ryte" ir niems padėdamas, kitus įkalbė
t e n moterys jau y r a šiek tiek
Šios problemos Benazir Bhut tant, dirbant krikščioniškam ir vėliau „XX amžiuje". Bolše damas, tretiems p a t a r n a u 
civilizuotos, kur civilizacija ir to jau dabar kelia rūpestį ir lietuviškam lauke, kad jo vai vikams vėl ateinant į Lietuvą, damas jungtis į krikščionišką ir
kultūra pradeda pasiekti pačius įtakoja rinktis kabineto žmones, siai išliktų ir ateinančioms jis iš Telšių pasitraukė į Vokie lietuvišką veiklą.
musulmonus, jų valstybes ar kurie jai padėtų valdyti, bet kartoms.
tiją ir apsigyveno VVuerttemLituanistinė šeštadienio mo
bent valstybės vadovus. Taip kurie nepasinaudotų tik val
berge. Čia nuo 1944 iki 1946 kykla veikėjau nuo 1949 m. Be.Šiais
metais
prel.
Jonas
jau išsiskiria kai kuriose vie džios postais. Geras dalykas,
metų gyveno ir aptarnavo
tovėse Egiptas, Jordanas, Siri kad ji užsienio ministeriu ir Kučingis mini savo 80 metų vokiečių parapiją Nasgenstadte, 1954 m., kad net patys mažieji
lietuvių vaikai galėtų mokytis
ja. Bet daugelis musulmoniškų užsienio politikos vadovu pasi amžiaus sukaktį. Neatrodo, kad Rottenburgo vyskupijoje.
savo tėvų kalbos, prel. Kučingis
kraštų dar vis tebegyvena vi rinko buvusį užsienio ministerj, tai būtų didelis skaičius isto
rijoje,
bet
didelis
skaičius
žmo
Po karo buvo kviečiamas prel. įsteigė vaikų darželį. Tai buvo
duramžių nuotaikomis ir nuo kuris palaikys gerus santykius
gaus
gyvenime
ir
jo
darbuose.
Juliaus Maciejausko, buvusio naujovė lietuviškose, net ir
statais arba valstybė tėra tik su Amerika, iš kurios tikisi
vienos giminės rankose, kaip paramos ir finansinės pagalbos Ypač prel. Kučingio darbuose, Švėkšnos klebono, atvykti į amerikietiškose parapijose. Mo
Saudi Arabija, dalis Jemeno ir nugyventam kraštui atstatyti. kuriuos jis dirbo Lietuvoje trum Ameriką ir perimti jo pareigas kykla su darželiu ir dabar
mažosios šeikijos.
Teisingumo ministeris Etiaz pai kaip kunigas — septynerius ; silpnoje parapijoje, nes jis jau ži veikia, nors jaunieji tėvai dar la
biau yra išsisklaidę ir negali ar
metus — ir kuriuos jis dirba nojo neilgai gyvensiąs.
Kai į politinius vandenis pasi Ahssan žino ne tik teisę, bet ir šiame krašte j a u 42 metus. Tie
Los Angeles kun. J. Kučingis nenori taip aukotis savo vaikų
nėrė Anglijoje išauklėta, uni Pakistano musulmoniškus pa darbai pažymėti istorinės tuojau visa energija ir visu užsi ateičiai.
Prel. Jonas Kučingis — sukaktuvininkas
versitetą baigusi, savo tėvą pročius, kurių bent pradžioje reikšmės laimėjimais Los degimu pradėjo rūpintis Šv.
turės
laikytis
naujoji
ministerė
Ypatingas jo visuomeninis
sekusi ir už j j keršijusi Benazir
Angeles Šv. Kazimiero pa Kazimiero nauja, tik gimusia
pirmininkė
ir
tuo
mėginti
įtikti
bruožas
pasirodė organizuojant
Bhutto, dabartinė Pakistano
rapijoje ir to miesto bei parapija. Jau 1947 m. jis buvo
J. Kučingis yra ne tik geras
tautai.
Lietuvių
dienas, kurios jau nuo titulą.
ministerė pirmininkė, tai visas
apylinkės lietuvių tarpe. Nors paskirtas klebonu, nors dar
Prel. Jonas Kučingis šiuo administratorius, dvasingas
musulmoniškas pasaulis pirmą
nuo 1984 m. jis jau yra pensijoje, buvo tik apgriuvusi bažnytėlė ir 1954 m. pasidarė tradicija ir
metu yra lyg pasitraukęs iš pa kunigas, uolus ir sumanus
kartą pasikeitė prieš civilizuo
— parochus emeritus, — bet nei menka klebonija. Naujojo kle visų Kalifornijos, ne tik Los
Angeles, lietuvių susibūrimas reigų. Bet jis nė kiek nėra pasi visuomenininkas, bet ir iš
t u s kraštus. Jos Pakistano liau
Pakistanas dar turės per jis ilsisi, nei jis skundžiasi dar bono pastangomis ir dideliais pabendrauti, p a s i d ž i a u g t i , traukęs nuo kunigiško, lietuviš tvermingas spaudos darbi
dies partija laimėjo rinkimus gyventi dideles geresnio bais, nei jis stokoja jėgų ir ener rūpesčiais išaugo graži ir gerai
pasižmonėti, susitikti su seniai ko darbo, nuo savo parapiečių ir ninkas, remias ją aukomis.
prieš savo priešą. Jos tėvas buvo
gyvenimo kliūtis, kad jis yra gijos atlikti kunigiškus darbus įrengta bažnyčia, kurioje tilpo matytais, patirti apie tuos, parapijos. Jo paties įkurtame Lietuvoje jis pradėjo rašyti,
nuverstas iš valdžios ir po dvejų
neseniai atsiskyręs nuo Indijos, tarp savo mylimų ir jį gerbian Los Angeles ir iš apylinkių kurie jau iškeliavo į amžinybę. 1952 m. Parapijos Žinių laik nenustojo rašės nuliekamu
metų viešai p a k a r t a s , ap
suvažiavę lietuviai. Jis pasi Lietuvių dienų programon prel. raštėlyje, kuriame jis bendra laiku ir Amerikoje. Jo straips
kuri yra visai kitos kultūros ir čių ir mylinčių parapiečių.
kaltinant žmogžudyste.
kito tikėjimo. Indija ir dabar yra
Prel. Jonas Kučingis gimė rūpino p a s t a t y t i žmonišką J. Kučingis pasistengdavo darbiauja ir dabar, nuolat ma nių ir pranešimų tilpo „Drau
Gen. Mohamed Zia ul-Haq, jo priešas. Atsiskyrus nuo Indi 1908 m. gruodžio 23 d. Šnyplių kleboniją, kurioje galėjo gyventi
pakviesti žymiuosius solistus, tome jo pavardę ir jo aprašytus ge", „Darbininke", „Varpely",
nuvertęs Zulfikar Ali Bhutto, jos tik pagal musulmonų km., Švėkšnos valsč., Tauragės keli k u n i g a i ir darbuotis
chorus, aktorius, leisti laimėji darbus, laidojant mirusius, ..Lietuvių dienose" ir kt.
dabartinės laimėtojos tėvą 1977 tikėjimą, buvo prijungta Pakis- apskr. Žemaitišku kantrumu ir lietuvių gerovei. Jis įkūrė pa
Šiose gražiose sukaktuvėse
mams skirtus brangius fantus krikštijant naujai gimusius,
m., jį mirtimi nubaudė 1979 t a n u i ir Bengalija (dabar ištverme jis siekė mokslo Švėkš rapinę mokyklą, pastatė jai pa
pinigais ar daiktais. Lietuvių tuokiant naujas šeimas. Kaip tenka tik pasveikinti garbingąjį
metais. Duktė kurį laiką buvo vadinamas Bangladesh), kuri nos „Saulės" progimnazijoje ir talpas, įkūrė lituanistinę
dienos yra kartu parapijos ir buvo jis uolus per daugiau kaip prelatą J o n ą Kučingį ir
kalėjime, paskui išsiųsta į yra to paties tikėjimo, bet skir saleziečių kolegijoje Italijoje. mokyklą, kad lietuvių vaikai
visų lietuvių šventė, kuri va 50 metų savo kunigystės metų. palinkėti jam dar ilgai darbuo
užsienį, kur mokėsi Oxfordo tingos kultūros ir tautybės. 1932 m. įstojo į Telšių kunigų galėtų mokytis savo kalbos, is
saromis pasidaro lyg atlaidai taip liko jis uolus ir sąžiningas, tis lietuvių tarpe ir džiaugtis
universitete Anglijoje, studijavo Didelėmis kovomis Pakistanas seminariją, kurią baigė 1937 m. torijos ir sužinotų apie savo
Lietuvoje, lyg susibėgimas spe pasitraukęs j užtarnautą peitej-. - savo-sukurtu lietuvių centru
kituose žymiuose universite atsiskyrė nuo Indijos, didelėmis ir tų pačių metų birželio 6 d. tautą. Jis taip pat pastatydino
cialiai p a m a t y t i
savųjų,
Reikia dar priminti, kad prel. prie Pacifiko vandenyno.
tuose politinius mokslus. Dabar
didelę
ir
patogią
salę,
kurioje
vysk.
Justinas
Staugaitis
jį
kovomis ir Indijos remiama
gyvenančių arčiau Ramiojo
ji galės juos pritaikyti prak
Bengalija atsiskyrė nuo Pakis įšventino kunigu ir paskyrė į lietuviai randa priebėgą po vandenyno.
tikoje, pirma moteris tapusi
Katalikų pareigūnai pareiškė,
tano. Trėmimas budistų ir indu- Šilalės progimnaziją kapelionu pamaldų, gurkšnodami kavą ir
BETLIEJAUS MIESTAS
ministerė pirmininke musulmo
kad Mišios bus laikomos Pra
sų tikėjimo žmonių iš Pakis ir parapijos vikaru. Kitais užsikąsdami, o paskiau antram
NEDŽIŪGAUS
Už tuos visus darbus, tuos rū
niškame krašte.
kartėlės aikštėje, kaip papras
tano, musulmonų trėmimas į metais, gavęs vyskupo leidimą, aukšte atlikdami susirinkimus, pesčius ir pastangas lietuvybei
Pirmasis Benazir Bhutto poli Pakistaną iš Indijos buvo labai išvyko į Milano Švč. Jėzaus Šir koncertus ir kultūrinius rengi ir katalikybei prie Pacifiko
tai,
bet dar neaišku, ar lotynų
Kristaus gimimo miesto.
tinis pasirodymas — paleidimas skaudus tautų „kilnojimas", dies universitetą studijuoti tei nius. Mokyklai vadovauti gyvenantiems
l i e t u v i a m s Betliejaus, savivaldybė atšaukė apeigų patriarchas. Jeruzalės
iš kalėjimų daugelio politinių kuris buvo daromas prievarta ir sės ir pedagogikos.
pasikvietė seseris vienuoles ir Sukaktuvininkas buvo pastebė tradicines Kalėdų švenčių vysk. Michel Sabbah vadovaus
kalinių, moterų, išskyrus kri su dideliais gyvenimo ir gyvy
Grįžęs iš Milano nuo 1939 m. joms pastatė gyventi patogius tas ir dvasinės vyresnybės — iškilmes šiems metams dėl visus procesijai per aikštę. Metinis
minalinius nusikaltėlius ir bės nuostoliais.
buvo Šilalėje šešto pulko namus. Kadangi Los Angeles vietos vyskupo ir paties Šv. metus besitęsiančio sukilimo skautų berniukų paradas ir Kū
karius, nubaustus karo teismo.
Taip pat nebus lengva Pakis kapelionas, o atėjus bolše miestas yra labai platus ir lie Tėvo. 1965 m. jis buvo pakeltas prieš Izraelio valdžią. Šįmet čių vakaro vaišės aukštiems pa
Taip pat ji pažadėjo moterų tano naujajai valdovei Benazir vikams, s u n k i a u s i u metu tuviai jame ir priemiesčiuose popiežišku prelatu. Pakėlimas
Prakartėlės aikštė nebus iliu reigūnams, buvo atšaukti. Per
teises pakelti aukščiau, kaip Bhutto ir Afganistano pro 1940-1941 metais buvo Šilalės išsklaidyti, jo rūpesčiu buvo prelato titulu jam nepridėjo
minuota ir joje esanti 40-ties pė nai Betliejus irgi buvo atšaukęs
dabar jos laikomos ir kaip su blema. Tas kraštas, Sovietų parapijos klebonas. Pasibaigus įrengta patogi automobiliams prie kunigystės ir nepaleng
dų ūgio eglutė nebus papuošta, Kūčių vaišes, o skautukų
jomis elgiamasi.
Sąjungos užpultas, kariauja jau bolševikiniam antplūdžiui ir pastatyti aikštė, kurioje galėjo vino darbų, tik tai, kas jau paieiškė Betliejaus meras Han- paradas buvo žymiai sumažėjęs.
daug metų. Anot afganis Lietuvą okupavus vokiečiams, tilpti daugelis net toli gyve buvo padaryta, buvo vertina na Nasser. „Neturim ko džiaug Pernai tik 2.500 lankytojų at
taniečių partizanų vado žodžių, jis buvo paskirtas į Telšius gim nančių parapiečių, atvykusių į ma ne tik parapiečių, ne tik tis per šias Kalėdas", pareiškė vyko į Betliejų Kalėdoms, kas
„gali rusai mus žudyti, bet ne nazijos kapelionu. Tiek Telšiuo pamaldas.
Kalifornijoje išsisklaidžiusių meras lapkričio 28 d. ..Mums buvo 75-iais procentais mažiau
Pakistano laimėtoja moteris gali nugalėti", užtikrina Sovie se, tiek anksčiau Šilalėje jis Visuomeninis darbas prel. J. lietuvių ir stebėjusių jo reikia rodyti rūpesti savo miru negu 1986 m.
atėjo į politikos viršūnes pana tų Sąjungai viešą pralaimėjimą, buvo ne tik kapelionas, bet ir Kučingiui buvo savas nuo Lie pastangų dydį amerikiečių, bet siaisiais: sukilimo metais per
šiu kėlu, kaip Filipinų Corazon kaip Amerikai buvo pralaimė rūpestingas moksleivių pagalbi tuvos laikų, kai jis dirbo su pa ir Bažnyčios vadovo, kuris jam 300 palestiniečių ir 11 žydų
Tikras džiaugsmas yra tas,
