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

Arafatas atsisako terorizmo,
pripažįsta

Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios
k a r d i n o l u i Vincentui Sladkevičiui

Sovietinėse respublikose
Minint Rusios krikšto 1000 metų jubiliejų
„Tarnavimas hitleriniams
okupantams, piktybinis alijansas su banditais galutinai at
skleidė tikintiesiems unitų hie
rarchijos tikrąjį veidą. Todėl
suprantamos patriotiškai nusi
teikusių dvasininkų ir tikinčiųjų
pastangos atsiriboti nuo
profašistinės unitų viršūnės ir
kartą visiems laikams baigti su
Bresto unija. 1946 m. Lvove,
pirmininkaujant
žymiam
bažnytiniam veikėjui Gavrilui
Kostelnikui, vėliau banditų nu
žudytam,
įvyko
gausus
visuotinis unitų (graikų apeigų
katalikų) susirinkimas, kuris
nutarė: „anuliuoti 1596 m.
Bresto susirinkimo nutarimus,
likviduoti uniją, atsiskirti nuo
Vatikano ir sugrįžti į šventą

mūsų protėvių pravoslavišką
tikėjimą, įsijungti į Rusų
Pravoslavų Bažnyčią".
Perskaičius tokius žodžius,
kyla klausimas, kas geriau, jei
ne mes patys žinome apie save?
Todėl ir nutarėm patys parašyti
apie save, kad ir kiti mus tei
singai suprastų.
Pirmiausia, mes, tikintys Ry
tų apeigų katalikai, esame
sąžiningi tarybiniai piliečiai, o
ne priešai. Dirbame visų mūsų
visuomenės narių gerovei,
trokštame taikos pasauliui. Mes
nekeliame jokių politinių reika
lavimų, tik prašome, kad su
mumis, Rytų apeigų katalikais,
elgtųsi
kaip
reikalauja
tarybiniai kultų įstatymai ir
TSRS Konstitucija.
(Bus daugiau)

Yasser Arafatas, PLO vadas
Sutinka su teise, k a d visos valstybės Vidurio Rytų
konflikte gyventų saugiai taikoje, įskaitant Palestiną,
Izraelį ir kitus kaimynus.

Washingtonas. — Amerikos
Laivyno vadovybė praneša, jog
Sovietų Sąjunga turi naujas tor
pedas, su konvencionaliųjų
ginklų sprogstamosiomis dali
mis, kurios savo sprogimu gali
sunaikinti patį didžiausią
Amerikos lėktuvnešį.
Pranešime rašoma, jog apsigy
nimas prieš šią torpedą reika
lauja didžiausio Amerikos vy
prižiūrėtojais. K P sekretorius riausybės dėmesio. Sovietai esą
ideologijos reikalams Lionginas šioje srityje žymiai stipresni.
Šepetys pasiskundė, kad pasta Speciali laivyno grupė šį klau
ruoju metu t a r p Lietuvos simą tyrinėjo ir analizavo 18
„ideologinių darbuotojų" daug mėnesių. Jų išvados dabar buvo
sąmyšio sukėlė prieštaraujantys paskelbtos Gynybos depar
signalai iš Maskvos — už ir prieš tamento žiniai. Yra ir jų reko
„glasnost". Kitas kalbėtojas pa mendacijos, tačiau jos neskel
reiškė, kad dar prieš rugsėjo biamos visuomenės žiniai.
Laivyno admirolas A.H. Trost
mėnesio SSCK plenumą, Lietu
sako,
kad šiam reikalui turi būti
vos KP vadovybė netikėjusi, jog
Gorbačiovui pavyks prastumti surasta naujų lėšų, nes reikia
„perestroiką". Ministerių Ta pradėti vėl iš naujo moderninti
rybos pirmininkas Vytautas Sa laivyną, kadangi, kas buvo prieš
kalauskas patvirtino, kad rug penkis metus, šiandien jau yra
sėjo 28 d. vidaus reikalų atsilikę. Todėl jis ragina kitų
ministerija nusprendė pasiųsti metų biudžete į tai rimtai
specialius dalinius prieš de- atsižvelgti. Sovietai ypač yra iš
monstruotojus. Su tuo nuo tobulinę savo torpedų sistemą,
sprendžiu nesutikusi ir prieš jį daug labiau negu savo laivyno
protestavusi Ministerių taryba. raketas.
Reikia naujų laivų

Kremlius sunaikina
radarus

Maskva. — Sovietų Sąjunga
pranešė Baltiesiems rūmams,
jog pradėjo sunaikinti kelias
vežiojamas radaro stotis, kurios,
kaip Washingtonas sako, pažei
džia 1972 m. pasirašytą Antibranduolinę sutartį. Tie radarai
yra netoli Maskvos ir Gomel
miestų. Sunaikinimą pradėjo
praėjusį penktadienį ir jei ame
rikiečiai nori, tai gali su savo
Pabaltijo draugas
žvalgybos satelitais tai ramiai
Washingtonas. — Clevelando nufotografuoti.
k o n g r e s m e n a s Edward F.
Administracijos pareigūnai
Feighan jau nebe pirmą kartą
sako. kad Amerika yra tuo pa
rūpinasi lietuvių reikalais. tenkinta, tačiau pastebi, kad
Prieš Gorbačiovo apsilankymą jokio progreso nėra padaryta
New Yorke, jis kreipėsi į prez.
Krasnojarsko radaro stoties išReaganą ir į išrinktąjį prez. Bumontavimui centriniame Sibire,
shą, primindamas šiuo metu
kuris tikrai pažeidžia minėtą
viso pasaulio kreipiamą dėmesį
sutartį. Kiekvieną kartą, kai
į Pabaltijo valstybių okupaciją, prezidentas susitinka su Gorba
ir prašydamas, kad jie iškeltų
čiovu, tai visados primena jam,
šių kraštų nepriklausomybės kad ta stotis laužo sovietų pa
klausimą pačiam Gorbačiovui. sirašytą sutartį.
Nežinia, ar šis kongresmeno
prašymas buvo išklausytas,
— Prancūzijos prezidentas F.
tačiau ne veltui jam Pabaltijo Mitterrand atvyko į Prahą. Tai
Tautų Jungtinis komitetas, kurį pirmas Prancūzijos prezidento
sudaro Estijos, Latvijos ir vizitas Čekoslovakijoje.
Lietuvos atstovai, šiais metais
— Libane
Šveicarijos
įteikė
Pabaltijo Laisvės Raudonasis Kryžius sustabdė
žymenį.
savo veiklą ir uždarė įstaigas.

George Shultzas, Valstybės sekretorius
Po Arafato pareiškimo yra aišku — Amerika yra
pasiruošusi r e a l i a m dialogui s u P a l e s t i n o s
Išlaisvinimo organizacijos atstovais.

Naujos Sovietų torpedos

Kremliaus vaidmuo Brazausko
išrinkime
Vilnius. - Lietuvos K P CK
plenumas spalio 20 d. iš pareigų
atleido Ringaudą Songailą ir
pirmuoju K P s e k r e t o r i u m
„išrinko" Algirdą Brazauską.
„Sovietskaja Litva" spalio 27 d.
išspausdino įdomių detalių apie
plenumą ir Kremliaus vaidmenį
Lietuvoje įvykusiuose pasikeiti
muose. Brazauskas prisipažino,
kad prieš jo „išrinkimą" jis buvo
pakviestas į Maskvą, kur jis
praleido kelias valandas su KP
sekretoriumi personalo reika
lams Georgijumi Razumovskiu
ir buvusiu KGB vadovu, dabar
tiniu CK administracinių orga
nų sekretoriumi, Viktoru Čebrikovu.
Pasak dienraščio, kaip prane
ša Eltos žinios, tik 128 iš 145
respublikos CK narių, kurie
buvo „išrinkti" 1986 metais,
dalyvavo p l e n u m e ir visi
parėmė Brazausko kandi
datūra. Jie taip pat prašė, kad
Lietuvos KP būtų suteikta dau
giau autonomijos kadrų srityje.
Beveik visi kalbėtojai reikalavo,
kad dabartinis KP antrasis sek
retorius, rusas N. Mitkinas,
būtų pašalintas bei pakeistas
lietuviu, ir kad ateityje antrieji
sekretoriai nebebūtų Kremliaus

Amerika tariasi su PLO

Tų pačių ekspertų apskai
čiuota, jog jei viena iš tų plataus
diametro raketų paliestų CV,
tai šis vienetas būtų išvestas iš
rikiuotės. C V yra sutrumpintai
vadinamas apginkluotas viene
tas, pavyzdžiui, kaip Kennedy
80.000 tonų lėktuvnešis. Prane
š i m a s pataria
Amerikai

Lenkų konsulatas
Vilniuje
Vilnius. Lietuvoje pranešta,
kad Vilniuje bus atidarytas
Lenkijos generalinis konsu
latas. Tai neprieštarauja Vie
noje 1961 m. pasirašytai kon
vencijai.
Lietuvos Persitvarkymo sąjū
dis šiuo klausimu priėmė rezo
liuciją, kuria reikalauja, kad
Lietuvos konsulatas būtų ati
darytas Lenkijoje. Šiam Sąjū
džio nutarimui pritaria daugelis
Lietuvos gyventojų. Iš patikimų
šaltinių sužinota, kad lietuvių
prašymui lenkai nedarys kliū
čių ir p a t e n k i n s lietuvių
norimas sąlygas. Šiuo metu yra
rikalingas Sovietų Sąjungos
aukštųjų instancijų Maskvoje
pritarimas ar leidimas atidaryti
Lietuvos konsulatui Varšuvoje.

susikoncentruoti apsigynimo
programai
prieš sovietų
torpedas. Reikia turėti tokią
sistemą, kurią naudodama
Amerika galėtų sunaikinti atskrendančias priešo torpedas,
dar joms nepasiekus taikinio.
Ekspertai taip pat praneša,
jog elektroniniai signalai, kurie
yra perduodami iš amerikiečių
laivų, negali būti iššifruojami
sąjungininkų, kadangi tai rei
kalauja labai intensyvaus
pasiruošimo, ir jei įvyktų pavo
jus, tai nebūtų galima tuoj pat
apie jį pranešti. Tad ir šią
problemą raginama taip pat iš
spręsti kitu būdu. Todėl ši eks
pertų grupė siūlo statyti nau
jus laivus, kurie būtų atsparūs
raketoms ir torpedoms ir savai
me galėtų tęsti ne tik apsigy
nimo, bet ir puolimo kovas.

Paminklas Vilniaus
įkūrimui
Vilnius. — Dailės parodų rū
muose buvo išstatyti 43 projek
tai visuomenės susipažinimui,
kuriuos pateikė skulptoriai ir
architektai Vilniaus įkūrimo
paminklui pastatyti. Šiame
konkurse dalyvauja ir vienas
kūrėjas iš Amerikos. Konkurso
komisijai vadovauja prof. P.
Aleksandravičius. Komisija jau
turėjo savo posėdį ir atrinko sep
tynis projektus, kuriems paskir
tos lygiavertės premijos.
Premijuotų kūrinių autoriams
G. Karaliui ir H. Šilgaliui, S.
Kuzmai ir A. Černiauskui, A.
Vyšniūnui, R. Midvikiui ir A.
Skeizgelui, R. Kristapavičiui,
M. Navakui ir G. Šliažui, P.
Repšiui ir G. Pajarskaitei, S.
Šiukštai ir A. Stalgiui, D. Šeštokaitei, V. Urbanavičiui ir H.
Žukauskui pasiūlyta dar toliau
patobulinti savo kūrybą. Ant
rajame konkurso rate tegali
dalyvauti tik čia minėtieji jau
premijuoti kūrėjai.
— Detroite du Michigano uni
versiteto profesoriai paskelbė
studiją, jog japonų automobilių
kompanijos vengia statyti savo
fabrikus tose vietose, kurios yra
gausiai apgyventos juodųjų
gyventojų.
— Argentina paskelbė, jog su
areštavo sukilėlių, vadą pulki
ninką Mohamed Ali Seineldin,
kuris norėjo pašalinti vyriau
sybę. Dar vienas pulkininkas su
maždaug šimtu pasekėjų nepsiduoda vyriausybės pajėgoms.

TRUMPAI
IŠ VISUR

VVashingtonas. — Netikėtų
diplomatinių įvykių vyksme,
kurie giliai palietė Izraelį,
prez. Reaganas trečiadienį įsakė
Valstybės departamentui pradė
ti tiesioginius pasitarimus su
Palestinos
Išlaisvinimo
organizacija.
Šis istorinis Baltųjų rūmų
pranešimas pakeičia Amerikos
13 metų nusistatymą nesitarti
su PLO. Tai buvo padaryta
tada, kai buvo gautas Arafato
tekstas, kurį jis perskaitė,
patikslindamas savo pasakytą
kalbą Jungtinių Tautų sesijoje
Genevoje. Valstybės sekretorius
G. Shultzas pasakė, jog Arafatas
ir PLO pareiškimai atitinka
Amerikos sąlygas, ir todėl bus
pradėti tiesioginiai pasitarimai.
Amerikos tikslas yra ne dialo
gas su Arafatu, bet taika Vidu
riniuose Rytuose.

Krizė
— Batieji rūmai praneša, kad
prez. R. Reaganas palankiai žiū
Kai buvo paskelbta ši žinia,
ri į PLO vado Arafato kalbą Izraeio ambasadorius Moshe
Genevoje, bet Izraelio min. Arad, kalbėdamasis su Reuterio
pirm. Y. Shamiras to pozity korespondentu, pasakė, jog
vumo nemato.
šiuo metu yra svarbu patvir
— New Yorke prieš išvyks tinti, kad Amerikos ir Izraelio
t a n t Gorbačiovui į namus, ryšiai yra pakankamai stiprūs,
buvęs Apollo astronautas James todėl reikia manyti, kad ši krizė
Irwin atvyko į Sovietų misiją ir bus pergyventa. Sekr. Shultzas
įteikėjam sovietų vėliavą, kurią įsakė Tunisijos ambasadoriui
jis buvo pasiėmęs su savim, kai Robert P e l l e t r e a u pradėti
skrido į mėnulį 1971 m.
pasitarimus su PLO atstovais.
— Čekoslovakijos komunis O PLO politinis patarėjas Ahmtų vyriausybė įvedė labai ed Abderrahman Amerikos
griežtus suvaržymus iš Lenki sprendimą pavadino „istoriniu
jos, Rytų Vokietijos ir Sovietų posūkiu". „Mes tikime, jog šie
Sąjungos atvykstantiems apsi pasitarimai prives prie greito
pirkti Kalėdų švenčių proga. Amerikos pripažinimo, kad
Tik už labai mažą sumą telei- palestiniečiai turi turėti savo
džiama jiems nusipirkti prekių, nepriklausomą valstybę".
ir tai ne visas. Yra iškabintas
kiekvienoje
parduotuvėje
Diplomatinės p a s t a n g o s
sąrašas, kokių prekių nepar
Los Angeles Times diplomati
duodama užsieniečiams.
— N e w Y o r k o policija nio korespondento pranešimu,
pranešė, kad, Gorbačiovui lan trečiadienį visą dieną vyko dip
kantis šiame mieste, buvo 15 lomatinės arabų ir Europos
bombų pasikėsinimų prieš Gor vyriausybių pastangos įtikinti
Washingtoną, kad sutiktų su
bačiovo gyvybę.
— Buenos Aires Argentinos PLO pareiškimais. Jis sako, kad
vyriausybė, kaip Reuterio agen Saudi Arabijos karalius Fahd ir
tūra praneša, leido policijai sua Egipto prez. Mubarak skambino
reštuoti olandą Jan Olij Hotten- prezidentui Reaganui ir ragino
tort už padarytus nusikaltimus
II-jo Pasaulinio karo metu. Tai
Išsprogdino namus
trečias asmuo, suimtas Argen
tinoje už nacių nusikaltimus.
Jeruzalė. — Izraelio kareiviai
Kiti du buvo — Walter Kutchs- trečiadienį susprogdino arabo
mann ir Adolf Eichmann.
palestiniečio avių ganytojo
— Rytų bloko valstybės — namus, kuris prieš tai buvo nu
Rytų Vokietija, Čekoslovakija ir žudęs du izraelitus, sako Izraelio
Vengrija džiaugiasi Gorbačiovo kariai. Tas 25 m. amžiaus pie
pranešimu sumažinti ten laiko muo akmenimis užmušė vieną
mą sovietų kariuomenę, nes nuo žydą ir iš jo paėmęs šautuvą
to turėtų pagerėti tų kraštų nušovė Izraelio kareivį, kurį
ekonominis gyvenimas.
tuoj pat nušovė kiti Izraelio
— Maskvoje
„Tasso"' kareiviai. Izraelio radijas
agentūra praneša, jog sovietų pranešė, kad piemens šeima
erdvėlaivis, kuriame skrenda buvo seniai įsivėlusi į protestus
sovietų ir vienas prancūzų
prieš Izraelį.
astronautas, susitiko su Mir
Izraelis automatiškai sunai
erdvėje skrendančia stotimi ir kina tų palestiniečių namus,
aplankė ten skrendančius tris kurie yra pagaunami prieš Iz
astronautus. Jie. sako, jaučiasi raelį nukreiptuose veiksmuose.
gerai.
Tą pačią diena Izraelis depor
— Prancūzijos prezidento F. tavo tris palestiniečius į Libaną.
Mitterrand populiarumas kraš
te pradėjo mažėti, kadangi
— Brazzaville, Kongo sosti
prezidentas antrojo savo ter
mino pradžioje jaučiasi kaip nėje, lankosi Valstybės depar
..karaliukas", rašo savaitraštis tamento sekretoriaus asistentas
,,Le P o i n t " . D a r b i n i n k a i Chester Crocker, kur bus pasi
grasina streiku, jei nebus pa rašyta taikos sutartis tarp Pietų
didinti atlyginimai. Kariuome Afrikos, Kubos ir Angolos.
nė buvo iškviesta tvarkyti Dabar bus pasirašytas ameri
transportacijos, n e s šoferiai kiečių paruoštas protokolas,
paskelbė streiką. Milijonas pa kaip praneša Kongo žinios, o
ryžiečių negalėjo atvykti į galutinė sutartis bus pasirašyta
New Yorke.
darbus.