Aąuino. Pirmoji norėjo keršyti jimas Vietname.
ninkas išsilaikyti jiems sunkio vasarininkais ir ateitininkais. mėgino atlyginti, šioje žemėje buvo užmušti. 5.000 palestinie kuris kyla iš dorybės po kentė
už savo tėvą ir jau diktatoriaus,
Daugiau kaip milijonas Afga- se sąlygose. Jis įsteigė netur- Los Angeles prie parapijos jis suteikdamas garbingą prelato čių įkalinti ir 7.000 sužeisti.
jimuGuarini
nuvertusio ir pasmerkusio jos r istano pabėgėlių Pakistane yra
tėvą, nerado gyvo. Antroji, gili kraštui žaizda. Juos reikia
keršydama už savo vyro nužu išlaikyti, maitinti, mokyti, pa
per denį. Nepasitaikys geresnė proga už šią pa- jo akies. Ausų atžvilgiu yra svarbus skirtumas tarp
dymą, išaiškino rinkimų netiks ruošti karui, kartais net ap
studijuoti kitologiją.
sperminio ir Tikrojo banginio: pirmasis turi išorinę
lumus, korupciją, suktybes ir ginkluoti. O reikia taip pat
Pirmiausia mus nustebina bendras tų galvų skir skylelę, antrojo ausj dengia plėvė taip, kad skylutė
nuvertė buvusį prezidentą Mar- prisiminti, kad ir bolševikai ne
HERMAN MELVILLE
tumas. Iš tikrųjų abi galvos didelės, tačiau sperminio beveik visiškai nematoma.
cos, kuris buvo priverstas glosto už pabėgėlių globojimą ir
banginio galvoje matome tam tikrą matematinę
su savo šalininkais ir žmona Im- dažnai peržengia lėktuvais ir
O dabar, nepaisant kokias turime priemones,
ROMANAS
simetriją, kurios pasigendame Tikrojo banginio galvoje. pasukime sperminio banginio galvą taip. kad galėtume
elda išvykti iš krašto. Ir dabar, malūnsparniais P a k i s t a n o
Išvertė P. Gaučys
Sperminio banginio galvoje yra daugiau charakterio. ją pamatyti iš kitos pusės, o paskui, kopėčiomis pakopę
nors jis jau ligonis, gyvena Ha sieną, tuo priversdami patį
76
Nenoromis į ją bežiūrėdami iš karto atiduodame ligi viršaus, meskime žvilgsni į jo bumą. Jeigu ji ne
vajuose. Zia jau yra žuvęs lėktu Pakistaną į karą veltis.
vo nelaimėje ar specialiai nužu
Reikia tikėtis, kad nenormali
būtų atskirta nuo likusio kūno. galėtume nusileisti į
— Ką aš tau norėjau pasakyti? — sušuko Flaskas. pirmenybę dėl mumyse sukeliamo orumo.
Dabar patyrinėkime, kas mažiausiai skiriasi tose didelį jo viduriu rūsį. Kokia tyra burna! Nuo grindų
dytas priešų su lėktuvo įgula ir padėtis pasikeis, jeigu rusai — Labai greit pamatysi tik ką užmušto banginio galvą
visais keleiviais.
tikrai iki ateinančių metų va pakabintą priešingoje pusėje nuo sperminio banginio. galvose, atseit, akis ir ausis. Toli į šalį nuo galvos, ligi lubų išklota balta plėve, kuri žėri tartum nuota
netoli nuo kiekvieno banginio žiaunos kampo, gerai kos šilkinė suknelė.
Pakistaną nelengvai valdė sario vidurio iš Afganistano iš
Ir netrukus pasitvirtino Fiasko žodžių teisybė. Kaip
Zulfikar Ali Bhutto. Nelengva ves savo kariuomenę. Bet tai ir anksčiau, ,,Pequodas" palinko banginio pusėn, bet ieškant, pagaliau jūs pamatysite akį be blakstienų,
Dabar iš čia išeikime ir pažiūrėkime į pasibaisė
buvo jį nuvertusiam Mohamed galima tikėti, galima ir abejoti, su abiejų galvų priešsvoriu jo skiauterė atgavo pusiau kuri atrodo tartum būtų kumeliuko, tokia yra dis tiną žemutine žiauną, panašią į ilgą viršelį milžiniškos
proporcija tarp jos ir galvos. Būdamos taip sudėtos, ban
Zia ul-Haq. Nebus lengva ir — tai bus tik bolševikinio svyrą, nors ir nelengvai.
ginio akys niekad negali matyti priekyje ar užpakalyje tabokinės su kilpa gale, užuot buvus iš šono. Ją
Benazir Bhutto, juo labiau, kad veržimosi į svetimas žemes pri
Tikrojo banginio kūnas pritraukiamas prie laivo
pakėlus, matyti eilės dantų. Atrodo, kaip nuleidžiamieji
ji dar turės jausti musulmoniš pažinimas. Pakistanui ir jo nau šono panašiai, kaip ir sperminio banginio, vienintelis esančio daikto. Žodžiu, banginio akių pozicija atitinka grotai.kuo jie iš tikrųjų pavirsta norėtam nelaiminga
ką pasipriešinimą iš ka jai valdžiai reikės net tuo atve skirtumas yra tas, kad jam nenukertama galva, ligi žmogaus ausų pozicijai ir jūs galite įsivaizduoti kaip jam.
riuomenės, valdžios ir tautos ju, jeigu rusai išeis, Afganis neišimtos ir neužkeltos ant laivo lūpos ir liežuvis kar toli jūs galėtumėt matyti žiūrėdami i daiktus per savo
Bet dar baisiau matyti sergančio banginio pen
pusės. Jai nebus lengva, išmo tanui pagelbėti ekonomiškai at tu su juodu kaulu, vadinamu vainiku. Tačiau šiuo atve ausis. Šitą banginio akių ypatybę visados reikia turėti
kiolikos
pėdų ilgio žiaunas, sudarančias tiesų kampą
kytai Vakarų Europoje — Angli statyti sugriautą kraštą, stab ju taip nebuvo padaryta, ir abi galvos liko kaboti ant galvoje medžioklės metu, norint geriau suprasti scenas, jo kūnui. Būdamas tokioje padėtyje banginis nėra
taip pat derėtų, kad ir skaitytojas to neužmirštų.
joje, kai Pakistano tautos 75 dyti keršto jausmus ir pasireiš laivo užpakalio.
nugaišęs, bet tik sergąs, nuliūdęs ir. besirodydamas
Gal tai paprastas įsivaizdavimas, bet visada man
procentai yra beraščiai, dau kimus, taikyti labai išsiski
tokioje keistoje būklėje, atrodo tartum priekaištaująs
,_ „
. . .
..... _ i
atrodė, kad keistas judesių neryžtingumas, parodytas
gumas gyvena iš žemės gamy riančias partijas. Tas viskas sto
visai banginių giminei tokią bjaurią savijautą.
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bos ir ūkių.
vi prieš Benazir Bhutto akis ir
r
Daugumoje atvejų apatinė žiauna, išimta iš savo
kai kurių banginių užpuolimo metu, kai j) puola trys
Miestuose gyvena tik labiau ateitį.
Iš didžiųjų leviatanų sperminis ir Tikrasis bangi- ar keturios valtys, ir jų palinkimas į nepaprastą baimę, vyrių patyrusio menininko, iškeliama ant denio ir iš
pasiturintieji, geriau išmokyti ir
P.S.
niai neabejotinai yra žymiausi. Taip pat tuodu ban- yra išdava suglumimo, kilusio dėl jų regėjimo duališ- jos dantų išimamas drambliakaulis ir kartu baltasis
kaulas, iš kurio jūreiviai gamina įvairius įdomius
ginius pastoviai žmogus medžioja. Nantucketiečiams kūmo.
Anksčiau ar vėliau Amžinoji
Džiaugsmas, nuosaikumas ir jie sudaro du kraštutinumus iš visų žinomų rūšių.
Nemažiau įdomios ir banginio ausys. Jeigu jūs jų daiktus, kaip pvz. lazdas, skėčių rankenas ir botkočius.
Rūstybė nubaudžia skriaudėjus. poilsis uždaro duris gydytojui.
Kadangi išorinis skirtumas tarp jų svarbiausia glū- nepažįstate, galite ištisas valandas ieškoti ir niekad
'Bus daugiau)
Fr. Logau di jų galvoje ir kadangi jos abi kabo „Pequodo" šonuose, nerasite to organo,
J. Švaistas
norint įsižiūrėti į vieną ar į kitą, tereikia tik pereiti
Tai yra maža skylutė, esanti šiek tiek už
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Netoli Raseinių, a t l a i k ę s
daugybę
gyvenimo negandų,
Liaudis turėjo posakius apie
vandenj: švarus šulinys-švarus garsusis Baublys byloja nau
šeimininkas, kas j vandeni j o m s k a r t o m s a p i e ąžuolo
spjaudo, pro to ausis degutas stiprybę bei šviesuolio žemaičių
sunkiasi, skaniausia žuvis šva istoriko, rašytojo Dionyzo Poš
kos kilnų darbą. Ąžuolo bio
riame vandenyje nardo ir kt.
grafiją
D. Poška užrašė Baublio
Šia proga noriu paminėti ir
keletą lietuvių padavimų apie viduje virš durų.
Mažeikiai yra laikomi rimta
ežerus. Žemaitijoje 1750 m. eže
ro vandeniui i orą pasikėlus, miesto savitumo užuomazga.
atsiradęs labai juodas debesys. Išaugęs iš kaimo, kurį supo
Jis kabojo vienoje vietoje beveik miškai ir pelkės, tapo apskrities
Muravjovo
dvi savaites. Kriokdamas atošė miestu, turėjęs
prie Minijos ties Krokų lanka. miesto vardą 1901-1918 m.
Cia gyvenantieji žmonės girdėję Turimomis žiniomis, puošiasi
kelis kartus šaukiant: ,,nu- skulptūromis Lazdynų Pelėdos
griaukit savo trobas ir eikit (daug p a s i d a r b a v u s i šiam
šalin, nes čia turi pasidaryti kraštui) ir kitų, parkais, vaikų
ežeras". Žmonės išbėgiojo, tik poilsio ir pramogų centru su
viena moteriškė duoną kepti dirbtiniais baseinais, upeliais,
besirengdama, išbėgo laukan kalneliais, muziejum, kultūros
pečšluostės atsinešti ir pykda rūmais ir kt.
Žemaitija t u r i apie 3000
ma ant to debesies ūžimo tarė:
kriokit, kriokit, Krokų lankelės! piliakalnių, tad ją būtų galima
Debesies vardas buvo atmintas pavadinti piliakalnių kraštu.
Žemaičių kraštas turi būti
ir visa vieta su moterim
vandeniu aptvino. Šiandieną brangus visiems,iš kurio Lietu
ten didelis Krokų ežeras tyvu vos kampelio mes bebūtume.
Čia gimė ir augo mūsų didieji
liuoja.
rašytojai: M. Valančius, J.
Kur dabar Dusios ežeras,
Žemaitė (aprašiusi senovinę
seniau buvo tik mažas upe
Žemaitiją),
J.
Maironis,
liukas. Kartą mergina skalbė
Simanas Daukantas (Žemaičių
baltinius, o senutė sėdėjo ant
tautosaka), Lazdynų Pelėda.
liepto. Senutė pasakė merginai:
Šatrijos R a g a n a , Dionyzas
ko tu taip uždusai, kaip dusia?
Poška. Šie visi literatūros ir
Vanduo pradėjo verstis, mer
meno veikėjai turėjo d a u g
gina nuskendo. Taip vartėsi
įtakos mūsų krašto kultūrai,
vanduo šešias dienas ir pasidarė
palikę po savęs platų atminties
Dusios ežeras.
lauką.
Kiekvienas ežeras ir upelis
Pakeliavę po Žemaitiją, prisi
Lietuvoje turėjo savo atsiradimo
minę jūrą, ežerus, upes, istori
istoriją.
nes vietas,grįžkime į savo Kali
Be gintarinės jūros. Kuršių
forniją, kuri turi tiek daug
marių, Kuršių nerijos, ežerų ir
panašumo į Žemaitiją. Vasaros
upių, Žemaitija turi daug isto
metu mus vargina karščiai, už
rinių vietų. Čia ir Žemaičių
terštas oras. deginanti sausra,
plentas, kuris veda į Žemaitiją
tad mūsų gamtos mylėtojų
į tą kraštą, kur visų upių pra
vienitelis kelias yra jūra, ežerai,
džia. Jis sujungė Kauną su Klai
upės.
pėdos uostu. Šiandieną šis gar
Los Angeles ypatingai pergy
susis plentas yra įjungtas i
vena
tą užterštą orą, todėl mes
A-227 kelio tinklą, kuris eina
n
o
r
i
m
e
suminėti
savo
per visą Sovietų Sąjungą.
gyvenamoje
kaimynystėje
Pačiame Raseinių mieste vandenis, kuri galima labai
y r a Žemaičio
p a m i n k l a s g r a ž i a i p r a l e i s t i l a i k ą su
skulptoriaus V. Grybo, kuris didesniais laivais ir su mažais
1941 m. nacių buvo sušaudytas, laiveliais. Čia jūs praleisite
bet karo audros neįveikė laiką, kur kvepiantis oras,
žemaičio paminklo. Dubysos pailsėsite, pažuvausite ir fizi
pakarantėse gimė J. Maironis, niai sustiprėsite. Kiekvieną sa
žymiausias mūsų poetas ir vaitgalį mes matome ilgas auto
tautos dainius. „Kaip puikūs mobilių vilkstines, motor homes
slėniai sraunios Dubysos". Ra (namelius) su laiveliais sku
seinių rajono Pikčiūnų mokyk bančius į gamtą nuo karščių,
loje, kuri yra greta Maironio taršos sustiprinti fizines ir
tėviškės, susikūrė Lietuvos dvasines jėgas tiek senimas, o
kultūros fondui remti klubas, ypač jaunimas. Kaip malonu
pasivadinęs „Prie šaltinio" var sekti tas pavyzdingas šeimas,
du. Tikslas — rūpintis Maironio kur vyksta draugystė tėvų su
gimtinės vietų tvarkymu, rinkti vaikais.
Norintiems džiaugtis su lai
o f c i m i n i m n a pnip ii

•

1983 m. viso pasaulio lietuviai
iškilmingai paminėjo dr. J. Ba
sanavičiaus „Aušros" šimt
mečio sukaktį. Tie metai buvo
paskelbti „Aušros" metais.
„Aušrai" 1886 m. sustojus,
1889 m. dr. Vinco Kudirkos
sumanymu ir jo bei jo draugų
pastangomis buvo išleistas
pirmasis „Varpo" numeris. Tad
ateinančiais metais lietuviai
švenčia „Varpo" šimto metų
sukaktį. Mūsų tautinio at
gimimo istorijoje „Varpas" yra
įmynęs gilius pėdsakus, kurių
net ir šimto metų dulkės nepajė
gė užpustyti. O, be to, tuo metu
jis mūsų tautai buvo ryškus
kelrodis ir vadovas kovoje su
rusų okupacija. Tad „Varpo"
idėjos ir jame paskelbtos V.
Kudirkos mintys šiandien, kai
mūsų tauta ir vėl yra pavergta,
yra ypatingai reikšmingos ir
prasmingos.
Šiai istorinei sukakčiai pla
čiau įprasminti Pasaulio Lie
tuvių B-nė 1989 metus viso
pasaulio lietuviams paskelbė
„Varpo" metais. Tikimės, kad
ateinančiais metais visų
lietuviškų parengimų datos bei
leidiniai bus atžymėti „1989
Varpo" metais.
Minėjimams organizuoti ir
minėjimų mintį plačiau lietuviš
koje visuomenėje įprasminti yra
sudarytas „Varpo" 100 metų su
kakčiai paminėti k-tas: pirm. M.
Mackevičius, vicepirm. J.
Daugėla, nariai V. Bildušas, E.
Boreiša, L. Girinis-Norvaiša, A.
Kučys, G. Lazauskas, V. Motušis, S. Paulauskas ir E. Rūkienė.
Šiuo metu yra sudaromas Gar
bės k-tas. I Garbės k-tą yra
pakviesti mūsų centrinių insti
tucijų ir ideologinių organiza
cijų pirmininkai.
Pagrindinė minėjimo aka
demija yra numatoma surengti
Chicagoje. Komitetas yra iš
siuntinėjęs visų kraštų lietuvių

vais ir laiveliais yra patartina
išklausyti 13 savaičių „Coast
Guard" kursą, pamokantį skai
tyti jūros žemėlapį, vartoti
radiją ir išvengti įvairiausių
nelaimių.
Pirmasis kelias į vandenis su
laivais y r a Pacifikas-Didysis,
Ramusis vandenynas, 180 mil.
kvadr. km. Dydžio atžvilgiu
yra pirmasis iš visų vandenynų.
Rytinė jo dalis turi dvi įlankas
— Kaliforniją ir Panamą. Pacifike yra giliausios pasaulyje
gelmės, kurios atsirado nuo že
mės plutos viršutinių sluoksnių
lūžių, kuriuos lydi vulkanizmas,
per k u r į susidaro salos.
Kanados pakraščių vandenys
yra iš žuvingiausių pasaulio
vietų. Dėl audringo klimato
navigacija išsivystė tik išradus
garlaivį.
Neturintieji laivų galite nuva
žiuoti mašinomis į pajūrį ir
džiaugtis tyru oru, pabėgant
n u o k a r š č i ų i r užtaršos.
Mėgstantys žuvauti galite ui
nedidelį mokestį pasidžiaugti
j ū r a , pasisupti bangose ir
pagauti žuvį. Turintiems laivus
ar laivelius ar galvojantiems įsi
gyti duosime keletą Kalifornijos
ežerų, kur galėsite pasidžiaugti
vandenimis. Žinoma, galėsite
ten praleisti savaitgalius, ar
atostogas nuvažiavę ir su maši
nomis. Mylintieji gamtą ir
vandenį,vieną kartą pabėgę nuo
miesto triukšmo, rasite būdų
ir priemonių kaip džiaugtis
tyru oru. Paprastai galvojama,
jeigu aš nežuvauju, tai kam
man prie upės ar ežero važiuoti,
o ką aš ten darysiu? Nuvykite
ir pamatysite, kaip žmonės ran
da būdų išnaudoti gamtą savo
sveikatai, ypač vaikams, kur jie
turi laisvę žaisti, kurti ir stip
rinti sveikatą. Priemonės tam
yra kamuolys, dviratis, išnuo
mojimas laivelio ir daugybė ki
tų planų. Štai tie ežerai.
Lake Casitas yra 78 mylios
šiaurės vakaruose Los Angeles,
12 mylių į vakarus nuo
Ventūros. Iki Santa Barbara 30
mylių. Veikia visus metus.
Ant ežero gali būti nuo saulės
patekėjimo iki nusileidimo. Kas
savaitę leidžia upėtakius
(trouts) į ežerą. Galima atos
togauti tik 2 savaites. Yra per
500 vietų piknikavimui. Ežere
maudytis negalima. Labai daug
ąžuolų.
Cachuma Lake yra 116 mylių
šiaurės vakaruose nuo Los
Angeles. 25 mylios iki Santa
Barbaros. Ežeras yra 7 mylių il
gio, viena mylia platumo ir
užima 3000 akrų. Veikia visus
metus. Ežere maudytis negali
ma. Laivelį galima išsinuomoti.
Yra 5 linijos lai"ų įvažiavimui
ir išvažiavimui, 480 vietų dėl
palapinių a r motor homes (na
melių).
Lake Isabella yra vienas iš ge
riausių ežerų vakaruose. Ežeras
yra 163 mylios į šiaurę nuo Los
Angeles. Labai geras ežeras dėl