Izraelį
priimti Arafato pareiškimą,
kaip tikrą ir nemeluotą reikalą.
Taip pat Europos vyriausybės
ragino Baltuosius rūmus sutikti
su PLO pareiškimu.
Paaiškėjo, kad Švedijos Užsie
nio reikalų ministeris Sten Andersson tarpininkavo tarp Ara
fato ir Valstybės departamento
p a r u o š t i t ą tekstą, kurį
Shultzas, o vėliau Arafatas
anglų kalba perskaitė 600
žurnalistų spaudos konferen
cijoje. Spaudos konferencija tu
rėjo įvykti 12 vai., bet ji vėlavo
8 v a l a n d a s , kadangi buvo
tariamasi dėl Washingtonui
priimtino teksto. Washingtonas
paprašė, kad tai būtų anglų
kalba, bet ne arabų. Paruoštas
tekstas tuoj buvo perduotas į
Washingtoną, kurį išstudijavo
Valstybės departamento sekr.
G. Shultzas, Saugumo Tarybos
viršininkas C. Powell ir kiti
užsienio reikalų specialistai.
Tik t a d a Shultzas pranešė
prezidentui, kad tekstas
a t i t i n k a Amerikos sąlygas.
Tada prezidentas įsakė pradėti
derybas su PLO. Išrinktasis pre
zidentas G. Bushas taip pat
pritarė šiam sprendimui.
Shultzas patvirtino tekstą
Tada PLO vadas Yasser Ara
fatas spaudos konferencijoje per
skaitė angliškai tekstą, jog PLO
pripažįsta J u n g t i n i ų Tautų
rezoliuciją 181, kuri reikalauja,
kad būtų sudarytos dvi valsty
bės — žydų ir palestiniečių
Palestinos žemėje. Taip pat pri
pažįsta be jokių rezervų rezoliu
cijas 242 ir 338, kurios yra
pagrindu taikos konferencijai.
Tos rezoliucijos pripažįsta Izra
elį kaip valstybę ir, kad Izraelis
privalo pasitraukti iš užimtų
Vidurinio K r a n t o i r Gazos
srities žemių. Arafatas taip pat
viešai pareiškė, kad atsisako bet
kokių terorizmo veiksmų,
įskaitant individualius teroro
veiksmus, o taip pat grupinius
ir valstybinius. Baigdamas,
Arafatas pareiškė: „Pagaliau,
aš deklaruoju jums ir maloniai
prašau tai pacituoti, mes norime
taikos. Mes esame įsipareigoję
taikai. Mes norime gyventi savo
Palestinos valstybėje, leiskite
mums gyventi".
Shultzas, padarydamas Ame
rikos vardu pareiškimą, dar
pasakė, kad Amerika ir toliau
nekeičia savo susitarimų su
I z r a e l i u , o prez R e a g a n a s
pareiškė, kad Amerikos tikslas
lieka t a s pats — taika Vidurio
Rytuose.
Izraelis pasakė, jog apgailes
tauja, kad Amerika padarė tokį
sprendimą pradėti pasitarimus
su P L O ir mano, k a d t a i
nepadės taikai Vidurio Rytuose.
Izraelis nori tiesioginių pasi
tarimų su pačiais palestiniečiais
ir su Jordanu.

KALENDORIUS
Gruodžio 16 d.: Euzebijus,
Albina, Alvinė, Audronė, Alina.
Adas, Adelė, Vygaudas.
Gruodžio 17 d.: Lozorius, Viviana, Montigaila. Laila. Olim
pija. Jolanta, Drovydė.
ORAS CHICAGOJE
Saulė teka 7:11, leidžiasi 4:21.
Temperatūra dieną 191.. nak
tį 7 1.
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PAKELIUI Į AUSTRALIJA
vadovas R. Puodžiūnas.
2. New Yorko LAK: D. Stan
kūnas, M. Marijošius, D. Marijošius, R. Vebeliūnas, V. Milu
kas, E. Kezys, J. Jankauskas ir
A. Lileika; treneris A. Razgaitis.

IŠLYDINT
JAV-ių ir Kanados lietuvių
sportininkai, po metų intensy
vaus planavimo ir pasiruošimo,
jau pakeliui j Australiją.
Išleidžiame juos su geriausiais
linkėjimais, žinodami, kad jie
atstovaus mūsų sporto sąjungai
ir bendruomenei, kaip draus
mingi sportininkai ir sąmoningi
lietuviai. Mes linkime jiems
sėkmės kelionėje ir sportinėse
varžybose.
Š. Amerikos sportininkams
Australijoje vadovaus Vyt. Gry
bauskas, talkinant Rimui Diriviiiui
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PLS žaidynės yra istorinės, nes
beveik po pusės šimtmečio spor
to aikštėje susitiks Lietuvos ir
išeivijos sportininkai.
Dėkojame visuomenei už pa
ramą, įgalinančią mus daly
vauti žaidynėse Australijoje.
Asmeniška padėka Vytautui
Grybauskui už jo pasišventimą,
tvarkant šį didžiulį organizacinį
darbą,
ir
visiems
jo
talkininkams.
Laukiame sugrįžtant.
Valdas V. Adamkus
ŠALFAS s-gos C.V. pirm.

KELIAUJAME
Po paskutinių minučių dar
įvairiausių pakeitimų, galų
gale, gruodžio 20 ir 21 dienomis
iš San Francisco ir Los Angeles
aerodromų pakils 152 JAV ir
Kanados sportininkai ir 27
palydovai bei turistai. Vyksta:
5 vyrų krepšinio komandos:
1. Chicagos „Lituanica", da
bartinis Š. Amerikos lietuvių
meisteris, šiuo sąstatu: A. Jony
nas, P. Stukas, A. Baris, S.
Vaznelis, R. Peleckis, T. Wojcik,
V. Ambutas, A. Neimantas, D.
Ošlapas ir V. Puodžiūnas;
komandos treneris R. Dirvonis.
2. Detroito „Kovas": A. Rugie
nius, V. Memenąs, M. Abarius,
H. Bodya, R. Bawulski, P.
Gražulis, K. Petrulis ir V.
Baukys; treneris R. Janukaitis.
3. Clevelando „Žaibas": E. Kij a u s k a s , T. K i j a u s k a s , R.
Boliam, A. Zylė, J. Morris, G.
Puškorius ir L. Puškorius;
treneris J. Kijauskas.
4. New Yorko LAK: P. Torney, žaidėjas ir treneris, R.
Šimkus, V. Kezys, L. Shaffer, J.
Milukas, K. Winslow ir P. Biru
tis; vadovas P. Gvildys.
5. Toronto „Vytis": J. Karpis,
R. Karpis, R. Staniulis, L.
Ažubalis, R. Rogalius, B. Price,
G. Sendzikas, R. Duliūnas ir P.
Simonaitis;
t r e n e r i s M.
Duliūnas, vadovas R. Sonda.
2. jaunių krepšinio
komandos:

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

U.S.A
Kanadoje (U.S.A. dol.)
Užsienyje (U.S.A. dol.)
Savaitinis (Šešt. pried)

1 moterų krepšinio koman
• Administracija dirba kasdien
da, pavadinta ŠALFAS vardu,
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
suorganizuota Clevelande Juozo
nuo 8:30 iki 12:00.
Kijausko: Z. Varnelytė, A.
C h i c a g o s A S K „ L i t u a n i c a " — Š i a u r ė s A m e r i k o s l i e t u v i ų krepšinio m e i s t r a s pasiryžęs IlI-se
• Redakcija dirba kasdien nuo
Varnelytė, D. Vaitkutė, N. Lio8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
Ž a i d y n ė s e Australijoje a p g i n t i šį t i t u l ą .
gytė, Z. Liogytė, D. Boliam, R.
Zubkutė (Chicaga), L. Gražulytė Detroito, ir E. J u š k u s iš
(Detroitas), R. Malinauskaitė Chicagos.
ĮSPŪDŽIAI IŠ SUVAŽIAVIMO
(Torontas), R. Kulbytė (Bos
SPORTO MĖGĖJAI IR
tonas), A. Švarcaitė ir H. Kru- Bilijardas: V. Adomavičius,
PR. MICKEVIČIUS
Australijoje,
„Vėjo"
išvyka,
Sunny
Hills
ir
V.
Grybauskas
ORGANIZACIJOS
REMIA
eger, abi iš Los Angeles;
(Pabaiga)
pasitarimai
Vilniuje
dėl
ketvirChicaga.
IŠVYKA
jtųjų
Žaidynių
ir
Tautinės
Šachmatai:
E.
Staknys
iš
Sporto sąjungos pirm.
3 vyrų tinklinio komandos:
Kad ir iš lėto visuomenės
New Yorko.
V. Adamkaus pranešimas Olimpiados, Lietuvos sklan
dytojų kvietimas ateinan- parama išvykai didėja, ypač, kai
Iš
viso
vyksta
14
komandų
ir
1. Bostono „Grandis": J.
Suvažiavimas sukluso... Jis i čiais metais sklandymo varžy- prisideda organizaciniai viene
Austras, E. Austras, T. Kiliulis, 21 individualių sporto šakų juk buvo Lietuvoje! Deja,
Įboms, Lietuvos buriuotojai tai. Štai po 100 dol. prisidėjo LB
R. McDonald, P. Štuopis, M. sportininkas.
pranešimas buvo... įrašytas rengiasi 1989 metais pasiekti N. Brighton Parko skyrius, Au
Šerelis, V. Veitas ir A. Veitas;
juostelėn...! Sąjungos suvažia Yorką su trispalvėmis ant stie roros lietuviai, LB VVaterbury
treneris V. Eikinas.
PRADŽIA
vimui! Tikrai stebuklingas su bų ir pagaliau ,,Amerikos(?) mo skyrius, o taip pat dr. K. G. Am2. Los Angeles „Banga": V.
gebėjimas naudotis technolo terų tinklinio (lietuvaičių) va brozaitis ir K. Žukauskas. Po 50
AUSTRALIJOJE
Burokas, R. Jarašūnas, A. Jaragija. Bet su kokia rimtimi jis dovo ir trenerio Z. Žiupsnio dol. parama gauta iš J. ir A.
šūnas, J. Eagle, J. Manzatt, M.
buvo išklausytas, tokia tyla jis kvietimas atvykti į Ameriką" Biručio, buv. krepšininko, dr. A.
Sydnėjaus
aerodrome
Š.
Norkus ir T. Radvenis; vadovas
Amerikos sportininkus pasitiks buvo palydėtas. Klubų atstovai („Sporto apžvalga" 1988.X.7)...
A. Sekas.
žaidynių organizacinio komiteto pasijuto tarsi tie ugniagesiai, Turimų faktų akivaizdoje, vis DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C.
3. Chicagos „Neris": R. Žiups
kurie atskubėję gesinti gaisro, dėlto, santykių klausimas lieka
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ny s, J. Kasikas, A. Stankaitis, ir Australijos lietuvių sporto
sąjungos pirm. Jurgis Joną- rado tik pelenus. Juk juostelė daugiasluoksnis. Nusiduodame
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
P. Urba, V. Kalvaitis ir V.
IR ODOS CHIRURGIJA
vičius iš Adelaidės ir Sydnėjaus negyva! Reikėjo gyvo žmogaus. nežiną kiek yra du plius du. Mes
Cyvas; treneris Z. Ziupsnys.
(Augliai
nuimami kabinete)
Ar
gali
juostelė
atsakyti
į
eilę
svečių priėmimo komitetas —
atsisakome žaisti taisyklėmis,
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
klausimų, norą patikslinti, pasi kurias patys esame sukūrę. O
2434 W . 7 1 Street, Chicago
3 moterų tinklinio komandos: pirm. V. Šliteris, A. Laukaitis,
Juozas ir Trudy Dambrauskai ir gilinti, išblaškyti abejones, gan gražią dieną turėsime šį klau
Tai. 434-5849 (veikia 24 vai.)
1. New Yorko LAK: N. Jan A. Wallis.
dus, žinias — juk buvo tartasi ir simą išspręsti. Jį išspręsime, Pirm., antr.. ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v.
kauskaitė, L. Jankauskaitė, A.
Sąjungos vardu... (o gal ir ne?). kada rimtai sukišime galvas !
Ofa. 735-4477;
Gruodžio 23 d. vakare HarRazgaitienė, G. Vebeliūnaitė, R.
Pagaliau, tokias žinias, bent prie mūsų statute dar glūdinčios
Raz. 2 4 6 - 0 0 6 7 ; arba 246-6581
bour Cruise restorane bus
Senken, L. Naronytė, A. Rohme
DR. E. DECKYS
apie Lietuvą, jau skaitėme minos (gal dabar — tik popieri
susipažinimo vakaras su vaka
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
ir D. MacDonald; vadovas A.
„Draugo" „Sporto apžvalgoje" nės?) — įvade — antrojo
riene ir šokiais; gruodžio 24 d.
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
Jankauskas.
spalio 7. Norint šj pagrėbstų nuostato.
EMOCINĖS LIGOS
stadione laisvos krepšinio ir
2. Chicagos „ N e r i s " : A.
epizodą užbaigti, beliktų tik
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING
tinklinio treniruotės, o vakare
6449 S o . Pulaski Road
Brakauskienė, M. Barienė, Z.
gailėtis, kad salėje nebuvo Jono
A r žydės vienybė?
Lietuvių namuose kūčios.
Valančios pagal susitarimą
Kuliešiūtė, A. Jjoranson, L.
Mikelinsko romano „Kur lygūs
Gruodžio 25 d. trumpa kelionė
0 kodėl gali nežydėti? Nors !
DR. A. B. GLEVECKAS
Keneipp, D. Traškaitė, M.
laukai" senojo Kiaupšos. kuris
į Adelaidę, kur gruodžio 26,
suvažiavimas ir nebuvo gausus,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tautkaitė, A. Klimaitė ir L.
būtų pasakęs: „Brač, ne taip
12:30 v. p.p. Apollo Ent. Centre
bet buvo sėkmingas. Nežiūrint,
SPECIALYBĖ — AKJŲ LIGOS
Gražulytė; treneris Z. Ziupsnys.
žmonės dirba".
įvyks žaidynių atidarymas.
kad ne visa svarstyta, kas buvo
3 9 0 0 W. 95 St.
3. Los Angeles „Banga": A.
Nors darbotvarkėje ir buvo
Tel. 422-0101
Atidarymo programoje: visų numatyta svarstyti santykius numatyta, kad ne visi klau- i
Deveikytė, D. Janulaitienė, J.
Valandos pagal susitarimą
simai — temos išsamiai prista
Jonynaitė, G. Kiškienė-Dovy- dalyvių paradas, atidarymo su Lietuva, tačiau jie buvo
Kabineto t e l . — 582-0221
tytos
diskusijoms, ne visi
daitytė, D. Tomkutė, Ž. Tomku žodis — ALFAS s-gos pirm. J. paliesti tik kontekste kitus
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
Jonavičius; invokacija — prel. P. klausimus svarstant. Buvo įsi šimtaprocentiniu noru tiesė
tė ir M. Tomkutė.
JOKŠA
ranką
taikos
labui,
bet
tai
buvo
Vyksta ir pavieniai sporti Butkus. Sveikinimai — ALB tikinta, kad su tenykščiais
VAIKŲ LIGOS
išimtys,
tik
mažmožiai.
pirmininkė, Lietuvos sporti broliais Sąjunga ir bendrauja ir
ninkai:
6441 S. Pulaski Rd.
Aplamai paėmus, viešpatavo
Valandos pagal susitarimą
Lauko tenisas: R. Jasaitytė, ninku vadovas, Š. Amerikos bendradarbiauja (o gal tik
darna, tolerancija, nuoširdžios
V. Vebeliūnienė, R. Gvildytė, R. sportininkų vadovas; žaidynių paskiri asmenys) — Žaidynės
pastangos aštrius kampus ly DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Gvildytė, A. Kezys, C. Kazlas, atidarymas — PLB pirm. dr. V.
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Tuo būdu 4 kraštų lietuvių ginti, bendros pastangos
visi iš New Yorko; S. Solys iš Bieliauskas, žaidynių priesaika
Nechirurginis išsiplėtusių venų
pasiekti sprendimo, nenutrūks
"• hemoroidų gydymas
Toledo, V. Čikotas ir J. Čikotas — Lietuvos s p o r t i n i n k a s , krepšinio k o m a n d o s žais
tantis
dialogas
ir
retkartinis
5540
S.
Pulaski Road. T e l . 585-2802
iš Washingtono ir V. Dūlys iš Australijos, Kanados, JAV-ių; atidarymo dieną.
šypsnys
—
buvo
veiksniai,
kurie
Valandos pagal susitarimą
Lietuvos himnas, dalyvių išžyŽaidynių uždarymui numa
Baltimorės.
Penkt.. antr.. ketv. ir penkt.
lėmė suvažiavimą vertinti
Stalo tenisas: J. Baltrus iš giavimas, tautiniai šokiai ir tytos rungtynės bus t a r p tų 4
Reikalui
esant atvažiuoju ir į namus
pozityviai.
Chicagos ir T. Vebeliūnas iš dvejos krepšinio rungtynės. Pir kraštų rinktinės ir Adelaidės
Žinia, ryšium su galvą ir širdį
DR. JOVITA KERELIS
mose — Kanados atstovas To australų rinktinės. Taip pat ir
New Yorko.
Dantų Gydytoja
sprogdinančiais
įvykiais
Namie,
Plaukimas: K. Kazokas ir M. ronto „Vytis" žais prieš Aust geresnei mūsų tinklinio koman
2659
W
59th S t . Chicago. IL
Kazlas iš New Yorko ir A. ralijos lietuvių rinktinę, o antro dai, ar rinktinei, numatytos pasigirdo tūlų nuomonių, kad
T e l . 476-2112
9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL.
se — Lietuvos jaunimo rinktinė rungtynės prieš stiprią australų sportinė veikla čia — jau be
Skučas iš Washingtono.
tikslė.
Bandoma
tvirtinti,
kad
T e l . 598-8101
Golfas: V. Memenąs, R. žais prieš New Yorko „Atletų" komandą.
Vai. pagal susitarimą
svarbu
tik
tai,
kas
vyksta
ten...
Janukaitis ir I. Janušis, visi iš klubą.
V. G.
Tad tenka paklausti — ar jau
rengiami transportai grįžti? T e l . kabineto ir buto: OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS
Kur galima užsiregistruoti? O
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jeigu tai nėra tik pliaukš
1443 S o . 50th Ave., Cicero
telėjimas botagu per vandenį,
Kasdien 1 iki 8 vai vak
tai apie ką kalbame? Ar tik tiek
išskyrus treč. Šešt 12 iki 4 vai popiet
- per 40 metų — įsisąmonino
DR. PETRAS V. KISIELIUS
me?
DR. EUGENE McENERY
Jeigu viską metę šalin susi
DR. JAMES BURDEN
renkame ir randame tikslą ir
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
kalbą — ar jau nieko? Vien tik
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
šis faktas ir visuomenės
155 N. Michlgan A v e . , Sutte 324 Ir
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
turėjimas užnugaryje, aiškiai
Tel. 565-2960 (veikia 24 vai.)
byloja — rinkimės! O susirinkę
Valandos pagal susitarimą
-jeigu kalbėsime vienas kitam
tik Tiesą, vienybė žydės.
DR. IRENA KURAS
Be abejo, suvažiavime buvo ir
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
daugiau įspūdžių ir daugiau su
MEDICAL BUILDING
jais besirišančių pagrėbstų. Šį
3 2 0 0 W. 81 st Street
kartą, pasitenkinta tik rašinyje
Kabineto tel. RE 7-1168;
minėtais.
Rezid. 385-4811
Dr. Tumasonlo kabinetą perėmė