žuvavimo, užiman^ > 11,400 ak
rų ir 45 mylios į šiaurės rytus
nuo Bakersfield. Lake Isabella
yra didelis ežeras tarp kalnų,
kurį papildo graži Kern upė. Čia
galima medžioti, žuvauti,
plaukioti laiveliais ir džiaugtis
žiemos sportu. Labai įdomus yra
senas miestelis Kernville,
Greenhorn kalnai žiemos spor
tui ir istorinė Kern River Valley
(slėnis), stebuklingi Hot
Springs, mineralinės vonios.
Aplink ežerą yra 8 stovykla
vimo vietos, 6 vietos įvažiuoti ir
išvažiuoti laivams. Didelė
kliūtis yra su laivais ežere dėl
dykumų vėjų. Jei darosi didelės
bangos ir yra raudona šviesa,
reikia skubėti išvažiuoti iš
ežero.
Big Bear Lake yra labai pui
kus kalnų 6750 pėdų aukštyje
žuvavimo ežeras, 7.5 mylių il
gumo ir 1.5 mylios platumo;
gilumos 70 pėdų. Jis yra 90
mylių į rytus nuo Los Angeles
San Bernardino miškuose. Tai
puiki poilsiui vieta. Daugybė
eglių, pušų medžių. Vėgėles
galima sugauti net 20 svarų, bet
dauguma yra 3 svarų, tai kana
lo vėgėlės. Medžiotojai gali pasidžiaugti laimikiu balandžių,
ančių, elnių. Puiki vieta
jaunimui ir šeimoms.
Ežeras Havasu yra 482 pėdų
aukštumoje, dykumoje tarp
Arizonos ir Kalifornijos. Yra

bendruomenėms raštus prašant,
kad ši sukaktis ir jų kraštuose
būtų deramai prisiminta.
Yra gautos žinios, kad yra da
romos pastangos ir pavergtoje
Lietuvoje surengti platesnį
„Varpo" sukakties minėjimą.
Sukaktuviniais metais Lie
tuvių istorijos draugija yra
numačiusi išleisti pilną ori
ginalaus „Varpo" komplektą.
Visas komplektas sudarys 5
tomus, apie 600-700 psl. kiek
vieną. Visi lietuviai yra kvie
čiami savo aukomis šį suma
nymą paremti.
Be to, tais metais bus išleistas
„Varpo" sukakties numeris. Da
bartinis „Varpo" redaktorius A.
Kučys šiuo metu stengiasi
sudaryti šiam numeriui platesnį
bendradarbių būrį.
Savo laiku mūsų žinomas
dramaturgas K. Inčiūra yra su
kūręs „Vinco Kudirkos" dramą.
Ši drama dideliu pasisekimu
buvo vaidinama Lietuvos teat
ruose ir vėliau pakartota išei
vijos scenose. Be kitko>ši drama
buvo vaidinama 1958 m. Chica
goje, kai buvo minima dr. V.
Kudirkos šimto metų gimta
dienis. Drama žiūrovų buvo la
bai mėgiama ir gausiai
lankoma. Tikimasi, kad gal
kuris nors mūsų dramos kūrėjų
sambūris kitais metais ryšis šią
dramą pakartoti.
Pagal šią dramą yra paruoštas
ir sutrumpintas jos variantas,
pritaikytas atlikti statinėje —
skaitymo formoje. Tiek dramos
veikalo pilną, tiek sutrumpinto
varianto tekstus gali parūpinti
minėjimo komitetas.
Iki šiol jau yra spaudoje
paskelbta keli išsamūs straips
niai apie „Varpą" ir dr. Vincą
Kudirką. O, be to, yra išleistas
ta tema Anatolijaus Kairio ro
manas. Tai graži įžanga į
sukaktuvinius „Varpo" metus.
J . Dgl.
virš Parker užtvankos ant
Colorado upės. Ežeras yra 45
mylių ilgumo ir 3 mylių
platumo. Labai geras ežeras
žuvavimui, plaukimui, vandens
sportui. Taip pat yra visi
patogumai stovyklavimui.
Vienas iš gražiausių ežerų
pabėgti nuo kasdieninių
rūpesčių, bet kokio amžiaus
žmonėms ir paatostogauti ant
Colorado upės, kur yra puikus
klimatas, gražūs vaizdai, kal
nai, Parker užtvanka, garsus
London tiltas, senas anglų
kaimelis (Old English Village).
golfo žaidimai, Havasu Springs
kurortas, tenisas, puikūs resto
ranai.
Crowley Lake yra populia
riausias kalnų upėtakių ežeras
pietų
Kalifornijoje.
Kai
žuvavimo sezonas pasibaigia,
prileidžia labai daug mažų
žuvų, o jau sekantį žuvavimo
sezoną kiekviena jų yra po
svarą. 1970 m. šiame ežere buvo
rekordinis rudas upėtakis 25
svarų ir 11 uncijų. Crowley
ežeras yra 4 mylių ilgio. Yra 300
mylių nuo Los Angeles. Kiek
vienais metais 10,000 žmonių
atvyksta žuvauti atidarymo
dieną. Čia rungtyniaujama dėl
valstijos didžiausios žuvies
sugavimo. Nėra nustatyta kiek
gali sugauti žuvų, bet turi jas
pajėgti nuvalyti ir suvalgyti.
(Bus daugiau)

DĖL DIEVO ir TĖVYNĖS
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RIMAS L. STANKUS
361-5950
636-6169
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KOMPIUTERIŲ

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

Norintieji P I R K T I ar P A R D U O T I

BACEVIČIUS

BELu-BACE R E A L T O R S

IHCOm TAX - INSURANCE
6529 S KEDZiE
77»-2233

N A M U S per šią (Staiga, p r a š o m e
paminėti, kad esate a r b a j w i t e būti
R i m o S t a n k a u s klijentais. N u o s a 
vybės į k a i n a v i m a s n a m o k a m a l .
Namas apžiūrėjimui
Sekmadienį, gruodžio 18 d., 1 • 4 v. p.p.

11248 S. St. Louis, visai naujas 3 mieg.
mūrinis ..bi-level" namas su i- 3 /* prausyk
los: L formos valgomasis: Įrengtas rūsys:
šeimos kamb. su židiniu. ..Thermal" lan
gai: alumimo ..trim". daug priedų SKUOČKite
No. 3 0 6 — S m j k l e ir apartmentas ant Ar
cher & Cicero Sėkminga prekyba, daug
klientų. Pastatas naujas Apartm 572
kamb.. 3 mieg Puikus pirkinys. Skam
binkite dabar!

No. 328 — 86 & Kiibourn, Gai.agher &
K Henry ..bi-level'* 7 kamb. mūrinis namas
4 dideli mieg., 2 prausyklos: valg, kamb.:
gražus šeimos kamb.; (važiavimas šone. 2
auto garažas, aluminio ,,trim". daug
priedų. St. Bedė parapija Skubėkite apžiū
rėti!
AR NORITE PARDUOTI?

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BE* 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
6 6 0 0 S. Pulaski

767-0600

G*'*

DANUTĖ SCERBAITE MAYER

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią
agentūrą, prašome skambinti Danutei
Ščerbaltei Mayer del sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų jkainavimo.

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų paraavejai
sėkmingai jums patarnaus Mes jums
galime padėti, nes daugiau stengiamės
Mamo įvertinimui skambinkite skubiai —
1abar
O'BRIEN FAMILY REALTY
Tei. — 434-7100

LIETUVOS GINKLUOTOS
PAJĖGOS 1918-1940 M.
1987 m. pabaigoje pasirodžiusi
Vytenio Statkaus parengta knyga
susilaukė plataus skaitytoj dėmesio
ir labai teigiamo vertinimo. Knygoje
surinkti duomenys apie nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės
kūrimąsi, organizaciją, mokymą,
tarnybas, ginklavimą ir kt., atseit,
duotas išsamus jos sudėties ir
veiklos vaizdas. Aprašyta ir visa eilė
kariuomenei giminingų organiza
cijų bei sambūrių. Knygoje 1040
puslapių, per 300 iliustracijų, kelios
spalvotos uniformų ir ženklų
lentelės, įrišta kietais viršeliais.
Knygos išleidimą finansavo
Vydūno Jaunimo Fondas.
Kaina su persiuntimu kainuoja
$29.00, Illinois gyventojai moka
$31.00. Užsakymus siųsti;
DRAUGAS
4545 W. 63-d St.
Chicago, IL 60629

KMIECIK REALTORS
7 9 2 2 S. PULASKI R D

MISCELLANEOUS

A

VILIMAS
M O VI NG

Tel. 376-1882 ar 376-5996
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
oas mus.
FRANK

ZAPOLIS

320SV2 West 9 5 t h Stret
T*l. — GA

4-8654

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Tunu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

SUKAKTUVINIS MEDALIS

Dar galima įsigyti LIETUVOS KRIKŠTO 600 METŲ
SUKAKTIES MEDALĮ, kurį sukūrė skulptorius VYTAUTAS
KAŠUBĄ.
Iv.edalis — vertinga istorinė dovana. Tinka šv. Kalėdų
dovanoms šeimos nariams ir draugams, kad prisimintų šią
sukaktį. Tinka ir bet kam jį įteikti įvalromis progomis.
v/2 colio medaliai dabar gaunami papiginta kaina:
V/2 colio bronzinis
$10.00 (buvo $15.00)
1V2 colio sidabrinis
$40.00 (buvo $50.00)
(Fine .999 silver),
3 colių medaliai sena kaina:
3 colių bronzinis
3 colių pasidabruotas
3 colių paauksuotas

$30.00
$35.00
$40.00

Persiuntimo išlaidoms pridedama $2.00. Užsakymus siųsti:
DRAUGAS
4545 W. 63rd St.
Chicago, I L. 60629

MIRĖ SIBIRO
KANKINĖ ADV.
MATILDA MĖLIENĖ

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. gruodžio mėn. 15 d.
ant ledu ir purvu apdengtos
salos, nerado jokios pastoges, tik
brezento gabalą palapinei pasi
statyti. Čia velionė. įsikinkius
į roges, turėjo tempti nuo upes
Janos sunkius žuvies krovinius
į kalną ir arklio vietoje sukti
maniežą. Pūgų audrose nusilpu
sios moterys parkrisdavo ir taip
žūdavo. Ne kartą Mėlienei teko
susirgti ir tose nežmogiškose ap
linkybėse mirtinam patale atsi
durti, bet vis dar laimingu bū
du pasisekdavo išlikti.