1. Chicagos „Neris": J. Sas
nauskas, T. Prapuolenis, S. Puo
džiūnas, G. Šlapkauskas, S. Mo
destas, T. Šmulkštys ir A.
Nausėdas; treneris E. Modestas,

i

Išvykos i A u s t r a l i j a o r g a n i z a c i n i s k o m i t e t a s Amerikoje. Iš k.: R i m a s D i r v o n i s , P r a n a s B e m e c k a s ,
V a l d a s A d a m k u s , d r . P e t r a s Kisielius ir V y t a u t a s G r y b a u s k a s .

D R . KENNETH J . YERKES
D R . MAGDALEN BELICKAS
DANTŲ GYDYTOJAI
Pensininkams nuolaida
2 4 3 6 W. Uthuantsn Plaza Court
T * t . 925-8288

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2 4 5 4 VV. 71 st Street
434-2123
Pirm 2-7 Antr. ir
ketv 9-12 Penkt 2-7

metams
$70.00
$70.00
$70.00
$40.00

Vfc metų
$40.00
$40.00
$40.00
$25.00

3 mėn.
$25.00
$25.00
S25.00

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

ir V. Domanskių, teniso žaidėjo
J. Grigalausko, buv. ledo ritulio
žaidėjo, dr. J. Kriaučiūno, dr. R.
Sidrio, V. Baltučio, M. Česo, J.
ir B. Jankausko, L. ir M. Kupcikevičių, A. ir J. Stankų, K.
Puskunigio, J. ir M. Vizgirdų ir
t.t.
O iki šiol didžiausią 500 dol.
dovaną atsiuntė Gražina Liautaud.
Pasiruošę kelionei sporti
ninkai jiems reiškia nuoširdžią
padėką, tikėdami, kad tas
rėmėjų skaičius dar padidės.
Kab. t a i . LU 5-0343: Rez. PR 9-5533

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

VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie A v e . ,
Chicago, M . 60652
Pirm., antr., ketv. ir penkt.
pagal susitarimą

Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marquette Medical Building
6132 S. Kedzie

Chicago, IL 60629
Tel. 436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. PRASAD TUMMALA, M.D
SURENDER KUMAR, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų 584-5527

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

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S Roberts Rd.. Hickory Hills, IL
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 598-4055
Valandos pagal susitarimą

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

T. RAMA, M.D.
Specialybė — Chirurgija
2454 West 71st Street
Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889
V a i : pirm., antr. ketv ir penkt.
3 iki 7 v v. Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos
2636 W 71 st. St., Chicago. IH.
Tai.: 436-0100
11800 Souttmest Highway
Palos Helghts, III. 60463
(312) 361-0220
(312) 361-0222

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 sus'tanmą
Kabineto tel. 776-2880, r e z . 448-5545

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

Bendruomeniniai ryšiai:
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NAUJA" MADA

Pranui numetus repliką, kad sako, kad jam teks mirti blai
tardytojo kambaryje jis matęs viam, vienišam, kankinamam
Eleną, pratrūksta Kazio ilgai sąžinės, persekiojamam jos
kaupęsis nepasitikėjimas ta žvilgsnio. Ji išdidi, kad Kazys ir
riamam pogrindininkui. Sceną ji nepalūžo ir išėjo laimėtojai.
nutraukia koridoriumi velka Elena pareikalauja nuodų ir
prašo atvesti kunigą Antaną.
mos moters riksmas.
II veiksmas. Apklausinėjimui Pijui išėjus ji susišukuoja, apsi
atvežtą Eleną Pijus bando tvarko apdraskytus rūbus ir
įtikinti savo draugiškumu ir ramiai išeina į gretimą
noru padėti Kaziui, jei jis kambarį. Valandėlei užstoja
kooperuos. Už tai Elena bū tyla. Grįžęs Pijus su kunigu
sianti tuojau paleista, o Kaziui, Antanu atranda Eleną negyvą.
atlikus lengvą bausmę, juodu Sužinojęs, kad Kazys ištvėrė iki
galėsią ramiai gyventi. Elena, galo, kunigas Antanas ne
patikėjusi Pijui, bijodama bejaučia jį kankinusios baimės
Kaziui gresiančių kankinimų, ir prašo Dievo padėti ir jam
maldauja jį išduoti sandėlio ad išsilaikyti. Pijus desperatiškai
resą. Jų dialoge paaiškėja, kad kalba apie savo meilę Elenai ir
jie yra tik mylimieji, bet ne tikri baimę mirti vienam. Kunigui
gyvenimo partneriai ir bendra Antanui pasiūlius Pijui sekti jį
darbiai. Emociniame monologe maldoje už Kazį ir Eleną, jei tai
Kazys bando Elenai išaiškinti, jam padėtų, uždanga leidžiasi
kodėl kad ir labai ją mylėdamas, jiems kalbant „Tėve Mūsų"
jis negali pasirinkti gyventi iš žodžius.
davimo kaina. Norėdamas likti
Perskaičius A. Škėmos lietu
Bolševikų kaliniai Vilniuje. Iš kairės: P. Cidzikas, kun. S. Tamkevičius, Sadūnaitės draugė, Nijolė
žmogum, jis turi rinktis mirtį, višką tekstą, net neturint
Sadūnaitė.
nors ir labai bijo baimės. Elena rankoje palyginimui Arūno Čiusu desperatišku pykčiu nu berkio ir Paul Taylor Robertson
traukia šį pokalbį. Kitoje Kazio paruoštos šios veikalo angliškos
ir Pijaus scenoje paaiškėja jų versijos, yra aišku, kad joje yra
griežtai priešingos pasaulėžval padaryta daug kupiūrų. Vertėjai
gos. Kazys yra pilnas atsakomy liko labiau ištikimi A. Škėmos
bės jausmo už savo žmogiškumo veikalo dvasiai negu raidei.
išlaikymą. Pijus, pralaimėjęs Originalus tekstas yra žodinAntano Škėmos „Pabudimo'* SALOMĖJA VALIUKIENE NKVD rūmų kameroje ir tardy Eleną, netrukus įstojęs į gesnis, pilnas filosofavimo bei
naujo pastatymo premjera spa
tojo kambaryje. Čia mažiau nei komunistų partiją, įtikėjęs į sis poetinių įvaizdžių. Šis apkarpy
lio 23 d. VVest Hartfordo Ro- naują „Pabudimo" pastatymą. 24 valandų laikotarpyje susi temą, kuri neskiria gėrio nuo tas tekstas yra labiau kon
berts Theater scenoje buvo
Pirmąją „Pabudimo" versiją, kerta ir išsisprendžia kelių blogio, tapo šios, jo nuomone, ob densuotas, iš žodžių srauto yra
tikrai pakili valanda. ELLA — pavadintą „Paskutinis tar žmonių likimas. Veikale da jektyvios sistemos įrankiu — tartum išdistiliuotos idėjos,
charakterių
Estonian, Latvian and Lithua- dymas" A. Škėma parašė Brook- lyvauja penk' veikėjai: už biurokratu, kur tardytojavimas išryškintas
ir
veiksmas
nian Alliance, — įsisteigusi Con- lyne 1949-50 metų laikotarpyje. pasakytą prieškomunistinį jam tėra darbas NKVD įstai konfliktas
goje.
Iššifravęs
Pijaus
praeitį
ir
koncentruotoje įvykių raidoje.
necticute 1987 m. rudenį padėti Iki išspausdinimo 1956 m. Ter- pamokslą laukiąs sulikviPabaltijo k r a š t ų atgimimo ros leidykloje Chicagoje vei davimo kunigas Antanas, žur jį įskundęs NKVD viršininkui Pakupiūravus A. Škėmos teks
judėjimui, išvedė už siaurų kalas buvo perredaguotas ir nalistas Kazys, vienos pogrin rusui, Pranas šiam tardymui tą, buvo lyg pabrėžtos pagrin
mūsų kolonijos ribų vieno stip pakeistas. 1953 m. „Pabu džio grupės, telkiančios partiza padiktuoja vadinamą „psicholo dinės veikalo idėjos. Nežmo
riausių lietuvių dramaturgų dimas" laimėjo Lietuvių Kul nams ginklus, vadas, tardymui ginį" būdą, kuriuo Pijus bodisi, niškose sąlygose p a p r a s t i
veikalą, atskleidžiantį tra tūros fondo dramos konkurso atvežta jo žmona Elena, mažai bet turi paklusti. Kaziui griežtai žmonės pakyla virš normalių
giškiausio Lietuvos istorijos premiją. Veikalo premjera įvyko žinanti apie savo vyro politinę atsisakius išduoti ginklų savo galimybių ribos, jie tampa
laikotarpio įvykius.
1953 m. Montrealyje, reži veiklą, NKVD tardytojas Pijus, sandėlio adresą, prasideda tar tvirti ir herojiški, kurie net ir
Veikalas buvo pastatytas New suojant pačiam autoriui. Šia Kazio gimnazijos suolo draugas, dymas: Kazys yra priverstas mirdami yra laimėtojai. Sis
Yorko profesinės grupės Arts proga spaudai duotame pasi jaunystėje mylėjęs Eleną ir su žiūrėti į gretimame kambaryje tema sunaikina ir bloguosius,
NKVD bernų išprievartaujamą bet jie miršta pralaimėję, be
Club Theater, kuris buvo įkur kalbėjime į klausimus, kas pa Kaziu dėl jos varžęsis ir Pijaus
Eleną.
prasmės. A. Škėma savo užra
tas 1983 m. estės režisierės Lin skatino parašyti „Pabudimą" ir padėjėjas Pranas, prisimetęs
pogrindininku,
infiltravęs
ir
iš
šuose išreiškė norą, kad „Pa
da Pakri ir jos vyro, amerikiečių kokios veikale sprendžiamos
davęs
Kazio
grupę,
drauge
dėl
EI veiksmas. Pranas kamanti budimo" spektaklis eitų lyg
aktoriaus Paul Taylor Robert- problemos, autorius atsakė: „Du
karjeros
siekiąs
sulikviduoti
nėja
išsisėmusi Pijų apie tar „ant koturnų". Taip giliai
son pastangomis parodyti ame motyvai: mūsų košmariška
savo
viršininką
Pijų.
dymo rezultatus. Pijus pri jautusio sceną autoriaus-akrikiečių publikai mažai pažįs epocha, pasireiškianti per gilų
I veiksmas. I kamerą kur yra sipažįsta iš pasigailėjimo nu toriaus veikalo idėja ir puiki,
tamus europiečių klasikinius žmogaus nuvertinimą, ir šios
veikalus. Į šią grupę įsijungus epochos būdingiausioji apraiška kalinamas kunigas Antanas, šovęs fiziškai kankinamą Ka taupi jo konstrukcija, paklususi
lietuviui aktoriui Arūnui Čiu- — rusiškasis komunizmas, siau- atvedamas Kazys. Juodu, kan zį, neišgavęs adreso. Išnieki klasikinės dramos laiko, vietos
berkiui, Arts Club Theater čiąs Lieiuvoje... Pagrindinis kinami baimės, pajunta gilų nama Elena nuolat kartojusi: ir veiksmo vienovei, tikrai iš
prisiglaudė po Manhattano lie veikalo principas: mylėk artimą žmogišką ryšį ir a t v i r a i „Nesakyk adreso". Paaiškėjus, kelia „Pabudimą" ant koturnų.
apie
savo kad šis tardymas buvo Prano Žiūrovas išeina iš šio žiauraus
tuviškos Aušros Vartų parapi kaip pats save, kuris išryškėja pasipasakoja
jos stogu. Per penkerius metus nelaimės atveju... „Pabudimas" gyvenimą ir čia juos atvedusius pastatyti spąstai Pijui sunaikin turinio spektaklio sukrėstas,
šis teatras yra pastatęs apie 30 parašytas prisimenant mili įvykius. Į kamerą netrukus ti, Pijus nudeda Praną. Išvilkęs bet pakilia dvasia.
Lindos Pakri r e a l i s t i n i s
veikalų off-off Broadway teatro jonus nežinomų kovotojų, kurie įstumiamas drauge su visa lavoną į gretimą kambarį jis go
Kazio
grupe
suimtas
Pranas,
džiai
geria
degtinę.
Pamažu
iš
veikalo pastatymas nėra va
žiūrovams. Tarp originalių žuvo už tikrąjį žmogų, nesitikė
veikalų, kuriuos ši grupė pasta dami atlyginimo. Ir užakcen kuris priekaištauja už jam pa apalpimo atsigauna kampe dinamas, dabar madingas, reruoju metu pati ėmėsi versti tuojami lietuviškieji kovotojai". rodytą nepasitikėjimą ir bando numesta Elena ir prašo Pijaus ginio-režisieriaus teatras, kur
anglų kalbon, buvo ir A. Išlikusiose režisūrinėse pastabo išspausti kiek galima daugiau atiduoti Kazio lavoną seseriai veikalas yra tartum išeities
Škėmos „Pabudimas", pasta se A. Škėma tarp kitko sako: informacijos apie grupės slaptą palaidoti. Pijus prisipažįsta taškas režisieriaus fantazijos ir
tytas prieš kelerius metus. Šį „Esminės žmogaus bandymo ginklų sandėlį ir Kaziui skirtą nebeturįs jokios galios. Pats teatrinių išdaigų kelionėje. Lin
pastatymą
mačiusiems priemonės — meilė ir mirtis. tardytoją Pijų. Žinia, kad jis bus laukdamas sulikvidavimo, jis da P a k r i gerbia veikalą,
lietuviams kilo mintis parodyti Tada žmogus lieka nuogas ir tardomas savo j a u n y s t ė s kalba Elenai apie meilę ir išryškina autoriaus valią,
šį veikalą amerikiečiams įvai laimi arba pralaimi. Laimėjimu draugo, sujaudina Kazį ir jis troškimą drauge su ja mirti. Pi neužmesdama savo kaprizingų
riose lietuvių gyvenvietėse. LB skaitydamas savo „aš" neiš neatsargiai papasakoja apie Pi jus siūlo jai pasidalinti nuodų užmanymų, ir išieško aktoriams
jaus jaunystės ideologinį klai tablete,kurios užteksią abiems. su autoriaus idėjomis sutin
Kultūros tarybos pirmininkei I. davimas".
džiojimą, kuris jį iš katalikybės Elena su panieka žiūri į ban kančias potekstes.
Bublienei tarpininkaujant,
„Pabudimo" laikas ir vieta —
nuvedė anarchistų grupėn. o dantį nusigerti Pijų. Išpylus
buvo gauta iš Lietuvių fondo 1946 m. žiemą trumpas vienos
(Bus daugiau)
vėliau į komunistų partiją. likusią degtinę ant grindų^ ji
3.000 dol. suma paruošti šį dienos laikotarpis Vilniaus

knygų yra Charles Murray: „In
Pursuit: Of Happiness and Good
Government". Tačiau tai nėjo
pirmoji knyga tomis temomis.
1984 m. išėjo jo garsi knyga
„Losing Ground", kuri pa
traukė prez. Lyndon Johnson
paskelbtą, prieš vargą ko
vojančią „The Great Society"
atsakomybėn. Tame veikale
Murray aiškino, kad vargšų
šelpimo programos, per lengvai
viską brukdamos vargšams į
rankas, padarė, kad daugelis
nustojo moralinės atsakomybės
jausmo ir savarankiškumo, tuo
iškeldamas daug abejonių apie
valstybinių gerovės programų
sugebėjimą iš tikrųjų kelti
bendrą krašto gerovę.
Naujasis Murray veikalas
toliau gvildena šiuos klausimus,
argumentuodamas, kad didžiau
sias bendros gerovės skatintojas
yra „mažytė kuopa" („little platoon") — mažos žmonių grupe
lės, pradedant su šeima, plečian
tis į kaimynystes ir bendradar
bius. Mums rūpi, rašo Murray,
ne ar, valdžiai nebesant išmaldų
surinkėjai ir dalintojai, visi
žmonės elgsis geraširdiškai ir
dosniai vargšų atžvilgiu, bet ar
didžiuma visuomenės taip elg
sis, o tai jau reali galimybė.
Besikeičiančią visuomenės
„Komunitariškumas" yra re
nuotaiką šiuo klausimu liudija voliucinė samprata dabartinėje
ir rinkiminėje kampanijoje politinėje filosofijoje, nes joje at
iškilęs didžiausias skirtumas sisakoma kai kurių liberalios
tarp Dukakio ir Busho. Gi demokratijos prielaidų, ku
Busho iškėlimas mokyklose riomis buvo operuojama pasku
kalbėjimo JAV vėliavai lo tiniuosius 200 metų. Viena, tai
jalumo akto (,,Pledge of sąvoka, kad kiekvienas indi
Allegiance) ir tos pačios partijos vidas turi konkrečias pagrin
sėkmingas panaudojimas Duka dines teises, kurias galima uni
kio įstatymo p a g a l k u r į versaliai definuoti, neatsižvel
kriminalistai paleidžiami iš giant į jokias religines ar
kalėjimų „atostogoms" („fur- kultūrines sampratas. 18-to
lough") iš tikrųjų pavirto dviejų šimtm. filosofai, kaip John
priešingų pasaulėžiūrų sim Locke ir JAV Konstitucijos au
boliais: pareiškimas vėliavai toriai j a s apibūdino gana siau
lojalumo simbolizuoja bendruo rai: gyvybė, laisvė, asmeniška
meninių vertybių — tautinio nuosavybė ir laimės siekimas.
susipratimo,
s o l i d a r u m o Šio šimtmečio liberalių pažiūrų
iškėlimą, nepaisant paskirų filosofai dar pridėtų tokias
individų problemų su galinčiu iš teises kaip padoraus buto, išsi
to išsivystyti nacizmu. Gi Duka mokslinimo, laisvos spaudos,
kio programa laikinai išleisti asmeninio privatumo.
kalinius į savo šeimas, jiems
O komunitarai nepasitiki in
parodžius socialinės reabilita dividualizmu. „Paauglys, gat
cijos ženklų, simbolizuoja filo vėje užsidirbąs pragyvenimą
sofiją, kuri stengiasi išsau narkotikų pardavinėjimu, yra
goti individo didžiausią gero individualizmo pavyzdys", sako
vę, net ir šiek tiek rizikuo Nisbet. Šios mintys yra tiesio
jant bendruomenės saugumu. ginis atkirtis tokiems filoso
Manyčiau, kad d a r lieka fams, kaip John Rawls, kuris
elementas teisybės (komplikuo savo 1971 m. paskelbtame vei
tą situaciją gal ir neleistinai kale argumentavo, kad morali
suprastinus), pareiškus, kad nės vertybės yra tik asmeniškų,
prezidentinių rinkimų rezulta individualių įsitikinimų, pasi
tai parodė, jog visuomenė pra rinkimų padarinys^r todėl val
dėjo labiau v e r t i n t i bend džios užduotis esanti ne kurią
ruomenines vertybes — kurias nors vertybinę sistemą paremti,
kėlė Bushas, tačiau, kaip jie net ir jei dauguma piliečių su ja
nori jas suprasti parodė, iš sutiktų, o siekti tokios tei
rinkdama demokratišką Kon singumo sistemos, kuri įgalin
gresą: rinkėjai besąlyginiai ne tų kiekvieną asmenį siekti
priima Busho siūlytos politikos asmeniškų vertybių. Anot „Inekonomiškai linkti į laissez- sight" straipsnio autorės C. L.
faire. vis daugiau valdžiai pasi Allen, ši p a ž i ū r a s t i p r i a i
traukiant iš socialinės gerovės palenkė teisės mokslininkų
aprūpinimo darbų. Tikimasi, galvoseną 1970 dešimtmety, kas
kad demokratinis Kongresas paveikė ir teismuose daromus
neleis nutraukti visų svarbiau sprendimus, kai įvairiausios
sių pašalpos programų, ypač grupelės pradėjo agituoti dėl
seneliams ir paliegėliams.
savo teisių.
Pagal vieną straipsnį „InDabar pradedame matyti, kad
sight" žurnale (1988.XII.12), per ne visos vertybinės sistemos
paskutinį dešimtmetį, grupė gali būti lygiateisiškai ginamos,
politikos filosofų pradėjo „kal nes kai kurios, net tiesiog
bėti bendruomenės k a l b a " , ardo bendruomeninį audek
rašydami, kaip šeimyniniai, lą. Atrodo, kad prireiks val
kaimyniniai, bažnytiniai ryšiai džiai r e m t i v i e n o k i a s sis
riša visuomenę ir įgalina ją temas; o kaip, gyvenant pliu
funkcionuoti, ko nesugebėjo ralistinėje visuomenėje, pa
pasiekti įvairiausios valdžios rinkti, kurias remti, kaip tik ir
skatinamos šalpos programos. Ir yra sociologijos bei politikos filo
taip pradėjo kalbėti įvairių poli sofų didžiausias uždavinys. Ne
tinių pakraipų filosofai, kaip blogai padarys tie, kurie minčių
tradicionalistas Robert Nisbet, pasižvalgys visos tvarinijos
kuriam viduramžiai atrodo pro Kūrėją, norėjusiuose suvokti
duktyviausia epocha Vakarų klasikiniuose teologijos-filoso
civilizacijoje, ir socialdemokra fijos veikaluose — ne vien Vaka
tas Robert Bellah. Bendrai jie rų kltūroje, bet ir pasaulinę
vadinami „komunitariniai" filo viziją turinčiose Rytų religijos
sofai.
filosofijos klasikuose.
Viena naujausių šios srovės
a.j.z.

Civilizacijos raidoje, kiekvie
nas naujas atradimas būna iš
šaukiamas kokios nors nebepa
kenčiamos esamos situacijos, ir
tas judėjimas yra lyg švytuok
lės supimasis perpetuum mobi
le: prasideda viename pakilu
siame krašte, įsibėgėja, praeina
pro vidurį ir tada, jau naudo
dama įsibėgėjime surinktą ener
giją, lipa aukštyn iki kito toli
miausio krašto, kurį pasiekus
vėl pasileidžia žemyn, karto
dama ciklą;bet jau kitame laike,
kitose aplinkybėse ir, žinoma,
nauja, energinga forma.
Vieną tokių civilizacijos švy
tuoklės ciklų gal galima būtų
palaikyti švytavimą tarp filoso
fijų, iškeliančių žmogaus bend
ruomeninių polinkių, ir tų,
kurios iškelia kiekvieno indi
vido dvasinį kūrybinį unikalu
mą. Beje, nei vienas, nei kitas
kraštutinumas nėra naudingas,
ir jam išsivysčius pradedama
matyti kitos pusės gerosios
savybės, ir netrukus švytuoklė
apsisuka. Atrodo, kad šiais
laikais matome pradžią vieno
tokio švytuoklės ciklo apsisu
kimo: individualizmo filosofijos
raida, atrodo, a r t ė j a p r i e
savo antro kraštutinio taško.

ANTANO SKEMOS „PABUDIMAS"
ANGLŲ KALBA HARTFORDE

BALTASIS BANGINIS
HERMAN MELVILLE
ROMANAS
Išvertė P. Gaučys
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Sunkiai, tartum žiauna būtų inkaras, iškeliama ant
denio, belaukiant, kada bus baigti kiti darbai, lygiai,
kad Quequegas, Dagoo ir Taštegas, prityrę dantistai,
būtų laisvi. Tada su banginiška. labai aštria lopeta,
Quequegas praveria smegenis, o paskui gerai pririšus
žiauną, išrauna dantis. Iš viso jų yra keturiasdešimt
du. Senų banginių jie labai nudilę, bet neprakiurę ir
neturi plombavimo žymių. Po to žiauna supjaustoma
lentgaliais, kurie sunaudojami namų statyboje.
LXI. Tikrojo banginio galva
Perėję per denį, dabar atidžiai įsižiūrėkime į Tik
rojo banginio galvą.
Kaip savo bendra išvaizda kilnaus sperminio ban
ginio galva gali būti prilyginta romėniškam vežimui,
taip tikrojo banginio yra panaši į milžinišką, šiurkš
tų, batą, kurio r l0 sgalis turėtų galeros priekio
išvaizdą.
Priartėjus prie tos didžios galvos, ji įgauna skir
tingus pavidalus, atsižvelgiant į žiūrėtojo stovimą
vietą. Jeigu j ū s atsilošite į viršų ir žiūrėsite į raidės
pavidalo Čiurkšliu skyles, visa galva jums pasirodys

^ \

kaip milžiniškas kontrabasas, kuriame dvi skylės atsto kaulas buvo pasiekęs savo garbės viršūnių, nes
ja garsų lentelę. Jeigu dabar jūs nukreipsite žvilgsnį suknelių lankai buvo labai madoje. Ir kai senovės
į keistą šukų išvaizdos skiauterę masės viršuje — tą ponios grakščiai judėjo, galima sakyti banginio nas
žalią daiktą, Grenlandijos žvejų vadinamų „vainiku", ruose, tai mūsų dienomis mes bėgame į tuos pačius naso pietiečiai — „kepuraite" — galva gali būti palaikytarus.ieškodami apsaugos, nes skėtis yra tie patys skliau
milžiniško ąžuolo kamienu su paukščio lizdu jo tai, besilaiką ant tų pačių kaulų.
išsišakojime.
O dabar paskutinį kartą žvilgterėkime ) tas dvi gar
bias
galvas, ligi jos dar tokios artimos, nes viena jų greit
Apatinė kabanti ir išsišiepusi lūpa nemaloniai mus
nuteikia. Jo snukis siekia dvidešimtį pėdų ilgumo ir nebeatsimintinai nuskęs, o kita neužtruks ją pasekti.
Sperminio banginio išraiška lieka nepakitusi nuo
penkias pėdas storumo ir iš jo išspaudžiama 500
jo mirties, vien tik keletas didžiųjų jo raukšlių išnyko.
galionų aliejaus, o kartais ir daugiau.
Dabar jo lūpa, kaip slidžiu slenksčiu, nusileiskime Aš vaizduojuosi jo plačią kaktą, pilną pievų ramybės
į jo burną. Dievaži! Ar tai kelias, kuriuo ėjo Joną? Jos su kažkokiu abejingumu mirčiai. Bet pasižiūrėkite į
lubos turi maždaug dvylika pėdų aukštumo ir sudaro kitos galvos išraišką. įsižiūrėkite į tą keistą apatinę
gana aštrų kampą, tartum tai būtų tikras stogas, tuo lūpą. pripuolamai prispaustą prie laivo šono, kad stip
tarpu jos plaukuoti šonai su išlenktais šonkauliais riai pridengia žiauną. Ar jums neatrodo, kad galva
sudaro nuostabius limitaros pavidalo plokštes, kurių kalba apie nepaprastą ryžtą mirties atžvilgiu? Tikrąjį
priskaitom po tris šimtus kiekvienoje pusėje, kabančias banginį esu linkės laikyti stoiku, o sperminį banginį
nuo viršutinio kaulo ar vainiko ir sudarančias vene- platonistu, kuris savo gyvenimo pabaigoje skaitė
cines užuolaidas, apie kurias esame prabėgom kalbėję. Spinozą.
Tų kaulų kraštai yra padengti pašiurusiomis plunks
nomis, per kurias Tikrasis banginis košia vandenį ir
LXII. T a r a n a s
kurios ataudai sulaiko žuvytes, kai pravira burna jis
Prieš tam kartui paliekant sperminio banginio
plaukia per „brito" plotus valgymo metu. Vidurinėse
galvą,
kviečiu jsidėmeti jos išvaizdą. Svarbu, kad at
užuolaidose yra kreivės ir tuštumos, įdomūs iškilimai,
iš kurių kai kurie žvejai sprendžia banginio amžių, kreiptumėte dėmesį į jo kaktą ir įsitikintumėte, ar ne
panašiai kaip pagal ąžuolo žiedus apskaičiuojami jo gali ten glūdėti griaunanti galia. Tai labai svarbus
dalykas, nes priešingu atveju netikėsite,beskaitydami
metai.
Kaip visi žinome šitos užuolaidos,ar, kaip norite apie vieną baisiausių, bet nemažiau tikrų įvykių,
jas vadinkite, suteikia mūsų ponių korsetams virbu;- kokius kada yra užregistravusi istorija.
(Bus daugiau)
jr kitus standumo monus. Karalienės Onos laikai?