yra arti Sibiro kankinio Jono
Kreivėno kapo, bebaigiančio žo
le apželti. O juk Sibiro kankinių
kapai yra mūsų tautos trage
dijos paminklai ir turėtų išlikti
liudininkais ateities kartoms.
Mėlienės „Kryželiai Arktiko
j e " y r a s k a i t y t i n a knyga
m o k s l e i v i a m s ir
visiems
kitiems, nes ji labai vaizdžiai
atidengia tikrąjį rusiškojo
komunizmo veidą. Knyga išleis
ta ir anglų kalboje.
Bronė Motušienė

Sibiro kankinių kryželiai jau
iškyla ir šiapus vandenyno.
Gyvais išlikę Sibiro tremtiniai
ir, pasiekę laisvąjį pasaulį,
vienas po kito iškeliauja
amžinybėn. Iš gyvųjų tarpo išsi
skirdami, jie palieka gyvu ar
rašytu žodžiu liudijimą apie
rusiškojo okupanto barbariš
Skaitant Mtlienės atsimi
kumą ir bestijališkumą, norint
nimus,
išryškėja, kad velionė
pavergtuosius sunaikinti žiau
NUPIRKO KRAFT
buvo
labai
tvirto būdo ir
riausio teroro būdu.
BENDROVE
ryžtingos valios. Drįso savo vir
Sibiro k a n k i n ė Matilda
Chicagos priemiesty Glenview
šininkams j akis tiesą pasakyti.
Mėlienė mirė spalio 15 d. Buvo
savo centrą turinčią didelę
Nesibaimino
jų
g
r
a
s
y
m
ų
.
pašarvota spalio 19 d. Petkaus
Laikėsi nusistatymo; jei viskas maisto bendrovę Kraft nupirko
laidotuvių koplyčioje. Atsi
yra prarasta, tai kas nužmo Philip Morris bendrovė, tam
sveikinimo apeigas atliko
gintam žmogui begali būti bai skirdama 12.9 bilijono dolerių.
Chicagos Vytauto D. rinktinės
sesnio. S u m a n u m o ir ap
Vilniuje milicija tramdo demonstracijas su „bananais" ir milicijos lazdomis.
šauliai. Kalbėjo šaulys Alf. A. a. a d v . Matilda Strimaitytė-MėN A U J I KONTROLIERIAI
sukrumo dėka pasisekė iš to
Paukštė ir teisininkas Jonas lienė.
O'HARE
žemiškojo pragaro ištrūkti ir
Vasaitis. M. Mėlienė, studi
gauti
darbą
moksleivių
interna
pagrindinės temos, kur dingo juodama Vytauto D. universi tuvą. J o s vyras, ištrūkęs iš
S e n a t o r i a u s P a u l Simon
nusikaltėliai. Negalima visų tete, priklausė studenčių šaulių okupanto nagų, gyveno Ameri te, kur pasiekė vedėjos vietos.
Čia
daug
padėjo
rusų
skriau
pastangomis,
p r i t a r i a n t ir
nusikaltimų sumesti nei Stali korporacijai „Živilei", kurios koje. J i s septynis kartus bandė
džiamiems
ir
užguitiems
jakutų
Federalinei
aviacijos
komisijai,
nui, nei Brežnevui ar Maskvai. vardu atsisveikino živilietė Bro atsikviesti žmoną, bet leidimo
prie O'Hare aerodromo priskir
Labai daug nusikaltimų prieš nė Motušienė. Spalio 20 d. nesulaukė ir greit mirė. Velio vaikams.
ti
dar penki skridimų kontrolie
JUOZAS ŽYGAS
Ilsėkis ramybėje, miela živilie
tautą buvo atlikta Maskvai gal kūnas iš koplyčios buvo paly nės broliai dr. Petras ir teis. Jus
riai.
Dabar bus saugesni skri
nė nežinant. Žinoma, Maskva dėtas į Svč. M. Marijos Gimimo tas Strimaičiai toliau rūpinosi tė, savo žiauraus likimo kančią
dimai.
Praėjusiais metais buvo
Jeigu kas išdaužytų langus ar savomis rankomis visą terorą sudarė sąlygas, kad padugnės parapijos bažnyčią. Po pamaldų
pabaigusi.
savo
sesers
iškvietimu.
išlaužtų tvorą, tai visiems būtų te vykdė.
A. a. Matildos Mėlienės kapas padaryta nemažai klaidų.
galėtų viešai švaistytis. O nulydėtas ir palaidotas Šv. P a g a l i a u 1966 m. leidimas
aišku, kad tai nusikaltėliu ar
Žinoma, taip yra saugiausia. padugnės ir pasišvaistė. Pa Kazimiero lietuvių kapinėse. išvykti buvo gautas. Atvykusi
c h u l i g a n ų d a r b a s . Niekas Kiekvienas stengiasi gelbėti dugnės ne tik švaistėsi, bet net Pamaldas bažnyčioje ir prie
pastatė a n t vyro kapo paminklą
netikėtų, kad tai savaime Įvyko. savo kailį. Reikia rasti at buvo „LTSR nusipelniusių kapo atliko kun. V. Mykolaitis.
su prasmingu įrašu, jos pačios
J e i g u prieš kelerius metus pirkimo ožį ir tuomet galima kultūros veikėjų" titulais Pamoksle jautriai paminėjo
sukurtu:
Lietuvoje būtų kas pabandęs rankas nusiplauti. Bet kai krau pagerbtos. Už ką tie kultūros velionės gyvenimo kelią. Karstą
Tremties likimas mus atskyrė.
iškelti tautinę vėliavą ar pri jas jau pridžiūvęs ir jo per daug veikėjų titulai? Gal manysite, nešė ir laidotuvėse gausiai
Buvo t a i p liūdna ir sunku.
lipinti keletą atsišaukimų, tai yra, tai ne taip lengva nusplau- kad už kultūrą? Vsai ne! Kultū dalyvavo Chicagos Vytauto D.
E U D E I K I 8
Gal nors kapu tyloj
būtų sujudęs visas širšynas. ti. Tad ir raitosi dabar partie ros veikėjų titulai buvo suteikti rinktinės šauliai. Prie kapo
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Surasim sau poilsį kartu.
Čekistai, KGB-istai, draugovi čiai, buvę stribai ir saugumie už daužymą ir griovimą viso to, sugiedotas Lietuvos himnas.
PATARN:.MMA Ik CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
Matilda Mėlienė, gyvendama
ninkai ir visa šunų ruja būtų bė čiai, kaip „šunys ant girnų", kas buvo per šimtmečius ir ypač Velionė buvo palaidota šalia sa
Chicagoje, parašė savo iš
4330-34 S. C a l i f o r n i a Avenue
gioję, šniukštinėje ir ant kampų bandydami save išbaltinti ir per nepriklausomybės periodą vo mirusio vyro Jono Mėlio.
gyvenimų knygą „Kryželiai
Telefonai — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 523-9852
staugę. Ir nebūtų nurimę, kol išteisinti. Kiti gal net čiumpa sukurta. Vienas mažas pavyz Laidotuvėmis rūpinosi a.a. dr.
Arktikoje", kurioje pateikė
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
t i k r u s ar tariamus priešus tautinės vėliavos kotą nešti. Bet dėlis: „Apuokas-Maksimavičius P. Strimaičio d u k t ė Vida
tikroviškų vaizdų ir detalių iš
T e l e f o n a s — 927-1741-1
nebūtų iššifravę. Būtų „šapkos" prieš tai turėtų rankas nusi Jonas ( . . . ) LTSR nusipelnęs Gleveckienė, savo tetą rūpes
tremtinių gyvenimo. Tremties
riedėję, jeigu nieko nebūtų plauti!
kultūros veikėjas (1965) . . . tingai globojusi. Laidotuvių pradžioje knygos autorė su lie
4348 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
kalėjiman įdėję. Labai paprasta
Mes žinome ir pasaulis žino, 1946-64 Kauno ist. muziejaus pietų metu kalbėjo teis. P. tuvių grupe pateko į tarybinį
Telefonas — 523-0440
logika, vėliavos ir atsišaukimai kad vadinamas „išsilaisvini direktorius (Tarybų Lietuvos Jokubka, trumpai sustodamas
ūkį — vergų stovyklą Altajuje.
savaime neatsirado. Su tuo su mas" buvo atneštas ant rau enciklopedija psl. 92*. Reiškia jis prie kai kurių velionės gyve
Cia sutiko įvairių tautybių
tinkame.
donosios armijos durtuvų. buvo Vytauto Didžiojo ir buvu nimo įvykių.
žmonių, jau gerokai prieš karą
Dabar pažiūrėkime į kitą Niekas jų nelaukė, išskyrus kai sio Karo muziejaus direktorius.
Matilda Mėlienė, iš tėvų prievarta atvežtų. Jie atrodė
medalio pusę. Atrodo, kad visa kuriuos žydus, kriminalistus, Jo nuopelnai tarybų liaudžiai Strimaitytė. gimė 1904 m. sau p a s i b a i s ė t i n a i . Išdžiūvę ir
priespauda ir teroras ok. Lietu recidivistus, nusikaltėlius ir yra tokie, kad jis sunaikino sio 12 d., Bliuviškių km., Griš pageltę buvo jų veidai. Vilkėjo
voje savaime tevyko. Iki šiol tik gyvenimo atmatas. Jie ne tik muziejaus sodelyje buvusius kabūdžio vlse., Šakių apskr. maišinės medžiagos apdarą,
mes ir mūsų spauda komunisti paėmė valdžią į savo rankas, bet paminklus, išvartė kryžius, Buvo ištekėjusi už Lietuvos lopų lopais nulopytą. Jie sakėsi,
nius nusikaltimus tekėle. Užtai ir pradėjo atsiskaitymą su ta sunaikino buvusiųjų už Lie savanorio-kūrėjo majoro inž. kad čia jokių prekių niekas
Maskvai šunuodegiaujanti „Vil riamais „liaudies priešais". Kas tuvos laisvę ir knygnešių Jono Mėlio. 1937 m. baigė VDU neatveža. Valgė iš sudužusių
nis" ir „Gimtasis kraštas" mūsų buvo tie liaudies priešai? Gerai paminklus, sunaikino . . . Pagal teisių fakultetą ir gavo diplomą. lėkščių šukių ir neturėjo
M A K Q l E T T E F U N E R A L HOME
eilėse tik karo nusikaltėlius te žinome, kad Lietuvoje didelių priežodį, „elgėsi, kaip jautis por- Po praktikos Kauno apygardos šaukštų. Žemę dirbti reikėjo be
TĖVAS IR SŪNUS