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. gruodžio mėn. 16 d.

MIELI BROLIAI,
SESĖS LIETUVIAI!
Šiemet Kristaus gimimo šven
tę — Kalėdas — švęsime stiprių
emocijų ženkle ir su
nauju,
viltingu pasitikėjimu
melšime
Dievą, kad ir mūsų
pavergtai
tautai išsipildytų pranašo Izaijo žodžiai: „Tauta, kuri vaikš
čiojo patamsiais, išvys skaisčią
šviesą, gyvenantiems
tamsybių
šalyje užtekės šviesybė"
(Iz.9:ll).
Kiekvienos
religinės
šventės
tikslas yra, prisimenant
istorinį
įvykį, priartinti mus prie Kris
taus, padėti Dievo meilei pilniau
pasireikšti mūsų gyvenime. Ta
čiau didžiųjų
švenčių
ypač
Kalėdų ir Velykų proga, mūsų
dėmesys nukrypsta į tautą, nes
daugiau negu kitu laiku, išgyve
name jos vargus, džiaugsmus ir
viltingus
lūkesčius.
Prieš keletą mėnesių į viešumą
išėjo ir žaibo greitumu tebeplinta
tautinis bei religinis
atgimimas,
„vaduojąs tautos sąmonę nuo
senų minčių jungo bei kuriąs
naujo gyvenimo siekius, pagrįs
tus dora, protu ir dvasia". (R.
Ozolas, „Atgimimas,
Nr. 1,
1988. IX. 16). Tai ir
užtvindė
mūsų širdis viltingu
džiaugsmu
ir sykiu neramumais, Jos ateitį
norinčiais atspėti
klausimais.
Mus džiugina kardinolo Vin
cento Sladkevičiaus
užtikrini
mas, kad, nežiūrint
beatodairinės ateizacijos ir
nužmoginimo
metų, „kai jie turėjo kalbėti ne
tai, ką manė ir daryti ne tai, ką
sakė", nors tautos siela bei
sąžinė tapo labai
sužalotos,
tačiau „nėra tiesa, kad visuo
menė bemaž ištisai (yra) tapusi
ateistiška, ir kad
krikščioniškos
vertybės jai
nebereikalingos"
(„Švyturys" Nr. 1,1987). Persi
tvarkymo Sąjūdžio dėmesys dvasiškijai rodo, jog Lietuvos in
teligentija, nors ir auklėta ateis
tinio materializmo dvasioje, pra
deda suprasti, kad be dorovinio
atgimimo negali būti nė tikro
visuotinio atsinaujinimo.
Dar
daugiau — mus džiugina
jų
įžvalga, kad tik Kristuje
gali
išsipildyti tautos
puoselėjamos
viltys.
Ilgą laiką maniau, kad iš
labirinto
galima išeiti
jėga
(m.p.). Tada buvau iškėlęs šūkį:
.Lietuvai reikia išauginti poetų
su boksininko
kumščiais'.
Dabar man svarbiau tai, kas sie
jasi su Kristumi... Kristus yra
jmžinybės
metafora.
Viltis.
Kitos mes neturime"
(Sigitas
Seda, „Aušrinė" Nr. 1, 1988).
Neramumą kelia ir atsakymų
Ieško okupanto pakeista taktika
Tauta žino, kad ne iš meilės
žmonėms ar iš pagarbos Dievo
Įsakymams, o ekonominių bėdų
verčiama sovietų valdžia šiek
tiek atleido religinį, tautinį ir
kultūrinį gyvenimą
kontroliuo
jančius varžtus:
legalizavo
tautos himną, trispalvę ir lietu
vių kalboj grąžino sostinės ka
tedrą, toleruoja drąsius kardino
lo pasisakymus;
po ilgų metų
„mokslinių"
įrodinėjimų,
kad
Dievo nėra. leis tautai viešai ir
iškilmingai
švęsti
Išganytojo
gimimo
šventę; pirmą
kartą
Sovietų
Sąjungos
televizija
transliuos Bernelių
Mišias.
Šį tautos nerimą pergyvename
ir mes, bandydami atspėti, ko
tautai šiandien labiausiai reikia,
kokios pagalbos iš mūsų laukia.
Viena yra tikra, kad tauta nuo
širdžiai įvertina kiekvieną mūsų
apsilankymą ir jos praturtinimą
ne „volgom" ar „žiguliais",
o
dvasią pakeliančiu
lietuviška
knyga; tauta dėkinga už mūsų
pastangas informuojant
pasaulį
apie jai paneigtas teises. Tačiau
virš visko tauta dėkoja ir pa
kartotinai
prašo
,,karštų
maldų", kad Šis viltingas spin
dulys nebūtų užtemdytas
naujų
represijos debesų, kad prasidė
jęs atgimimas „turėtų tikrą pa
grindą". „Entuziazmas
greitai
praeina, jei neturi tikro pagrin
do — Dievo", perspėjo iš Sibiro

lagerio grįžęs ir savo akimis ne
tikėdamas, kas paskutiniais mė
nesiais tautoje įvyko, kun. S.
Tamkevičius.
„Jeigu
mūsų
jaunimas, vaikai, turės Dievą,
mes turėsime ateitį. Jeigu jie
neturės Dievo, tai nieko mums
nepadės ir trispalvės" (LIC).
Švęsdami
Dievo
Sūnaus
įsijungimą į mūsų gyvenimą bei
su giliu dėkingumu
priimdami
Jį, iš naujo ateinantį
malonės
pavidale į mūsų sielas, nuošir
džia malda prašykime, sykiu su
Mergele Motina Marija, kad ir
mūsų „šėtono paunksmėje" gy
venančiai tautai „užtekėtų švie
sybė", kad Dievuje atpažinę savo
Tėvą, galėtume mylėti vienas
kita mus mylinčio
Kristaus
meile.
Linkiu skaidrių
bei mielų
Kalėdų ir visokeriopos
Dievo
palaimos Naujuose 1989 metuo
se.
Vyskupas
Paulius A. Baltakis, OFM
New Yorkas,
1988 m. lapkričio 28 d.

SVEIKINIMAS
KALĖDŲ
ŠVENTĖSE
Nuostabą kelia visas sukurta
sis pasaulis. Visatos toliai yra
neišmatuojami, o mūsų žemelė,
gražiausia iš planetų, yra tik
šviečianti saulės šviesoje dulkė

prieš milžiniškus erdvių žvaigž
dynus. Niekas nenusakys, kas ir
koks yra tų pasaulių kūrėjas. Jį
mes vadiname Dievu, ir Jis gyve
na neprieinamoje
šviesoje, iš
kurios Jis nužengė ant mūsų
žemelės, „tapo kūnu ir gyveno
tarp mūsų" (Jn.1,14).
Jis užgimė iš Nekaltai Pradė
tosios Mergelės Betliejuje gy
vulių pastogėje, nes Jam nebuvo
rasta užeigoje vietos. Taip Jis
buvo prieinamas visų pirma pa
niekintam ir suvargusiam žmo
gui
Tai buvo visoje
amžinybėje
lauktoji naktis, kai
įsikūnijęs
Dievas gimė, kad
išgelbėtų
žmoniją amžinam
gyvenimui.
Tą Kalėdų naktį visas dangus
mini, o žemėje mes su angelais
iš džiaugsmo giedame: „Garbė
Dievui aukštybėse, o žemėje ra
mybė jo mylimiems
žmonėms"
(Lk. 2,14).
Viešpaties gimimo
Švenčių
proga sveikinu su gražiais lin
kėjimais „Draugo" redaktorius,
administraciją, visus „Draugo"
darbuotojus, skaitytojus, Mari
jonų ir „Draugo" rėmėjus, bend
radarbius. Ypatingai
sveikinu
su dideliu dėkingumu „Draugo"
renginių komiteto narius, kurie
tiek daug laiko aukoja dienraš
čio išlaikymui ir gerovei. Linkiu
visiems, kad Vaikelis Jėzus lai
mintų Jus ir teiktų dar šioje
žemėje angelų džiaugsmo.
Kun. Viktoras Rimšelis, MIC
Provincialas

GEN. KONSULO
SVEIKINIMAS
Šv. Kalėdų ir Naujųjų

proga
Lietuvos
Generalinio
Konsulato
New Yorke ir savo
vardu nuoširdžiai sveikinu
dėl
Lietuvos
laisvės
kovojančius
veiksnius, organizacijų
vadovus,
mūsų spaudos ir radijo valandė
lių darbuotojus bei visus geros
valios brolius ir seses laisvajame
pasaulyje ir pavergtoje
Tėvynėje.
Tegu virš Lietuvos
padangės
pasirodžiusios
prošvaistės
atneša pilną laisvę ir nepriklau
somybę mūsų pavergtai
Tėvynei
Anicetas Simutis
Lietuvos Generalinis Konsulas
N e w Yorke

GEN. KONSULO
CHICAGOJE
Ir vėl vieni metai
nuskubėjo
praeitin. Švenčių laikotarpis —

tai ypatingas
metų
laikas.
Džiaugiamės
savo
atsiekimais,
prisimename
prabėgusius
įvy
kius, atnaujiname ateities viltis,
ir, svarbiausia, ištiesiame vienas
kitam
ranką su
draugiškais
linkėjimais.
Šiais metais
Šv.
Kalėdos mums yra dar ypatin
gesnės, nes pavergtos tautos pa
stangos bei proveržiai
paskuti
nių kelių mėnesių bėgyje rado
gilų atgarsį ir mumyse. Visa tai
privalo
stiprinti
mūsų
viltį,
uždegti pasiryžimą ir glaudžiau
suburti mus tolimesniems
dar
bams, siekiant pilnutinės laisvės
ir nepriklausomybės
Lietuvai.
Betliejaus prakartėlės džiaugs
mas ir ramybė tebūnie
mūsų
gyvenimo
dalimi
per
visus
ateinančius
metus.
V a c l o v a s Kleiza,
Lietuvos generalinis konsulas

CLASSIFIED GUIDE
R E A L ESTATE

REAL ESTATE

RE/MAX
REALTORS

GREIT
PARDUODA
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R I M A S L. STANKUS
361-5950

636-6169

Visiems tautiečiams ir visiems Lietuvių Tautinių Kapinių
sklypų savininkams linki
CHICAGOS LIETUVIU TAUTINIU KAPINIU
VADOVYBĖ - DIREKTORIAI:
Pirmininkas Julius R. Kuzas, vicepirm. Grožvydas Lazauskas,
sekr. Motiejus Batutis, ižd. Robert Sebastian, direktoriai: Peter
Depser, dr. Vytautas Jankus, Bruno Matelis, Emma Petraitis,
Hildė Kuzas, Rūta Šimėnas. Administratorius Saulius Balsys.
(Kapinės įsteigtos 1911 metais)
8201 S o u t h Kean A v e n u e
J u s t i c e , Illinois 60458-1720

Omu*

21

KMIECIK REALTORS
7 9 2 2 S. PULASKI RD

284-1900

.

Pasaulio lietuvių centro
• - •'

aukotojų sąrašas
$24,500.00 Aušra, Inc.
$6,000.00 prašė pavardės neskelbti.
$5,000.00 Briedis, Dr. Juozas.
3,000.00 Laurinaitis, Antanas ir Aldona, Riškus, Jurgis ir Rita.

$2,080.00 Mikšys, Augustinas ir Danutė.
2,020.00 Navickas, Ignas ir Birutė
$2,000.00 Adamkus, Valdas, Baras, Stasys J. ir Elena, Biekkus, Gediminas
ir Roma, Bielskus, Genoveva, Burba, Richard ir Linda, Domanskis, Al. Rimas
ir Pranutė, Janonis, Antanas ir Julia, Januškis, Vytas ir Dalia, Kačilauskas, Juozas
ir Hilda, Kerelis, Albertas ir Irena, Račiūnas, Romas ir Vida, Rimkus, Raymond ir Genė, Ringus, dr. Edmundas, Ringus, dr. Julius ir Lydia, Riškus, dr.
Stasė ir Kazys, Sidrys, dr. Linas ir Rima, Stepaitis, Algirdas ir Laima, Umbrasas,
Vitalis ir Modesta.
$1,500.00 Garbonkus, Vacys ir Laima, Karaliūnas, Aleksas ir Elena.
1,100.00 Mozoliauskas, Ramojus ir Janina.
$1,000.00 Abromaitis, Petras ir Ona, Alenskas, Jurgis ir Teresė, Ambrizas,
Jonas, Ambutas, Kęstutis ir Shirley, Anonymous, Bakaitis, Algis ir Jura,
Baltrušaitis, Antanas ir Adelė, Banys, Albinas ir Jean, Banys, Rimas ir Nijolė,
Barčas, Antanas ir Elena, Bartkus, Antanas ir Dalia, Bazis, Vincas ir Dana,
Bertašius, Ona, Bielskus, Peter ir Joan, Biskis, Edvardas ir Jadvyga, Biskis,
Gediminas ir Birutė, Biskis, Kęstutis ir dr. Meilutė, Blinstrubas, Rimas,
Brazdžionis, Balys irCharlotte, Brazdžiūnas, Anthony ir VVanda, Briedis, Stasys
ir Elena, Budas, Stasys, Buinevičius, Algis irCIeopatra, Bulika, Juozas, Bulika,
Petras ir Vita, Burba, Romas ir Mėta, Butvydas, Vincas ir Viltis, Čepėnas, Algir
das, Čepėnas, Vytautas ir Aldona, Česas, Romas ir Danutė, Dailidė, Kęstutis
ir Birutė, Dailidė. Zigmas ir Maria, Damas, Jurgis, Damijonaitis, Vitalis ir
Gražina, Damijonas, Marija, Dapkus, Algirdas ir Regina, Daulys, Salome,
Didžbalis, Adomas ir Regina, Diminskis, Jonas, Dirkis, Vytenis ir Angelą, Dirvonis, Rimantas ir Danutė, Domanskis, dr. Edvvard J., Domanskis, Van ir dr.
Alina, Draugelis, Arūnas ir Ir-^na, Dubinskis, DRS, V. ir J., Dundzila, Dalia,
Fielding, Onutė ir Rene, Gaigalas, Pranas ir Janina, Garbonkus, Victoras ir
Giedė, Germanas, Vytautas ir Liuda, Gevis, A., Giedraitis, Dr. D. ir Elena,
Glavinskas, Alberto ir Laima, Grigaliūnas, Elena, Gulbinas, Rimas ir Audronė,
Guzaitis, Jonas, Jakaitis, Modestas, Jankūns, A. ir Larisa, Jasaitis, Birutė, Jėčius,
Kęstutis ir Dalia, lelionis, Adolfas ir Sofija, Jesuit Fathers of Della Strada,
Jokubauskas, Stasys ir Prudencija, Jonikas, Alvydas ir Živilė, Jonušas, Algis
ir Vida, Juodelis, Bronius, Jurjonas Stasys ir Irena, Juzėnas, Ignas ir Elvyra,
Kaminskas, Stan, Kapačinskas, Juozas ir Dana, Karalis, Chester ir Violeta, Kasis,
John ir Ina, Katilius, Elizabeth, Kazlauskas, Algis ir dr. Teresė, Kazlauskas,
Vitas ir Regina, Keblinskas, Algirdas ir Vida, Kerelis Alfonsas ir Yolanda,
Kerelis, dr. Vilija R., Kirkus, Liudas ir Irena, Kisielius, dr. Tomas ir Rita, Korzonas, Raimundas ir Danutė, Kriaučiūnas, Kazys ir Eugenija, Kristaponis,
Eduardas, Kronas, Romas ir Baniūtė, Kurkulis, Albinas ir Dana, Kušeliauskas,
Antanas ir Zita, Kvedaras, M., Lapinskas, Linas ir Laura, Latoža, dr. Kastytis,
ir Gražina, Laukaitis, Kazys ir Juzelė, Laukaitis, Kęstutis ir Elytė, Lelis, dr.
Eligijus ir Alė, Lemonto Lietuvių Bendruomenė, Lendraitis, Jurgis ir Viligailė,
Liaugaudas, Algimantas ir Danutė, Liaukus, Justinas ir Elena, Liautaud,
Gražina, Lieponis, Algis ir Elena, Lieponis, Justas ir Janina, Lintakas, Julius
ir Birutė, Lithuanian American Republicans, Liutikas, Danielius ir Julia,
Mačiulis, Robert ir Susan, Mackevičius, Mečys ir Faustina, Makštutis, dr. J.
ir I., Marchertas, Antanas ir Vilią, Mašiotas, V., Mas:ulis, Juozas ir Sniegą,
Masiulis, Stefania, Maskaiiūnas, Leonas ir Nijolė, Maurukas, Algis ir juratė,
Mažeika, Mindaugas ir Lilly, Mažeika, Vaclovas ir Vanda, Mažionis, Ona,
Mikaitis, dr. Vilius ir Violeta, Miknaitis, Sigitas ir Janina, Milašius, Algis ir
Regina, Milūnas, Anatolijus ir Danutė, Misiulis, Domas ir Ada, Motiejūnas,
Jonas ir Ona, Nainys, Bronius ir Bronė, Naris, Pranas ir Cintra, Naureckas,
Povilas ir Ona, Neo-Lituani?. L.S.T. Korp, Norkaitis, Antanas ir Dalia, Norusis,
Marija, Norusis, P. Linas ir Audronė, Orentas, Konstancija, Paketūras, Leonora,
Panevėžiečiu klubas, Panką, Birutė, Pargauskas, Alfonsas ir Vlada, Patlaba,
Stasys ir Regina, Paulikas, Arvydas ir Eglė, Paulius, dr. Algis ir Violeta, PeČkaitis, Juozas, Petkevičius, Povilas ir Armina. Petroliūnas, Tomas ir Laima, Petrutytė D., Plikaitis, dr. Joseph ir Barbara, Poskočimas, Antanas ir Konstantina,
Povilaitis, dr. Romualdas ir M., Pranskus, F., Prunskis, dr. Albina, Puleikis,

$800.00 Gylys, Linas ir Dana.
$556.00 VVasilevvski, Mieczyslavv ir Elena.
$500.00 Aleksiūnas, R. Jovita, Karas, Arvin ir Rita, Kochanauskas, Viktoras
ir Dana, Kotov, llijus ir Ona, Kotovas, Jadvyga, Laukaitis, Edmundas ir Bar
bara, Navickas, Arūnas, Pilipauskas, Bronė, Thaus, Kurt ir Gintarė.
$400.00 Katiliškis, Agnė, Pakeltis, Kazys, Tiškus, Bronius ir Agota.
$350.00 Hucko, josephine, Laučka, Joseph ir Isabelle, Riškus, Anastasia.
$300.00 Bernotavičius, Petras, Dapkus, Zita, Gylys, O.J., Izokaitis, Juli
ja, Razbauskas, Peter ir Irena, Milo, Tom ir Rūta, Kiršinąs, Stasys, Ramonis,
Vai ir Lili.
$250.00 Lapkus, Domas, Lukauskas, Stephen, Pikelis, Edvvard ir Victoria.
$200.00 Aušors Vartų tuntas, Balys, dr. Jonas ir Helen, Beržanskis,
Bronius, Dumbrys, Raymond ir Daina, Dundzila, Antanas, Dutton, Danny
ir Danutė, Gabriele SSC, Seselė, Grincevičius, Česlovas, Jasaitis, Elena,
Kamantas, Aldona, Kašiūba, Pranas ir Albina, Kucinas, Eugenijus ir Marytė,
Laureckis, Ona ir Meilutė, Lietuvių Skaučių Seserija, Lituanica, A.S.K.,
Mečkauskas, Tadas ir Dalė, Memenąs, Rev. Vytas, Milūnas, Vytenis ir Kris
tina, Musonis, Vytautas ir Genovaitė, Nerijos tuntas, Oksas, CasimirG., Pa
bedinskas, Jonas ir Irena, Paulius, Edmond ir Virginia, Plėnys, Oakton Drugs,
Poskočimas, Remigijus ir Rasa, Prunskis, dr. Jonas, Pūkštys, Romas, Remeikis,
Audrius, šarauskas, Justas ir Rasa, Šlapkauskas, Mikalina, VVoji. Genė, Žakas,
Alex.

$175.00 Butkus, Linda.
$125.00 Stukas, Jokūbas, J.
$100.00 Adams, John ir Anne, Aleksiejūnas, Alfonsas ir Marija, An
driukaitis, Bronius, Andriušis, Aldona, Bagdonas, Leonas, Banys, dr. Peter,
Baris, John ir Dana, Baršketis, Eugenija, Bielskus, Mindaugas ir Aldona,
Hovves, John ir Izabelle, Juzelskis, Antanas, Kazlauskas, Vidas, Lutkus, Anita,
M., Mattis, Edvvard ir Edita, Prunskis, Rev. Juozas, Račkus, Edvvard, Sadeika,
Česys ir Ona, Šilgalis, Alexander ir Živilė, Straukas, Charles K., Tuskenis,
Antanas ir Apolonija, Vasiliauskas, Edmund ir Jura, Žumbakis, Paul ir Irene.
$50.00 llginytė, Danguolė, Kane, Aukse, Kazlauskas P. E., Gintautas,
Samatauskas, Viktoras ir Ona, Tamulis, A l k e , Venck-Venckūnas, Aldona.
$25.00 Jokuba, Peter, Shatas, Romas ir Gertrude, Žolynas, A! ir Arlen.
Žygas, Vytas.
$10.00 Baranauskas, Edvvard ir Genovaitė, Butvilą, Jonas ir Albina.
Kiukys, Vaclovas ir Adelheid, Razutis, Mykolas.

Viso $338,996.00.
Dėkojame visiems aukotojams ir raginame visus lietuvius dabar prisidėti
prie Pasaulio lietuvių centro steigimo darbų su auka. Kviečiame j trumpa
informacinį susirinkimą centre, šį sekmadienį, gruodžio 18 d. 12:30 v. p.p.,
po 11:00 v.r. šv. Mišių.
Čekius rašyti ir aukas siųsti:
Pasaulio Lietuvių Centras
511 E. 127th Street
Lemont, III. 60439

pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus
J . BACEVIČIUS
BEU.-BACE REALTORS
INCOUC TAX - INSURANCE
6529 S KEDZIE
778-2233

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEr PARDAVIME NUOSAVYB'lŲ.
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa
vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą sąrašą parduodamų namų jūsų
ieškomoj apylinkė), mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar
užeit pas
BUDRAITIS REALTY
6600 S. P u l a s k i

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

767-0600

FOR S A L E
Pigiai parduodu tinkamus
naudoti Lietuvoje
VIDEO REKORDERIUS
(312) 839-5829

Namas apžiūrėjimui
Sekmadienį, gruodžio 18 d., 1 - 4 v. p.p.
11248 S. St. Louis, visai naujas 3 mieg.
mūrinis ,.bi-level" namassu 1-% prausyk
los; L formos valgomasis: Įrengtas rūsys;
šeimos kamb. su židiniu. ..Thermal" lan
gai, aluminio ,,trim", daug priedų. Skubė
kite.
No. 306 — Smuklė ir apartmentas ant Ar
cher & Cicero Sėkminga prekyba, daug
klientų. Pastatas naujas. Apartm. 5V2
kamb.. 3 mieg Puikus pirkinys. Skam
binkite dabar!

Metų
Adelė, Račiūnas, Stefanija, Radzevičius, Bronius ir Genė, Ragas, dr. Leonidas
ir Praurima, Ramas, Povilas ir Ona, Rauchas, Antanas ir Aldona, Rauckinas,
Alfonsas ir Vanda, Razma Sr., dr. Antanas, Razma, dr. Antanas ir Asta, Rėklai
tis, Vytas ir Rima, Rimkus, Petras, Riškus, Aldona, Riškus, Kęstutis ir Aldona,
Rudaitis, Theodore ir Ritonė, Ruibys, Adolfas ir Alicija, Ruzgą, dr. Edvvard
ir Dalia, Ruzgą, VValter ir Marie, Salaguba, Kostas ir Ona, Šalčiūnas, Juozas
ir Eleonora, Šalčius, Jonas ir Laima, Šapalas, Pranas ir Hortenzija, Seibutis,
Edvardas ir Lilė, Sidrys, dr. Rimvydas, Simokaitis, J. Raymond ir Nijolė, Sinkus,
Vladas ir Raminta, Sinkus, Vytautas, Šlenys, A. R. ir D., Šlenys, Liudas ir Dalia,
Smalstys, Jonas ir Irene, Šoliūnas, Saulius ir Lidija, Šoliūnas, Vida, Šoliūnas,
Vytautas ir Aldona, Staniulis, Aras ir Irena, Stankus, Antanas ir Janina. Stankus,
Kostas ir Vida, Statkus, Vytenis J. ir Sofija, Stelmokas, Povilas ir Nijolė, Stonikas, Leonas, Straukas, Izidorius, Stropus, Vladas ir Aldona, Sušinskas, Alber
tas ir Irena, Sušinskas, Kęstutis ir Rūta, Tallat-Kelpša, Algis ir Milda, Tamo
šiūnas, Algis ir Rima, Tharp, James ir Lina, Trakis, Martynas ir Dalia, Trinkūnas,
Algirdas ir Laima, Urbutis, Algimantas ir Dalia, U u , John ir Marytė, Užupis,
Juozas ir Sigutė, V? : švila, Stasė, Vaitkus, Vytas ir Aldona, Valaitis, Feliksas
ir Agota, Valančius ouis ir Emily, Valavičius, Antanas ir Viktorija, Valiulis.
Šarūnas ir Ramunė, Vansauskas, M. ir L., Vasaitis, Alvydas ir dr. Vitalija, Vilinskas, Stanley, Vilutis, Matt ir Philomene, Virkau, V.O. ir I.M., Viržintas, Antoinene, Viskanta, Professor R. ir B., Vitkus, Aleksas ir dr. Danguolė, Von
Braun, Leopold ir Izida, Žemaitaitis, Rimantas ir Danutė, Žilionis, Česius ir
Renata, Žukauskas Vladas ir Julytė, Bacino's on VVacker, Barkauskas, Bronius
ir Otilija, Budininkas, dr. Pranasjurkus, Pranas ir Ilga, Kriščiūnas, Antanas
ir Veronika, L.S.S. Brolija, Mockaitis, Algis ir Jolanda, Nelsas, Romas ir Angelė,
Norkus, Virgilijus ir Ramoną, Ostis, Algirdas ir Regina, Remeikis, drs Tomas
ir Nijolė, Sutkus, dr. Pranas ir Ada, Vaitiekaitis, Arūnas, Valys, Vaclovas.

MLS KOMPIUTERIŲ

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią [Staiga, prašome
paminėti, kad esate arbasiorrte būti
Rimo Stankau* Khjentais Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai.

DANUTE SCERBAITE MAYER

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1989 METŲ!
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No. 328 — 86 & Kllboum, Gallagher &
K. Henry „bi-ievel" 7 kamb. mūnnis namas.
4 dideli mieg., 2 prausyklos; valg. kamb.;
gražus šeimos kamb.; įvažiavimas šone; 2
auto. garažas; aluminio „trim", daug
priedų. St. Bedė parapija. Skubėkite apžiū
rėti!
AR NORITE PARDUOTI?
Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu MOsų pardavėjai
sėkmingai jums patarnaus Mes jums
galime padėti, nes daugiau stengiamės.
Mamo įvertinimui skambinkite skubiai —
iabar
O'BRIEN FAMILY REALTY
Tel. — 434-7100

Parduodu tautiniais drabužiais
aprengtas lėles, lietuviškus
rankšluosčius ir medžio drožinius.
Skamb. 778-2135 po 3 v. p.p.

For sale 1980 Ford LTD
(needs work) $450.
Tel. 476-5460
MISCELLANEOUS

A

VILIMAS
MO VI NG

Tel. 376-1882 ar 376-5996
10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
oas mus.

FRANK ZAPOLIS
3206V2 West 95th Stret
TAI. — GA 4-8654
£ L E

0LSICK 8 CC. REALTORS
1180 State Street
Lemont, Illinois 60439
(312) 257-7100

Pamllstta tą puikų, modernišką, 6 metų
amžiaus namą ant didelio, medžiais apau
gusio sklypo Didžiulis akmens plokštėmis
grįstas prieškambaris; skliautų lubos,
suveriamos durys; didžiulė atvira veranda;
3 didžiuliai mieg. kamb.; į grindis įleistas
„whir1pool". Daug įvairių patogumų. Skam
binkite šiandien. $238,900.
Gyvanktte Lemonta, plačiai ir ištaigingai!
Sutikite naujus metus šiame 2 a. 4 mieg.
kamb. name. Kambariai milžiniški; V? akro
sklypas, aptvertas. Visai netoli 1-55 kelias.
$149,900.

K T R O S

(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

K.

CUKOVSKIO

Daktaras Ai skauda
Kaina su persiuntimu 4 do)
lllinojaus gyventojai moka $4.24

Platina
JAV LB ŠVIETIMO
TARYBA,
5620 So. Claremont,
Chicago, IL 60636
ir
DRAUGAS, 451f5 W. 6Srd St,
Chicago, IL 60629

ATPLAUKĖ ŽVEJŲ LAIVAI PILNI
SILKIŲ! ATRIEDĖJO STATINĖS PILNOS
EUROPIETIŠKŲ GRYBŲ!
Didžiausias pasirinkimas šviežios, keptos, sū
dytos ir marinuotos žuvies! Taip pat europietiškų
grybų, žirnių, pupų, miežių, prieskonių, medaus!
Atvykite ir pamatysite! Žuvys nuvalomos veltui!
Kalėdų užsakymai priimami: prašome tik mažo
užstato.
ARCHER FISH MARKET
4311 S. Archer Ave.
523-3429
Pirmadienį uždaryta

GINTARO KLUBAS
2548 W. 69 St.
kviečia jus sutikti NAUJUS METUS gruo
džio 31 d. Skanus maistas, muzika,
šampanas! Pradžia 10 v. vakaro. Įėjimas
veltui!

Tautinių šokių informacijos vadovas J. Mileris su Lietuvių Bendruomenės
atstove Ingrida Bubliene.
Nuotr. J. Miltenio

KALIFORNIJOJE
PRISIMENU
ŽEMAITIJĄ
HENRIKAS BAJALIS
(Pabaiga)

Lake Hemet yra didžiausias
ežeras į San Jacinto kalnus. Tai
žuvautojų rojus ir stovyklavi
mas kalnuose prie vandens.
Ežeras yra 1.5 mylios ilgio ir 0.5
mylios platumo, 135 pėdų gilu
mo prie 4,500 pėdų aukštumo.
Ežere maudytis negalima. Yra
2 pramogų vietovės prie ežero,
kur šiaurinė vietovė yra nemo
kamai dienos metu stovyklavi
mui ir žuvavimui. Netoli yra
labai gražus miestelis miške
Idellvvild - 2,200 gyventojų. Už
10 mylių yra kitas mažas — 2
akrų ežeriukas Fulmor su gra
žiomis stovyklavietėmis dienos
metu. Be to, Hemet ežeras turi
pirmąją ir didžiausią p'ytinę už
tvanką pasaulyje 136 pėdų
aukščio statytą 1895 m. Ežerą
supa 266 akrų San Bernardino
miškai su dideliais pušų
medžiais.