matė. Jeigu mūsų eilėse tokių kapitalistų nė nebuvo. Turime celano krautuvėje". Žodžiu, teisme pradėjo dirbti banke, veik vien tik rankomis, nes
ir būtų, tai kiekvienam mūsiš pripažinti, kad buvo ir socialinio tikras „nusipelnęs tarybinis kaip teisės patarėja. Bolševi kitokių darbo įnagių kaip ir ne
kiui nusikaltėliui tektų devy neteisingumo, bet kur jo nėra? kultūros ir partijos darbuo kams okupavus Lietuvą, iš įsi buvo. Po vienerių metų šio
2 S 3 3 West 71 St.. ( h i c a g o
niasdešimt devyni Vilniuje, Jeigu ir buvo nelygumo, bet dar tojas".
skolinusių ūkininkų okupacinė n e į s i v a i z d u o t o
gyvenimo
T e l e f o n a s — 176-2343
Kaune ir kitur besislapstą. nebuvo išgalvotos specialios
O tokių apuokų, pelėdų ir valdžia pradėjo atiminėti jų velionė ir visa lietuvių grupė
1 J10 So. o o t h A v., ( į c e r o
Tiesa, jiems ten slapstytis nė krautuvės valdančiajai klikai. šikšnosparnių buvo daug. Dabar ūkius. M. Mėlienė tada iš buvo nuvežti prie Laptevų jūros.
Telefonas — 863-2108
nereikia, kadangi valdžia nusi- Tą tai jau išgalvojo „beklasė gal į palėpes ir uoksas sulindo, anksto slaptai įspėdavo ūki Ilgoje kelionėje žmonės nuo
k a l t ė l i ų r a n k o s e . O kaip sistema", kurioje visi lygūs, bet juos reikia iš ten išvaikyti ninkus ir stengdavosi bylų eigą alkio ir nuovargio ėmė sirgti ir
žinome, juk „varnas varnui išskyrus „lygesnius iš lygiųjų". ir išrūkyti, kad liaudis iš arčiau nudelsti. Tai pastebėję banko mirti. Palydovų paprašius per
akies nekerta". Teigimas, kad Pats didžiausias socialinis ne juos galėtų matyti. Gal jų pen komisarai ją pažemino parei kelti į ligoninę, jie ranka paro
valdžia nusikaltėlių rankose, teisingumas ir nelygybė, kaip sijas sulyginti reikėtų. Didžiuo gose ir įtraukė į išvežtinių d y d a v o į pakelėse jakutų
nėra iš medžio nukritęs. Jeigu žinome, yra „darbininkų rojų- sius nusikaltėlius ne taip sąrašus. 1941 m. birželio 14 d. kapelių kryželius ir pasakydavo
jie patys ir nevykdė . bet žinojo je".
lengva į ataskaitą išvilkti juos ankstybą rytą. išgirdusi triukš — ten jūsų ligoninė. Išlaipinti
— taigi buvo nusikaltimo talki
Gal galima pateisinti nepasi saugo „nomenklatūros" privile mingą beldimosi į duris, suspėjo
S T E P O N A S C . LACK i r S U N Ū S
ninkai. Dabar pradėjus ir ten tenkinimą ir luomų trintį, bet gijos. Bet to nė nereikia. Jeigu iš miego prikelti vyrą ir paslėpti
apie komunizmo nusikaltimus kaip galime pateisinti tai, kas nebūtų tų mažiukų, kurie laks įruoštoje slėptuvėje. Gelbėdama
LAC KAVVICZ
kalbėti, nusikaltimų tai jie aibę vyko vadinamos „liaudies to ir kampus apuosto, tai ir tie savo vyrą, sakė tardytojams, L A I Š K A S
[-AinOTTVIU DIREKTORIAI
randa — tik neranda nusikaltė valios" dėka. Kaip galima patei didieji nebūtų taip pavojingi
R E I K I A VERTĖJŲ
kad jis yra išvykęs, ir pati viena
lių. Čia gal mes galėtumėme sinti kūdikių ir senelių trėmimą
2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213
Vingio parke vykusiose pasidavė žiauriam likimui. Vy
L a b a i p r a š a u laikraštyje
jiems padėti.
į Ledynuotojo vandenyno pa demonstracijose tarpe daugelio ro neradę, enkavedistai ją išsi išspausdinti.
11028 S o u t h v v e s t H w y . - T e l . 974-4410
Tiesa, pora nusikaltėlių su krantes ir salas? Kaip galima pa plakatų buvo vienas su įrašu: vedė, nepasakydami kur ir ko
9236 S. R o b e r t ą R d . - T e l . 430-5700
Dažnai kalbama apie tai. kad
rasta — tai Stalinas ir Brež teisinti gyviems liežuvių išpjo- „Apvalykime sąžines ir upes". dėl ir neįspėdami ką nors iš į „didžiąją spaudą" būtina kaip
nevas. Vienas jau į patvorj vimą, odos ir nagų lupimą, kaip Taigi reikia apsivalyti nuo šašų namų pasiimt!.
galima daugiau pateikti me
išmestas, o ir antrą baigia visai buvo daroma Rainiuose, Astra ir erkių ir nuo tų, kurie paiei
M. Mėlienė, tremtyje išbuvus džiagos apie Lietuvą, apie lietu
nuvainikuoti. Vargšo neapsau ve ir kitose vietovėse. Kaip šventorius ar kapines šniukšti 15 metų, 1956 m. grįžo į Lie vių gyvenimą ir jų reikalus,
gojo nei pelnyti, nei nepelnyti jo galima visa tai pateisinti? Ne, nėjo, viską uostė ir užrašinėjo.
apie jų idėjas.
medaliai. Visai teisingas yra pateisinimo tam nėra. Todėl net' Tauta turi žinoti ne tik savo did
Medžiagos tam yra daug. Ta
posakis „sic t r a n s i t gloria ir sąjūdžio eilėse toks klausimas vyrius, bet ir tuos, kurie yra ti k iš viršaus, bet ir iš apačios. čiau yra labai didelis sunkumas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
mundi". Nebeturi valdžios ir nėra nė keliamas. O keliamas piktšašiai ant jos kūno. Kurie Kiekvienas, kuris uostinėja, su tos medžiagos išvertimu į
1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e
galios, tai .jo ir nebereikia. Visi nėra todėl, kad blaivesnės gal yra išdavikai ir jos duobkasiai. užrašinėja ir rašo skundus, yra anglų kalbą.
C i c e r o , Illinois
padlaižiai ir pataikūnai nuo jo vos ir šaltesni protai žino, kad Reikia į viešumą iškelti tas tų nusikaltimų dalyvis. Kai
Yra nuomonė, kad kultūrinin
nusisuko ir pabėgo, kaip utėlės ir „pereistroikai" yra ribos. ateistines davatkas, kurios po buvo sudarinėjami išvežamųjų kams, be jokio atlyginimo dir
T e l e f o n a s - 652-1003
nuo atšalusio lavono. Tokių Galima tempti, bet nepertemp bažnyčias landžiojo ir užsiraši- sąrašai, tai neapsiėjo be vietinių bantiems lietuviškos veiklos
daug ir Lietuvoje buvo. Pasku ti. Tie barbariški darbai buvo nėjo pavardes vaikų, kurie jas talkos. Vietiniai sudarė stribų baruose ir negalintiems sam
Donald M.. -Ir.
Sallv
tinį palyginimą panaudojau, partijos ir saugumo atlikti. lankė, kurios sekiojo laidotuvių ir draugovininkų kadrus. Taigi dytis vertėjus, čia galėtų tal
prisiminęs P. Naručio vaizdų Jeigu bus tiesiogiai paleista par procesijas. Pakelių kryžiai patys jau ir turime nusikaltimo talki kininkauti tautiečiai jau išėję į
pasakojimą apie Štuthofo kon tija ir saugumas, tai „peres- nevirto ir ne iš Maskvos ninkų ir bendrininkų sąrašą. pensiją, o taip pat patriotiniais
centracijos stovyklą. Toks jau troika" gali pasibaigti. Mūsų atvažiavo juos nuversti. Tai Jie į žeme skradžiai neprasme s i e k i a i s gyvenanti jaunoji
gamtos dėsnis. Kuo komunisti tarpe yra toki, kurie mano, jog atliko vietinės padugnės, go, o vaikštinėja Vilniaus ir lietuvių karta. Daugelis mano.
niai didžiūnai ir pareigūnai yra persitvarkymo organizatoriams kuriuos žmonės pažįsta. Ir Kauno gatvėmis. Daugelis iš jų kad b ū t ų gera sudaryti vertėjų,
blogesni už asilą? Jeigu asilas trūksta nervų ir drąsos. Tai tuos, kurie traktoriais vartė yra „nusipelnę tarybiniai dar atliekamu laiku sutinkančių iš
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
sugebėjo spirti negyvam liūtui, tokie galėtų į Lietuvą nuva kapus ir antkapius. Visų jų buotojai". Kam jie nusipelnė? versti į anglų kalbą vieną-kitą
DIREKTORIAI
sakydamas „ir aš spyriau naba žiuoti ir parodyti savo drąsą, bet pavardės turi būti pagarsintos, Tik ne liaudžiai, bet atėjūnams. straipsnį, klubą. Sutinkančius
ne
Cicero
ar
Marųuette
parke
kad
istorija
juos
žinotų.
Pasitaikius progai, reikia jų vieną-kitą savo laisvalaikio va
gą, tegul ir asilo pažįsta nagą".
1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s
Panašiai elgiasi ir komunisti smarkauti.
Jeigu jie nebus iškelti į vardus į viešumą iškelti, kad landą paaukoti Tėvynės reika
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE
niai pareigūnai, jie neatgailau
Buvo šiek tiek į dirvonus viešumą, tai sąlygoms kiek visi žinotu, kad žinotų, jog buvo lui kviečiame skambinti tel.
T e l . 652-5245
ja, bet spardo negyvą Staliną ir nukeliauta ir šunkeliais pa pasikeitus ir vėl prasidės ne tik nusikaltimai, bet ir nusi 3 1 2 - 9 2 5 1964.
Brežnevą. Atrodo, lyg Hedu klaidžiota. Grįžtant atgal prie teroras. Teroras ateina ne vien kaltėliai.
A l g i r d a s Statkevičius