PREMIJA
JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų šeima savo mirusiam
sūnui ir broliui prisiminti ski
ria kasmetinę
EUGENIJAUS
KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ
Premijai skirti sąlygos yra to
kios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno
1.000 dolerių premija skiriama
lietuviui jaunuoliui, geriausiai
pasireiškusiam rastais (lietuvių,
anglų ar kita kalba), veikla, or
ganizaciniu veiklumu, ar jau
nimo vienetui (sambūriui, tau
tinių šokių grupei, jaunimo cho
rui, sporto būreliui), geriausiai
reprezentavusiam lietuvius ir
Lietuvą vienerių metų eigoje.
2. 1988 metų premijai gauti
asmenis ar vienetus raštu pa
siūlo jaunimo organizacijų
vadovybės, jaunimo grupės,
vyresniųjų organizacijos ar
paskiri asmenys iki 1988 m.
gruodžio 31 d. (pašto antspau
das).
3. Premijuotino asmens ar jau
nimo vieneto tinkamumui įver
tinti sudaroma Jury komisija,
kurion po vieną atstovą skiria
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės jaunimo reikalams vadovas.
Pasaulio Lietuvių Jaunimo
sąjungos valdyba ir JAV Lie
tuvių Jaunimo sąjunga, o du
atstovus paskiria Kriaučeliūnų
šeima.
4. Jury komisija aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumą
premijai, ją skiria balsų dau
guma iki 1989 m. kovo 1 d. ir
susitaria su Kriaučeliūnų šeima
dėl premijos įteikimo laiko ir po
būdžio.
Premijai asmenys ar vienetai
siūlomi raštu, nurodant tiksliai
premijai tinkamumo motyvus,
ir siunčiama:
Eugenijaus Kriaučeliūno
Premijos Komisijai
13400 Parker Road
Lockport, IL 60441

ant aukštesnės vietos ir kartu
padaryti dideli pagerinimai, tad
vietovė yra gražiausia ir moder
niškiausia vakaruose. Kern
upės pradžia yra Mt. Whitney ir
teka per Kern plokštakalnę
namo per garsų Golden Trout,
žemyn lygumomis ir į užtvanką
kur yra Lake Isabella, dėl ko ir
ežeras yra susidaręs didžiausias
vakaruose. Kern River slėnis
yra viena iš istorinių vietų (The
old Wešt). Taip pat yra be galo
gražūs vaizdai — Kern River ly
gumos. Kelios mylios virš Kernville yra upėtakių perykla, kas
ypač y a įdomu pamatyti. Kern
upės slėnyje galima žaisti golfą.
Stovyklavimui vietovių yra
daugybė (apie 30).
The Smith upė yra begalinio
grožio vieta. Zuvautojams žuvis
čia yra skirtinga ir ypatinga.
Upė yra Kalifornijos šiaurės
vakarų kampe netoli Crescent
miesto su 3000 gyventojų,
bėganti apie 40 mylių tarp di
džiausių pasaulyje medžių iki
galų gale krenta į Pacifiką.
Siaurinėje
Kalifornijoje,
Sacramento, Mc Clouds ir Pit
upių santakoje, yra Lake
Shasta. Sacramento upė yra
vadinama dar White Ri ver , tai
puiki upė gaudyti lašišas ir turi
begalinio grožio vietoves. Taip
pat dideliu grožiu pasižymi Rus-

sian upė už San Francisco, kur
galima sugauti karpių, upėtakių,vėgėlių irkt. Colorado upė
yra 2320 km ilgio. Pasižymi
nepaprasto grožio krantais ar
keliaujant mašina ar plaukiant
laivu. Owens upė įeina į Crowley ežerą. Turime taip pat dau
gybę upių, upelių ir upokšnių.
Gamtos mylėtojai gali įdomio
mis kelionėmis su mašina
pasidžiaugti upėmis begalinio
grožio gamta, kurią jūs patys
turite pamatyti.
Tegu žemaičių nueiti keliai

Iš pramogų ir poilsio ežerų
paminėtini : Lake Tahoe-„The
Lake in the Sky" 23 mylių ilgio,
13 mylių platumo, 6,229 pėdų
aukštyje. Salton Sea-The Sea
yra 228 pėdų žemiau jūros lygio
apsupta dykuma. Viena iš di
džiausių plotų sūraus vandens
su 375 kv. mylių. Be to,
_
"
~
~
yra paminėtini šie ežerai: Į.San M Ū S Ų
KOLONIJOS
Bernardino apygarda (county):
Arrovvhead ir Silverveood Lakęs, Buffalo, N. Y.
2. San Diego apygarda: San
Diego City Lakęs, Lake CuyKŪČIOS
amaca, 3. Orange apygarda:
Anaheim Lake, Irvine Lake,
Buffalo Lietuvių Bend
Santa Ana River Lakęs, Cahuil- ruomenės kūčios įvyko 1988 m.
la Lake, Lake Elsinore. Lake
gruodžio 11 d. Tarptautinio in
Perriš, Lake Skinner, 4. Los stituto salėse. Vadovavo dokto
Angeles apygarda: Castaic rantė Milda Morkūnaitė-NewLake. Pyramid Lake, Crystal manienė. Rimui Musteikiui
Lake, Hughes Lake, Jackson pianinu palydint, sugiedotos
Lake, Santa Fe Lake. Nesumi kelios kalėdinės giesmės. Jau
nėtų ežerų, ežerėlių, baseinų, nimo atstovai Nicholas Dolata
prūdų yra tūkstančiai.
paskambino pianinu, o Kristina
Kiekvienas ežeras yra savo Michalskytė pagrojo fleita. Ro
tiškas, savu keliu: ilgais ir mui Masiulioniui sukalbėjus
dideliais krantais, su ledo olo maldą, susietą su Lietuvos
mis šimtus metų senumo, su kančiomis ir viltimis, pasidalin
taip švariu vandeniu, kad gali ta tradicinėmis plotkelėmis ir
matyti 50 pėdų gilumoje. Pra suvalgyta „dvylika" patiekalų.
leisdami atostogas prie ežero
Įdomu, kad Lietuvos vardas,
turime daug galimybių pramo paskutiniais mėnesiais pagar
goms: stovyklauti, žuvauti, lai s i n t a s Amerikos spaudoje,
veliais pasivažinėti, keliauti, paskatina bendrauti ir tuos
medžioti, golfą, tenisą žaisti ir lietuvius, kurie dažnai pamiršta
kt. Gamtos mylėtojams ežerai savo kilmę. Tad ir šio pobūvio ~ .
yisur ir visada sudarys didelį dalyvių skaičius vis dar prašoka
džiaugsmą. Keliaujantieji turi keturiasdešimt. Šį kartą netikė
atsiminti, kad k i e k v i e n a s tai prie programos prisijungė ir
ežeras turi savo taisykles ir pianistė Carmen Noriega. pabė
nurodymus.
gėlė iš Kubos, paskambindama
Kalifornija turi taip pat daugelį klasiškų ir populiariu
daugybe upių. Iš jų paminėsime kompozicijų.
tik keletą. Labai graži upė gam
Bendruomenei vadovauja
tos mylėtojams būtų Kern pirm. Milda Nevvmanienė, sekr.
River. Sporto atvirame ore yra Aurelija Dolatienė, ižd. Marytė
daugybė rūšių tiek vasarą, tiek Michalskienė, vald. narys
žiemą. Vietovė apie Kernville ir Alfonsas Sakavičius, vaišių
aplinkiniai ūkiai buvo užpilti š e i m i n i n k ė
— Stefanija
vandeniu, tad ši vieta yra nau Grikienė.
ja ir miestas buvo pastatytas
M. A.
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būna mums pavyzdžiu į geresnį
ir šviesesnį mūsų gyvenimą,
„Lituanikos" laimėjimas tegu
sustiprina jaunųjų Lietuvos sū
nų dvasią ir įkvepia juos nau
jiems žygiams! Gamtos mylėto
jams gal padės mūsų kelios min
tys apie Kalifornijos vandenis.
Pasiruošimas tai kelionei yra il
gas ir sunkus. Viskas turi būti
labai gerai apgalvota iš anksto,
ypač keliaujant laivais. P-uoškimės ateinančiai vasarai, kad su
laivais ir laiveliais galėtume
džiaugtis vandens keliais.

A.tA.
ANNA V. KELLY
(KELIOTIS)
Po sunkios ligos mirė 1988 m. gruodžio 3 d. Stephenson, MI. Gimė Lietuvoje, Kupreliškyje, 1896 m. vasario
4 d.
Nuliūdime pasiliko: sūnus Edvardas Kelly, JAV
aviacijos atsargos pulk . Winchester, VA, brolienė Silvi
ja Wade, New Buffalo. MI, dukterėčia Norina Wade,
Minneapolis, Minn.. sesers sūnus Edvardas Norkus,
Chicago, IL, Bill ir Barbara Uzubal, Marinette, Wi; taip
pat Lietuvoje sesuo Stefanija ir kiti giminės.

Mūsų mielai ilgametei DLK Birutės draugijos
pirmininkei

A.tA.
MARTAI BABICKIENEI

A.tA.
HENRIKUI BOKUI

mirus, dukrą GINTRĄ NARIENE su šeima, marčią
AUŠRĄ BABICKIENE su šeima, jų gimines, drau
gus ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge
liūdime.

po ilgos ir sunkios ligos išėjus į amžinybe, jo žmoną
BIRUTE, mūsų draugijos valdybos narę ir kitus ar
timuosius giliai užjaučiame.

Adolfas ir Jadvyga Šimkai
(Simkevičiai)

Lietuvos Dukterų draugija
Phoenbco skyrius

Mūsų mielam Draugui

A.tA.
JONUI KARVELIUI

GAIDAS-DAIMID
EUDEIKIS

mirus, liūdinčią žmoną TERESE, dukrą DIAMANTE
GRĖBLIŪNIENE su šeima, brolį KAZĮ su šeima, jų
gimines, d r a u g u s ir a r t i m u o s i u s nuoširdžiai
užjaučiame ir drauge liūdime.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4 3 3 0 - 3 4 S. California Avenue
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
T e l e f o n a s - 927-1741-1
4 3 4 8 S. California Avenue
T e l e f o n a s - 523-0440

Adolfas ir Jadvyga Šimkai
(Simkevičiai)
•

'

-

'

.

•

.

i".-

A.tA.
GUSTAVUI KAUFMANUI

PETKUS

mirus, jo sūnui PETRUI ir jo šeimai nuoširdžią
užuojautą reiškia
Vašingtono LB valdybos

MĄRQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SUNŪS

nariai

2 5 3 3 West 71 St.. Chicago
Telefonas — 476-2345
1410 So. 50th Av., Cicero
T e l e f o n a s - 863-2108

Pradedant 1988 m. liepos 2 d., kas šeštadienį
8:40 Iki 10 v.v.
per WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM

Žemė L
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui"
lietuvių bei anglų kalbomis
Muzika - sveikata - moterų pasaulis - sportas - literatūra • kinas • satyra

Labanaktis,

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS
LACKAWICZ

vaikučiai

Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams"
8:30 v.v. Iki 8:40 v.v.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Alliance Communications, Inc.
408 South Oak Park Avenue. Oak Park, IL 60302
tel. nr. 848-8980

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213
11028 S o u t h w e s t Hwy. - Tel. 974-4410
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700
—

PASSBOOK
SAVINGS

see ut for

BUTKUS - PETKUS

'•••

AT 0UR 10W IATB

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

AltM PfPAVMfMT
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CoaseuaM
Q ua rte r Iy

Tremtine — tai vienas paveikslas iš labai puošnios dail POVTLO
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles.
CaJif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui
Kaina su persiuntimu
27 do). Užsakymus siųsti:
DRAUGAS. 4545 West «Srd Street.
Chicago, CL 00629
Illinois gyventojai dar prideda $1-50 valstijos mokesčio.

Donald M.. J r .

Sally

INSUREO

VANCE

Mutual Federal
Savinas and L o a n

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
DIREKTORIAI

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. I L L 60604
P«t«r KazanauskM, Pr*s.

1424 S o . 50 A ve.. Cicero Illinois
PATARNAUJA CfflCAGOUE BEI PRIEMIESČIUOSE
Tel. 652-5245

T*l. : 847-7747
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ftRVING CHICAGOLAND SINCE IMS
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x Valdui Adamkui JAV
Gamtos apsaugos agentūra
įteikė pirmąją Fitzhugh Green
premiją už puoselėjimą tarptau
tinių ryšių gamtos apsaugos
reikaluose. Priimdamas premiją
gruodžio 15 d. Washington, D.C.
x „Kūčių nakties sapne" Adamkus pareiškė: „Gamtos
apsauga nebegali būti matoma
n y k š t u k a i ir snaigės įves
kaip tik vieno krašto problema.
svečius į nuotaikingą giesmių
Pasaulio valdžios pradeda
giedojimą Ateitininkų kūčių
suprasti, kad tarša nepasibaigs
vakarienėje Jaunimo centre šį
prie valstybės sienos ir kad
sekmadienį, gruodžio 18 d. taršos problemų išsprendimas
Kviečiame visus jaunus, vy siekia už valstybių sienų.
resnius ir senelius gausiai at Pasaulio ateitis priklauso nuo
silankyti vakarienėje. Prasidės mūsų visų".
3 vai. p.p. šv. Mišiomis.
x J a u n i m o centro Čiurlio
x Kun. Vytautas Bagdananio
galerijoje bus Palmyros
vičius trečioje Ateities sambū
rio Cicero rengiamoje adven Damijonaitienės dekoratyvinių
tinėje popietėje kalbės apie Šv. juostų paroda, kurios atida
Tomo Akviniečio priėjimą prie rymas bus šiandien, penkta
dienį, 7 vai. vak. Parodą bus
Dievo įsikūnijimo — Kalėdų pa
galima lankyti šeštadienį nuo
slapties Šv. Antano parapijos
10 vai. r. iki 5 vai. vak.,
salėje gruodžio 18 d. tuoj po
sekmadienį nuo 10 val.ryto iki
10:30 lietuviškų šv. Mišių. Kun.
7 vai. vak. Visi kviečiami paro
Bagdanaviius pasižymi suge
dos atidaryme dalyvauti ar
bėjimu parodyti teologijos-filoso paskiau parodą aplankyti.
fijos klasikų aktualumą krikš
čioniškai kasdienybei. Todėl į
x Šeštadienį, gruodžio 17
šią popietę ir po jos į agapę yra D., Gintaro svetainėje Lietuvių
kviečiami ne tik ciceriečiai, bet Jaunimo sąjungos Chicagos sky
ir kaimyninių apylinkių rius rodys video „Roko maršas
lietuviai.
per Lietuvą". Visas Chicagos ir
x Lietuvos Vyčių 36 kuopa apylinkių lietuvių jaunimas
kalėdiniame
pirmadienį, gruodžio 19 d.. 7:30 kviečiamas
baliukyje
dalyvauti
ir susi
vai. vak. Nekalto Prasidėjimo
parapijos salėje Brighton Parke pažinti su dabartine Lietuvos
turės susirinkimą su Kalėdų „roko" muzika. Pradžia — 9 vai.
programa ir vakariene. Vaka vak.
rienė bus be mėsos, kaip tinka
kūčioms.
x Lietuvių sportininkų jau
nimo išvyka į Australiją spar
čiai artėja. Sportininkai ten
susitiks su lietuvišku jaunimu.
Lietuviai sportininkai dar
laukia lietuvių visuomenės sku
bios ir stiprios paramos. No
rintieji lietuvius sportininkus
paremti čekius prašoma rašyti
Lithuanian World Community
vardu ir siųsti: Romas Puodžiū
nas, 2815 W. 86th Place, Chica
go, 111. 60652.
x Stasė Viščiuvienė, iš Chi
cago, 111., apmokėdama sąskai
tą, pridėjo 20 dol. auką su prie
r a š u : „Geriausi linkėjimai
švenčių proga ir tegyvuoja
,Draugas' ". Nuoširdus ačiū.