YRA KALTĖ, BET
NĖRA KALTININKŲ

GAIDAS—DAIMID

PETKUS

BUTKUS - PETKUS
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x Metropolitan Opera šį
šeštadienį 12:30 vai. po pietų
transliuos tiesiog iš spektaklio
New Yorke Bizet operą „Carmen". Diriguos gerai pasaulyje
žinomas solistas tenoras Placido
Domingo. Pagrindines partijas
x Kun. Antanas Švedas, dainuos Mirella Freni, Marilyn
MIC. buvęs 26 metus misijonie- Horne, Veriano Luchetti ir Sarius Argentinoje ir beveik dve muel Ramey. Chicagoje operą
jus metu gyvenęs Chicagoje ir galima girdėti per WFMT stotį,
Marijonų bendradarbių sąjun o kituose Amerikos ir Kanados
gos dvasios vadas, vėl išvyksta miestuose per vietines radijo
į Argentiną. Ateinantį sekma stotis.
dienį, gruodžio 18 d., jis išvyks
X Čiurlionio galerijoje,
ta į Providence. R.L. aplankyti
Jaunimo
centre, šį penktadienį,
savo seseris, o iš ten vyks lėktu
vu tiesiog į Buenos Aires, Ar- gruodžio 16 dieną, rengiama
gent'noje. Darbuosis Rosario Šv. dekoratyvinių juostų paroda.
Juostas išstatys juostų audimo
Kazimiero parapijoje.
menininkė Palmyra Damijonaix Lituanistinių mokyklų tienė. Norintieji susipažinti su
mokytojų pagerbimo popietė dekoratyvinėm juostom kvie
rengiama ateinančių metų čiami parodoje dalyvauti. Ati
sausio 29 d., sekmadienį. 3 vai. darymas bus 7 vai. vak.
p.p. Lietuvių Tautiniuose na
x Dekoratyvinių medžio
muose Chicagoje. Chicagos lie
drožinių galima gauti „Drau
tuvių visuomenė kviečiama
go" administracijoje. Tai tinka
dalyvauti ir mokytojus pagerb mos kalėdinės dovanos tiems,
ti. Rengia Amerikos Lietuvių kurie nori savo namus papuoš
Tautinė sąjunga.
ti lietuviškais tradiciniais
x Norint išsiblaškyti po eg
zaminų ir padaryti pertrauką
nuo kalėdinių pirkinių, Lietu
vių jaunimo sąjungos Chicagos
skyrius kviečia visą jaunimą
susirinkti į Gintaro svetainę
gruodžio 17d., šeštadienį, ir pa
bendrauti su kitais jaunuoliais.
Bus rodomas lietuviškas video
„Roko maršas per Lietuvą*.
Visas jaunimas yra laukiamas.
x Viva Bartkutė, inž. Euge
nijaus ir Danguolės Bartkų
duktė, gyvenanti Beverly
Shores. Indianoje, gavo dvejų
metų Rhodes stipendiją Oxfordo universitete siekti eko
nomijos daktaro laipsnio. Viva
nuo pat mažens pasižymėjo ga
bumais moksle ir vaidybiniais
sugebėjimais. Yra išmokusi
keletą svetimų kalbų, domisi
politiniais ir ekonominiais
mokslais. Nesvetima jai ir lietu
viška organizacinė veikla. Yra
baigusi lituanistinę mokyklą,
priklauso „Nerijos" jūrų skau
čių tuntui. Viva yra bene pirmo
ji lietuvaite, laimėjusi šią
aukšto prestižo stipendiją. Lin
kime jai sėkmės.
x Dr. M. ir E. Ringai svei
kina draugus ir pažįstamus
Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1989
Metų proga. Vietoj kortelių
aukoja „Draugui".
x Lithuanian Chamber of
Commerce of America, jos
valdyba ir direktoriai sveikina
visu* lietuvius švenčiu proga,
linki džiaugsmingų Kalėdų ir
laimingų Naujų 1989 Metų.
Anthony Rudis, Jr„ vaidybos
prezidentas, ir Vincent Samaska — iždininkas, kartu dėkoja
„Draugui" už. paramą, kurią
gauna dienraščio puslapiuose jų
veiklos garsinime. Švenčių pro
ga skiria „Draugui" 50 dol.
auką.

x N. ir Z. Lirgameriai, Kenosha, Wisc., šv. Kalėdų ir
Naujųjų 1989 metų proga svei
kina gimines, draugus, pažįs
tamus, „Draugo" darbuotojus,
linki sveikatos, džiaugsmo,
ramybės ir vilties. Vietoj kor
telių aukoja „Draugui".
x Antanas Balčytis, Chi
cago, 111., šv. Kalėdų ir Naujų
1989 Metų proga nuoširdžiau
siai sveikina gimines, gerada
rius, bendraminčius, draugus ir
dirbančius lietuviškai spaudai
ir širdingiausiai linki visiems
kuo geriausios sėkmės.
x Kazys Vabalaitis, Cicero,
111 , sveikina savo gimines,
draugus ir visus Cicero lietuvių
medžiotojų-žuvautojų klubo na
rius šv. Kalėdų proga, o Naujuo
se 1989 Metuose linki daug
laimės ir sveikatos. Vietoj kalė
dinių kortelių skiria auką
„Draugui".

papuošalais.

x Jonas Sakas, Chicago, 111.,
x Algirdas Idika iš Bra sveikina savo gimines, draugus
zilijos atvyko į J u n g t i n e s ir pažįstamus švenčių proga ir
Amerikos Valstybes aplankyti visiems linki sveikatos, sėkmės
savo dukterų šeimų ir pabūti ir laimingų Naujų 1989 Metų.
šiame krašte. Jo adresas dabar Vietoj kalėdinių kortelių aukoja
bus: 912 Fainvay Dr., Palatine, 25 dol. „Draugui".
111. 60067, tel. 991-3280.
x Knights of Lithuania
Mid-America District šv.
x Antanas Šantaras šv.
Kalėdų ir Naujų 1989 Metų pro
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga
ga sveikina visus geros valios
sveikina visus savo gimines,
draugus ir pažįstamus. Vietoj lietuvius, vienintelį lietuvišką
kalėdinių kortelių aukoja dienraštį „Draugą" su jo visu
štabu, linki ir toliau dirbti ir ne
„Draugo" spaudai palaikyti.
pavargti lietuviškam spaudos
d a r b e . Švenčių proga per
x JAV LB St. Petersburg, valdybos narį Al bert Zakarką
Fla., apylinkės valdybos ižd. atsiuntė „Draugui" 75 dol.
Vyt. Gružas valdybos vardu auką.
Kalėdų ir Naujų 1989 Metų pro
ga linki „Draugui"' sėkmės ir iš
x Sofija ir Antanas Valiai,
tvermės lietuviškame spaudos Chicago, 111., šv. Kalėdų ir
darbe ir siunčia 25 dol. auką. Naujų 1989 Metų proga širdin
x Marija ir Jokūbas Valiu- giausiai sveikina geradarius,
kevičiai, Sun City. Cal., Kalė draugus ir pažįstamus ir nuošir
dų švenčių ir Naujų 1989 Metų džiausiai linki visiems kuo ge
proga sveikina gimines, drau riausios sveikatėlės - brangiau
gus ir pažįstamus. Vietoj kalė sio turto. Vietoj kalėdinių kor
dinių sveikinimo kortelių skiria telių skiria auką „Draugui".
30 dol. auką dienraščiui „Drau
gui".
x Žemaičių Kultūros klubo,
Chicago, 111., valdybos pirmi
ninkas Juozas Skeivys klubo
vardu sveikina visą „Draugo"
štabą, visuo klubo narius šv.
Kalėdų ir Naujų 1989 Metų pro
ga, linki džiaugsmingai ir
sveikai praleisti šventes. Ta pro
ga „Draugui" aukoja 25 dol.
Nuoširdus ačiū.
x Rita D. Bureikaitė, Washington, D.C, už kalėdines
korteles ir kalendorių atsiuntė
25 dol. auką su prierašu: „Ačiū
labai už gražias lietuviškas
kalėdines korteles ir kalen
dorių'*. Nuoširdus ačiū už viską.

x Ateitininkų Kūčios sek
madienį, gruodžio 18 d. 3 vai.
Jaunimo centro didžiojoje salėje.
x Vytautas ir Albina Tom- Skambinti 499-2447 arba
kai, Juno Beach. Fla.. sveikina 434-0211.
(sk)
draugus ir pažįstamus, linki vi
siems linksmų šv. Kalėdų ir lai
x Vakaronė su Marium —
mingu Naujų 1989 Metų. Vietoj šį penktadienį, 7:30 v.v. Jau
kalėdinių kortelių aukoja nimo centro kavinėje. Skaidrės
„Draugui"".
iliustruos Mariaus Kati
liaus-Boydstun pranešimą apie
x Balzeko Liet. Kultūros jo ir Lino Daukšos studijinę
muziejaus
parduotuvėje kelionę į Suvalkų trikampį.
galima gauti įvairių dovaniniu Vakaronę ruošia Chicagos atei
prekių: gintaro dirbinių, kris tininkų sendraugių skyrius.
(sk)
talo, išraižyto Vytimi ar rū
tomis, medžio drožinių, liet
x Norman Burstein, žino
lėliu, juostų, šiaudinukų ir daug mas kailininkas, parduoda
kt. Siunčiame paštu. Gruodžio kailinius su didele nuolaida
16-17-18 d. 10% nuolaida.
lietuviams. Skambinti vaka
(sk) rais: 677-8489.
x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais
mėnesiniais imokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road - Tel.
VI7-7747.
'sk)

x Dr. Romas ir Jadzė Gi
neičiai, Dayton, Ohio, sveikina
visus savo gimines, draugus ir
pažįstamus ateinanių švenčių
proga ir vietoj kortelių skiria 50
dol. lietuviškai spaudai paremti.

Maironio lituanistinės mokyklos Lemonte mokytojos su Ba'.fo atstove I. Knaučeliūniene. Iš kai
rės: ses. Margarita, mokyklos direktorė L. Trinkūnienė, I. Kriaučehūnienė, D. Dutton, J.
Mozoliauskienė.
, , ., .
, ...
x.
Nuotr. V. Kazlauskaitės

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
MARGUČIO 60 M.
SUKAKTIES MINĖJIMAS
Balzeko muziejaus Gintaro
salėje gruodžio 10 d. vakare
buvo Margučio 60 m. pa
minėjimas, pagerbimas Mar
gučio pradininko A. Vana
gaičio ir įvertinimas sumanių
Margučio vedėjų tarybos pirm.
V. Adamkaus ir P. Petručio.
Programą pravedė iš Newarko,
New Jersey, atvykęs prof. J.
Stukas. JAV ir Lietuvos himnus
sugiedojo, vadovaujant solistei
D. Kučėnienei, pianinu palydint
A. Brazienei.
x Dr. Vytautas Karoblis,
Ripley, Ohio, įvairiomis pro
gomis paremia „Draugą" dides
nėmis aukomis. Už kalėdines
korteles ir kalendorių taip pat
atsiuntė 50 dol. auką. Labai
dėkojame.

x Elena Buračaitė iš Baltimore, Md„ atsiuntė auką už
kalėdines korteles ir kalendorių
su tokiu prierašu: „Širdingiau
siai dėkoju už jūsų kalendorių
ir taip gražias, naujai išleistas
dail. A. Sutkuvienės pieštas
kalėdines korteles. Linkėdama
Jums gražiausių šv. Kalėdų ir
x Henrikas ir Marija Zub- geriausios sėkmės Jūsų kultū
riai, Union Pier, Mich., svei riniame spaudos darbe". Ačiū
kina draugus šv. Kalėdų ir už auką ir gražius žodžius.
Naujų 1989 Metų proga, linki
x J o n a s Pleirys, Chicago,
visiems sveikatos ir Dievo 111., Vytautas Vaškys, Crownpalaimos.
sville, Md„ A. ir L. Laniauskai,
x Norman ir Sofija Burs
tein, Skokie, 111., sveikina savo
klijentus. draugus ir pažįstamus
Kalėdų ir Naujų 1989 Metų pro
ga, linki visiems geros sveika
tos ir linksmai praleisti šventes.
x Felicija ir J u o z a s Gureviai-Gurevičiai, Chicago, 111.,
sveikina savo gimines, draugus
ir pažįstamus šv. Kalėdų ir
Naujų 1989 Metų proga, linki
visiems laimės, sveikatos ir
Dievo palaimos. Ta proga linki
ir visam „Draugo" personalui
s ė k m i n g a i tęsti lietuvišką
spaudos darbą per 1989 metus.
Vietoj kalėdinių atviručių ski
ria 20 dol. „Draugui".

Cicero, 111., Leonas Daukus,
Chicago, 111.. už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po
15 dol. aukų. Nuoširdus ačiū.
x Kazys
Pabedinskas,
V y t a u t a s Namikas, Kazys
Meškonis, Aldona Buntinaitė,
Stella Skiris, Petras Beinarauskas, Stella Prialgauskas, Anta
nas Pleškys, Virginia Pervažas,
Ona Idzelis, visi iš Chicagos,
atsiuntė po 10 dol. už kalėdines
korteles. Nuoširdus ačiū.

Prof. Stukas išryškino radijo
vadybos sunkumus. St. Balzekas padėkojo dalyviams, daug
talkinančiai Moterų gildijai,
papasakojo apie naujus muzie
jaus užmojus.
Programos vedėjas prof. J.
Stukas supažindino su svečiais
prie garbės stalo: vysk. P.
Baltakiu, kun. J. Jozupaičiu, P.
Petručiu, gen. kons. V. Kleiza
su žmona, St. Balzeku ; N. Mar
tinaityte, Ant. Lapinsku su
žmona, L. Stukiene, kun. P. Cibulskiu, V. Karosaite, prel. J.
Prunskiu. Sukalbėjus maldą
prel. J. Prunskiui, prasidėjo
paruošta vakarienė.
Plojimais buvo pagerbti sol.
Kučėnienė, sol. Brazis, St. Ba
ras, sol. Pr. Ragienė.
Gen. kons. V. Kleiza reiškė
padėką Balzeko muziejui,
sudariusiam progą išreikšti
padėką Margučiui, kuris taip
greit pateikia žinias iš Lietuvos.
Dėkojo P . Petručiui, linkėjo
greičiau iš Margučio išgirsti,
kad Lietuva jau laisva.
Vysk. P. Baltakis pasveikino
P. Petrutį ir V. Adamkų, ku
riuos pažįsta keliasdešimt metų.
Reiškė džiaugsmą dėl jų pasi
aukojimo, sveikino ir dėkojo St.
Balzekui, muziejaus kūrėjui.
Chicagos mero atstovas Reed
Martin sveikindamas juokais
pasakė, kad jis yra pirmas
juodas lietuvis. Pasveikino mero
vardu. M a r g u t i sveikino
Lucyna Migala, kurios stotis
transliuoja Margučio programą
ir įteikė P. Petručiui ir V.
Adamkui pagerbimo adresą.
Ant. L a p i n s k a s , atsto
vaudamas pirmiesiems Mar
gučio kūrėjams, priminė Margu
čio žurnalą. Priminė Margučio
kūrėjų siekimą išeiviams
lietuviams perteikti tai. kas
brangu tėvynėj Lietuvoj. Pra
džioj Margutis teturėjo 15 min.
Papasakojo apie Ant. Vana
gaičio pastangas perteikti tai,

ką lietuviai brangina. Dabar tą
tęsia Adamkus ir Petrutis.
Dėkojo Balzekui už pasiryžimą
pagerbti
asmenis,
kurie
brangina lietuviškumą. Buvo
pagerbti plojimais Amer. Liet.
Tarybos pirm. G. Lazauskas ir
buvęs pirm. T. Blinstrubas.
N. Martinaitytė perskaitė
sveikinimus Giedros, kultūros
tarybos pirm. D. Kučėnienės. N.
Martinaitytė įteikė žymenį P.
Petručiui. Perskaitė guberna
toriaus Thompsono sveikinimą,
Andy G u t h r i e ,
Midwest
biuro viršininko. Amerikos
Balso.
P. P e t r u t i s savo kalboje
prisiminė lietuvių sportininkų
kelione į Pietų Ameriką. Jis
pažymėjo,
kad
Marguty
dominavo trys Antanai: Vana
gaitis, Olis, Lapinskas Reiškė
viltis, kad ateis laikas, kada
galės per radiją paskelbti, kad
Lietuva laisva.
M. Remienė pasveikino Lie
tuvių fondo vardu, įteikė 1000
dol. Margutį pagerbusiam
Balzeko muziejui. Užbaigos
maldą sukalbėjo k u n . J.
Jozupaitis. Svečiai dar turėjo
progos pasišokti porą valandų.
Prof. Stukas buvo geras pro
gramos vedėjas, pravedęs su
humoru. Pagerbimas praėjo
iškilmingai ir jaukiai.
Juoz. Pr.
ANTROJI ADVENTINĖ
POPIETĖ
Kaip visur, taip ir Cicero Šv.
Antane. Ar religinėse ar kultū
rinėse popietėse, nežiūrint, kas
jas beruoštu, dažniausia matai
tuos pačius žmones, tuos pačius
veidus. Tai tie, kurie nepasi
tenkina vien duona. Malonu
buvo šaltą sekmadienio rytą po
pamaldų Cicero Ateities sambū
rio rūpesčiu prie kavos ir
pyragaičių susiburti parapijos
patalpose giliau pajusti ne kalė
dinę, o adventinę dvasia antro-

x A d e l ė P u l e i k i e n ė , Lemont, 111., sveikina savo gimi
nes, draugus ir pažįstamus šv.
Kalėdų ir Naujųjų 1989 Metų
proga, linki visiems geros
sveikatos, Dievo palaimos ir
laimingo gyvenimo. Vietoj
kalėdinių kortelių skiria auką
„Draugui".

x Maria ir Antanas Vyčiai,
Chicago, Ill„ sveikina savo
draugus, gimines ir pažįstamus
su šv. Kalėdomis ir Naujais
1989 Metais, linki linksmai
praleisti šventes. Vietoj kalė
dinių kortelių skiria auką
(sk) „Draugui".
x Naujųjų 1989 metų sutiki
x Anastazija Bušnienė,
mą ruošia Am. Liet. Taut. Chicago, Ill„ sveikina savo
sąjungos Chicagos skyrius Liet. gimines, draugus ir pažįstamus,
Tautiniuose namuose. Informa linki laimingų ir sveikų šv.
cijai skambinti: 776-3547 arba Kalėdų ir Naujų 1989 Metų.
499-2172.
Vietoj kalėdinių kortelių auko
(sk) ja 20 dol. „Draugui".

je sambūrio suorganizuotoje
adventinėje popietėje.
Prie stalo, papuošto lietuviš
kų raštų staltiesės turtingumu,
kryžiumi ir adventinio vainiko
žvakių šviesa, keturiasdešim
čiai dvasinio maisto ieškančių
kalbėjo ses. Margarita, Marijos
Nekalto Prasidėjimo vienuolė.
Pristatant ses. Margaritą,
buvo pastebėta, kad ji dvi ka
dencijas buvo vienuolyno vyres
nioji, kad tuo metu buvo pasta
tytas naujas, gražus motiniškas
namas. Seselė yra veikli ateiti
ninkė, daug dirbo su jaunučiais
ir moksleiviais, yra Ateitininkų
federacijos tarybos narė ir nese
niai išrinkta į Ateitininkų
namų tarybą.
Būdama vaikų darželio vedėja
Toronte, dėstė lietuviškoje
mokykloje ir kviečiama praves
davo pokalbius katalikėms mo
terims, talkino ateitininkams.
Su ses. Loreta atvykus į Lemonto lietuvių misiją, įsijungė į li
tuanistinę mokyklą ir lietu
viškosios bendruomenės pasto
raciją, kuri ten kol kas tik for
macijos stadijoje. Šiai bend
ruomenei ji atneša gražią apaš
talavimo patirtį. Tam ji ruošė
si ne tik vienuolyne, bet ir
formaliai studijavo, gaudama
bakalaurą iš sociologijos Annhurst kolegijoje Putname ir la
bai neseniai diplomą iš religinių
studijų Concordia kolegijoje
Montrealyje.
Ses. Margarita kalbėjo tema:
„Maranatha — ateik, Viešpatie
Jėzau". Girdėjome mintis apie
žmogų tamsoje ir jo ilgesį Švie
sos, jau Izaijo išpranašautą
Mesijo atėjimą ir nenorą ruoš
tis jį priimti — ir tada ir da
bar. Girdėjome jos mėgiamą iš
kun. Rubšio pasiskolintą (pagal
Senąjį Testamentą) žmogaus
apibūdinimą „ m o l i n u k a i " :
esame trapūs, dūžtami moli
nukai, tačiau Senajame Testa
mente skaitome apie Dievo pa
stovią, nesikeičiančią ištikimy
bę žmogui.
Šios kelios užuominos iš jos
kalbos yra tik maža dalis
minčių, kurių ji tikrai nepašykš
tėjo, norėdama praturtinti klau
sytojų pasiruošimą Kristaus
atėjimui. Popietė buvo pradėta
malda, prašant Mariją pagalbos
nesiekti pirmoje vietoje mate
rialinių daiktų, nes jie Kalėdų
nepadarys džiaugsmo diena, bet
jos užtariamiems ruoštis Kalė
doms atgaila, malda, gerais dar
bais. Popietė buvo baigta
„Sveika Marija" malda, prašant
užtarymo tos, kuri,tikėdama ir
matydama Dievo ištikimybę
žmonėms per jų istoriją, tikėjo jo
ištikimybe ir savo pačios gyve
nime, į Dievo kvietimą atsiliep
dama: Tebūna, kaip tu pasakei.
apr.
LIETUVIU FONDO
LAIŠKAS
Lietuvių Fondo valdyba
1988.XII.8 d. išsiuntinėjo na
riams švenčių sveikinimus.
Valdybos sekretorei Alei
Steponavičienei talkino šie LF
rėmėjai: K. Antanaitienė, A.
Bagdonas, B. Kručas, P. Maž
rimas, V. Momkus (vald. vicepirm.), A. Neverauskienė, A.
Pabrėža, P. Šimoliūnas, J.
Šimoliūnienė.
Bronius Kručas yra ne tik
nuolatinis talkininkas, bet ir
dosnus LF rėmėjas, padidinęs
savo įnašą 1000 dol. Rudens va
jaus proga į LF atėjo 32,000 dol.
aukų. LF tarybos pirm. yra
finansininkas Stasys Baras, o
valdybai vadovauja energingoji
visuomenininke Marija Remie
nė. LF vadovybė nuoširdžiai
dėkoja visiems talkininkams ir
rėmėjams.
— K.
Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, 1L 60629

Tel. - 776-8700
Vasario 16 gimnazijos mokiniai Vokietijoje vaidina ateitininkų suruoštame talentu vakare
lapkričio 12 d. Iš kairės: S. Makutėnaitė. Z. Dubauskaitė. T Hrrmannitė. T Šriotoris. A
Makufenas ir V. Diavara.
N'uotr M. Šmitienės

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