>

x Greit parduodu vienos ir
dviejų šeimų namus Chicagoje
ir apylinkėse. Skambinkite
RE MAX FIRST, Ri m a s
Stankus, tel 361-5950 arba
636-6169.
(sk)

IŠARTI IR TOLI
KANADOJE
— Adv. Povilas Žumbakis.
prof. Romas Vaštokas ir
Americans for Due Process
koordinatorė Rasa Razgaitienė
buvo pakviesti dalyvauti pasau
liniame ukrainiečių suvažia
vime, kur įvyko bendras pasita
rimas tariamų nacių paieškos
klausimais. Suvažiavime, kuris
vyko Toronte per Padėkos
dienos savaitgalį, dalyvavo keli
tūkstančiai ukrainiečių. Pasitariman buvo pakviesti 25
asmenys iš Amerikos, Kanados
ir Australijos.

x J a d v y g a Poškienė, Chi
cago, 111., sveikina savo gimines,
draugus ir pažįstamus su šv.
Kalėdom ir Naujais 1989 Me
tais, linki visiems džiaugsmo,
ramybės ir stiprios sveikatos.
Vietoj kalėdinių atvirukų auko
ja 50 dol. „Draugui".
x Chicagos
Lietuvių
moterų klubas, Chicago, 111.,
šv. Kalėdų ir Naujų 1989 Metų
proga visiems linki malonių
švenčių, sėkmės ir ištvermės.
„Draugo" paramai aukoja 50
dol. Nuoširdus ačiū.
x Zenonas Krasauskas,
Chicago, 111., dažnai mus remia
didesnėmis aukomis. Pratęs
damas 1989 metams prenume
ratą, pridėjo visą šimtinę su
laiškučiu: „Jau bus 33 metai
kaip ,Draugas' lanko mūsų
namus, per jį sužinome visą
veiklą iš lietuviško gyvenimo, o
taip pat ir kitas žinias, kas da
rosi
plačiame
pasaulye.
Džiaugiamės ir ,Draugui'
linkime dar 100 metų". Z. Kra
sauskui, mūsų garbės prenu
meratoriui, už auką ir lin
kėjimus tariame nuoširdų ačiū.
x P e t r a s B u c h a s , Oak
Lawn, 111., visuomenininkas,
„Draugo" garbės prenumerato
rius, pratęsė prenumeratą su
visa šimtine ir palinkėjo
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų
Naujų 1989 Metų. Nuoširdus
ačiū už auką ir linkėjimus.

x Benius ir Vita Žemaičiai,
gyveną Springfield, 111., gavę
JAV LB Kalėdų dovanų Lie
tuvai aukos laišką, jį išvertė į
anglų kalbą ir išplatino
apylinkės Lietuvių klubo na
x Kl. Kuprėnas, Groton on
riams, kurie nekalba lietu Hudson, New York, pratęs
viškai.
damas prenumeratą, pridėjo
x P r a n a s Gluoksnys, Cal- auką ir palinkėjo sėkmės
gary, Altą, Kanada, už kalė sunkiame lietuviškos spaudos
dines korteles ir kalendorių at darbe bei linksmų šv. Kalėdų ir
siuntė 15 dol. auką, dėkoja už Naujų 1989 Metų. Nuoširdus
gražias korteles, kalendorių, ačiū.
siunčia „Draugui" paramą, nes
x Andrius Jakimčius, Sali
jis yra įdomus, todėl norįs, kad ne, Mich., lietuviško žodžio
mums Dievas padėtų darbuose rėmėjas, už kalėdines korteles ir
ir kartu linki laimingų ir gražių kalendorių atsiuntė 50 dol.
artėjančių švenčių. Nuoširdus auką. Nuoširdus ačiū.
ačiū už viską.
x Norman Burstein, Skokie,
x Vladas Sonda, J. Kaspa
ravičius, Toronto, Kanada, 111., kailininkas, kuris lie
Raminta Vaitėnaitė, Chicago, tuviams maloniai patarnauja ir
111., A. P. Keblinskas, Hinsdale, duoda gerą nuolaidą, už
111., William Denk, Streamwood, kalėdines korteles ir kalendorių
111., Stasys ir Birutė Ališius, atsiuntė 25 dol. auką. Labai
Westchester, 111., Juozas Par- dėkojame.

x Mykolas ir Ona Abariai,
Livonia. Mich.. užprenumeravo
vieneriems metams „Draugą''
dukrai Paulitai Abariūtei, Malden, Mass., kaip kalėdinę
gauskas, Toronto, Kanada, J.
dovaną.
Valaitis, Burbank, 111., A. Max Apolonija Radzivanienė, saitis. Dearborn, Mich., už kalė
Richmond Hills, N.Y., už kalė dines korteles ir kalendorių
dines korteles ir kalendorių at atsiuntė po 20 dol. aukų. Labai
siuntė 20 dol. auką ir kartu dėkojame.
„Draugui" linki Dievo palaimos
x Dr. Pranas ir Ada Sutkai
ir pasisekimo Kristaus užgi
ir
Asta Veličkaitė, Ph.D.
mimo šventėje. Nuoširdus ačiū
Chicago, IL paaukojo šių dienų
už auką ir linkėjimus
pavergtos Lietuvos reikalams
x DRAUGO administra po tūkstantinę. Adolfas ir Jad
cijoje galima įsigyti atvežtų iš vyga Šimkai iš Ormond Beach,
Lietuvos sidabrinių medalikėlių FL, suprasdami reikalo svarbą,
su sidabrinėmis grandinėlėmis. atskubėjo su 500 dol. auka pa
Kaina 25.00 dol. Tai graži dėti lietuviams okupuotoje
tėvynėje.
dovana kiekvienam.
(sk)
(sk)
x Siuntiniai į Lietuvą! Vi
x Ateitininkų Kūčios sek
deo,
stereo magnetofonai ir ki
madienį, gruodžio 18 d. 3 vai.
tos
pageidaujamos
prekės. Tie
Jaunimo centro didžiojoje salėje.
S k a m b i n t i 499-2447 arba sioginis ryšys su „dolerinėmis"
krautuvėmis Lietuvoje. Galima
434-0211.
užsisakyti
įvairias prekes. Pini
<sk)
gai saugiai siunčiami per
x Vakaronė su Marium - banką. Sudaromi iškvietimai,
šį penktadienį, 7:30 v.v. Jau siunčiama kargo. T r a n s p a k ,
nimo centro kavinėje. Skaidrės 2655 W. 69 St., Chicago, IL
iliustruos Mariaus Kati- 60629. įstaigos darbo valandos:
liaus-Boydstun pranešimą apie 12-6 v.v. kasdien, šeštd. 10
jo ir Lino Daukšos studijine v.r.-4 v. p.p. arba susitarus.
kelionę į Suvalkų trikampį. Pirmad. uždaryta. Romas
Vakaronę ruošia Chicagos atei Pūkštys. Tel. 312-436-7772,
tininkų sendraugių skyrius.
namų - 430-4145.
(sk)
fsk)
x Albinas Kurkulis, akcijų
brokeris, dirbąs su Rodman &
Renshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916.
(sk)

x Vladas ir D a n u t ė Darai,
Chicago. 111., sveikina gimines,
draugus ir pažįstamus šv. Kalė
dų ir Naujų 1989 Metų proga,
linkėdami tyro džiaugsmo ir
Dievo palaimos. Vietoj kalėdi
nių kortelių aukoja „Draugui".

„Draugo" administratorius kun. Petras Cibulskis su svečiais I. Ivaškiene, J. Vidžiūnu ir kt.
N'uotr. J . Tamulaičio

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
LIETUVIŲ PENSININKŲ
PRIEŠKALĖDINIS
SUSIRINKIMAS
Chicagoje gyvenančių lietuvių
pensininkų sąjungos narių susi
rinkimas įvyko gruodžio 8 d. 1
vai. p.p. Šaulių namuose. Va
sarai su savo karščiais ir teik
t a i s malonumais p r a e i t i n
nuskridus, tai buvo š.m. jau
paskutinis prieškalėdinis savo
tarpe malonus pabendravimas.
Pirm. St. Vanagūnas šiltais
žodžiais pasveikino gausiai susi
rinkusius narius, painformavo
apie 1989 m. padidintus
Medicare draudimo ir įvestus
naujus katastrofiškus mokes
čius, tokiu būdu iš pensininkų
gaunamų mėnesinių pensijų
čekių bus išskaitoma po 31 dol.
ir 90 c. Gydantis ligoninėje įžan
ginis, kartu ir metinis vienkar
tinis mokestis 560 dol. Už salę
susirinkimui mokama 120 dol.
Palinkėjo visoms ir visiems
artėjančių linksmų šv. Kalėdų
ir laimingų Naujų 1989 metų.
Plojimais priimti ir pa
sveikinti naujai j sąjungą įstoję
nariai Jonas Kvietkauskas, Sta
sys Carneckas, Elena šniokaitė, Jadvyga Tamaševičienė,
Marta ir Povilas Ruikiai, Petras
Zdanavičius, Večislovas ir Ka-

x J a n e Z a r a n s k i s , Cleveland, Ohio, pratęsė „Draugo"
prenumeratą ir dar pridėjo 40
dol. auką su tokiu prierašu:
„Tai mano gerajam „Draugui".
J. Zaranskį skelbiame garbės
x Irena ir A r ū n a s Drau prenumeratore. o už mielą auką
geliai, Naperville. 111., įvai labai dėkojame.
riomis progomis remia „Drau
x Muz. Stasiui Sližiui,
gą" didesnėmis aukomis. Už Detroit, Mich.. pagerbti orga
kalėdines korteles ir kalendorių nizacijų atstovų komitetas už
atsiuntė 50 dol. dienraščio stip „Draugo" gerą informaciją per
rinimui. Labai dėkojame.
jos ižd. A. Grinių atsiuntė 20

x Dr. Kastytis J u č a s , der
matologas (tel. 925-2670) veda
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadieni į
vai. ryto. Šį šeštadienį, gruo
džio 17 d. prof. Sally Smith
kalbės tema: „Gamybos atliekų
radioaktyvumas ir jų ateities
problemos".
(sk)

dol. auką. Nuoširdus ačiū.
x Inž. Kazys Pocius, Beverly Shores, Ind.. Petras Gauronskas, Santa Monica, Cal.,
Paul Mažinąs, Chicago, 111., už
kalėdines korteles ir kalendorių
atsiuntė po 25 dol. aukų, o K.
Pocius dar palinkėjo ir linksmų
švenčių. Nuoširdus ačiū.

zė Brazai.
Su apgailestavimu ir liūdesiu,
atsistojimu, susikaupimu ir
tylos minute pagerbti mus
palikę ir amžinybėn nebe
grįžtamai iškeliavę nariai: Pet
ras Mockaitis, Juzė Stulgienė,
Teodora Serapinienė, Akvilija
Malėtienė, Julija Sinkevičiūtė,
Stasys Aukštuolis, Jonas
Paliliūnas, Juozas Petrauskas ir
Vincas Vasiliauskas.
Pirm. St. Vanagūno pakvies
tas ir pristatytas adv. A. Ostis
painformavo susirinkusius juri
diniais klausimais, liečiančiais
testamentų sudarymą, jų būti
numą, vykdymą, pasitaikančius
nesklandumus ir nesusipra
timus. Tai pailiustravo praktiš
kai pasitaikiusiais įvykiais ir
pavyzdžiais. Vispusiškai aiškiai
ir suprantamai atsakė į klau
simus, ojų buvo daug. Pirm. St.
Vanagūnas savo ir visų vardu
advokatui nuoširdžiai padėkojo.
Prie baltomis staltiesėmis pa
dengtų stalų malonių ir darbš
čių šeimininkių visi buvo pavai
šinti sumuštiniais, pyragaičiais
ir kavute. Kartu buvo laukiama
parodyti žadėtų skaidrių.
St. Žilevičius parodė skaidrių
iš savo ir žmonos kelionės po ok.
Lietuvą. Abudu ten lankėsi rug
pjūčio mėn. Maždaug pora šim
tų susirinkimo dalyvių, klausy
dami paaiškinimų ir stebėdami
prieš akis prabėgančius vaizdus,
tarytum kartu keliavo po savo
prieš daugelį metų paliktą bran
gią šalį. Prabėgo Žemaitija ir
Aukštaitija su savo pakelės kry
žiais, koplytėlėmis, stogastul
piais, paminklais, bažnyčiomis,
medžio ir akmens paminklais,
skulptūromis ir vėjo malūnais.
Prabėgo kalneliai, ežerai, upės
ir tėvynės padangės debesėliai.
Štai Telšių aps., Žem. Kalva
rijos vis. poeto V. Mačernio tė
viškės sodyba, jo kapas ir tas
kalnas, kur savo poeziją rašęs.
O jis pats. vos 24 m. sulaukęs,
Raudonajai armijai pakar
totinai Lietuvą okupuojant,
1944 m. rudenį žuvo kliudytas
sviedinio skeveldros. Regėjome
rašytojos Žemaitės sodybą, D.
Poškos XIX a. įsteigtą senienų
muziejų, vysk. M. Valančiaus

apysakaitės
žymiausiam
veikėjui Palangos Juzei pasta
tytą paminklą. Anykščiuose iš
vydome vysk. Baranausko
aprašytą „Anykščių šilelį",
rašytojo A. Vienuolio-Žukausko
likusį medinį namą,kuriame
rašytojas gyveno, dirbo ir
rašė. žinomiausią Lietuvos
akmenį Puntuką, kuriame įam
žintas Dariaus-Girėno tes
tamentas, Niūronių k. rašytojo
J. Biliūno tėviškę ir jam pasta
tytą granito paminklą. Rumšiš-

Susirinkims įvyko gruodžio 4
d. Susirinkimas buvo gausus,
dalyvavo per 90 asmenų. Buvo
keletas svečių ir keletas įstojo
nariais į klubą. Programoj svar
biausia
buvo
valdybos
pranešimai. Pirmą pranešimą
padarė klubo pirmininkas Jonas
Jokubka. Jis pažymėjo, kad
klubo veikla eina šiomis kryp
timis. Pirma politiniu rėmimu
mūsų didžiųjų organizacijų —
Altos ir Vliko. Kultūrinė kryp
tis — remiame mūsų spaudą,
radijo valandas, Balfą. Savi
tarpinė pagalba teikiama vieni

Amerikos Lietuvių respublikonų Šiaurės Kalifornijos nauja valdyba, išrinkta
1988-1990 metams. Sėdi iš kairės: Janina Mačiulienė — vicepirm.
kultūriniams reik., Felicija Prekerytė-Brovvn — pirm., ir Aldona Vasaitytė
Sehgal - vicepirm. visuomeniniam reik.; stovi: Anatolijus Jazbutis — iždin.
ir Vytautas Šliūpas — vicepirm. politiniams reikalams.

kėse — Liaudies buities muzie
jus, kur galima buvo matyti
XVIII a. pabaigai — XX a. pra
džiai būdingus pastatus, o jie
buvo atrinkti, parvežti ir čia
sustatyti iš įvairių Lietuvos
vietų. Skaidrių pagalba buvome
nukeliavę į Trakus, Panerius,
Kernavę, į Meškuičių vis. esan
tį Kryžių kalną ir daug kur
kitur.
Susirinkimo dalyviai buvo la
bai dėkingi S. Žilevičiui, savo
nuoširdžią padėką pareiškė
aplodismentais, o pirm. S.
Vanagūnas gyvu žodžiu.
K.

x Ieškomos Antano Dage
lio (iš Rokiškio apskr.) dukterys:
Albina ir Adelė. Rašyti: Iithuania. Kaunas 233009, Algirdo
48, Gorskienei Danai.
(sk)
x California Gardens rezi
der.tų Kūčios įvyks sekmadienį,
gruodžio 18 d. po 10 v. ryto šv.
Mišių. Giminės, draugai ir
lankytojai
prašomi
šioje
šventėje dalyvauti.
(sk)
x ALTS-gos Chicagos sky
rius maloniai kviečia į Naujųjų
1989 metų sutikimą, kuris
įvyks Lietuvių Tautinių namų
patalpose, gruodžio 31 d. Pra
džia 8 v.v. Įėjimas 25 dol.
Šok iams gros geras orkestras.
Informacijų tel.: 776-3547 arba
499-2172.
(sk)

ANGLŲ KLUBO METINIS
SUSIRINKIMAS

kitiems. Čia mes dalyvaujame
mūsų mirusių narių laidotu
vėse, perkam vainiką arba
sušelpiame pinigais mirusių ar
timuosius. Lankome ligonius
namuose arba ligoninėse,
pareiškiame šeimai užuojautą ir
įteikiame bent mažą auką. Klu
bas visuomet laikosi lietuviškos
linijos ir nariai raginami daly
vauti lietuviškame gyvenime.
Klubo susirinkimas lietuviš
koms organizacijoms ir lie
tuviškai veiklai išskirstė iš viso
775 dol. Paskirta Altai, Vlikui,
Balfui, Lietuvos Kronikų
sąjungai, Lietuvių teisėms gin
ti komitetui. Paskirta organiza
cijoms: Anglijos lietuviams
skautams ir Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungai, spaudai,
Margučiui.
Naujiems dvejiems metams
išrinkta valdyba: Kazimieras
Rožanskas, Vladas Palilionis,
Justinas Šidlauskas, Jonas
Jokubka, Jonas Aukščiūnas,
Albertas Matulis, Bronius Ku
ras, Ieva Paulauskienė ir Bro
nė Černienė. Pareigomis dar
nepasiskirstė. Klubo valdyba
įsitikinusi, kad klubo veikla vis
gerės.
J. Jokubka
Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. - 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d.

Maironio litunistinės mokyklos Lemonte mokiniai klausosi pokalbio apie Balfo veiklą.
Nnotr I. Kriaučeliūnienės

•

