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„LKB Kronika", Nr.78 

(Tęsinys) 
Eina nuo 1972 metų 

, Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kardinolui Vincentui Sladkevičiui 

Sovietinėse respublikose 
Minint Rusios krikšto 1000 metų jubiliejų 

Antra — visi turėtų suprasti, 
kad pakeisti tikėjimą, pereiti į 
kitą, ne taip jau lengva ir pap
rasta. Masinis perėjimas į kitą 
tikėjimą niekada nėra laisva
noriškas, nes sąžinės prievar
tavimas baisiau nei mirtis! Kai 
pirmųjų amžių krikščionis vertė 
atsižadėti savo tikėjimo, jie 
pasirinko mirtį. Taip ir 1946 
metų Lvovo susirinkimo atveju, 
jo reikalavimas pereiti iš ka
talikų tikėjimo į pravoslaviją 
mums, katalikams, neįvykdo
mas. Eiti prieš savo sąžinę mes 
negalime. Konstitucija ir tarp
tautinė teisė užtikrina mums 
teisę išpažinti tą tikėjimą, kurį 
mes norim išpažinti. Ir taip 
Lvovo susirinkimo dalyviai tik 
patys už save galėjo spręsti — 
keisti katalikiškąjį tikėjimą j 
pravoslaviją ar ne. Jei katalikas 
laisvanoriškai panorės pereiti į 
provoslaviją, tai jo sąžinės 
reikalas. Niekas neturi teisės 
jam tai uždrausti. 

Jei 1946 m. Lvovo susirinki
mas būtų nutaręs pereiti į pro
testantų ar musulmonų tikėji
mą ar į kokią sektą, tai nejaugi 
mes prieš savo sąžinę turėtu
mėm tam paklusti?! Be to 1946 
m. Lvovo susirinkime nedalyva
vo nė vienas Rytų apeigų katali
kų vyskupas. Net jei ir būtų 

bent vienas vyskupas dalyvavęs 

minėtame susirinkime ir atsi-
metęs nuo Kataikų Bažnyčios, 
mes, likę katalikais, nepriva
lome jam paklusti. 

Todėl teisingumas reikalauja, 
kad greta pravoslaviškų bažny
čių būtų atidarytos ir Rytų 
apeigų Katalikų bažnyčios bei 
parapijos, kad mes galėtume 
melstis pagal savo sąžinę. 
Duokite galimybę pat iems 
žmonėms nuspręsti, kokio tikė
jimo jiems laikytis! Nei Lvovo 
susirinkimas.nei Romos popie
žius, nei patriarchas Pimenas 
negali prievarta mums priskir
ti laikytis to ar kito tikėjimo. 
Prievartinis tikėjimas — ne
tikras tikėjimas. 

Orestas Michaliukas rašo, kad 
unitų hierarchai bendradarbia
vo su hitlerininkais ir todėl ti
kintieji nutarė pakeisti tikėjimą 
ir atsiskirti nuo Vatikano. O. 
Michaliukas matyt nesupranta, 
kad aukštus postus užimančių 
žmonių elgesys yra viena, o ti
kėjimas visai kas kita. Apie 
tikėjimą sprendžiama ne iš 
atskirų žmonių elgesio, bet iš toT 
ko tas tikėjimas moko. Tarp 
Jėzaus apaštalų buvo Judas, 
išdavikas. Bet iš šio fakto daryti 
išvadą, kad Kristaus tikėjimas 
moko išdavystės, būtų nelo
giška. 

(Bus daugiau) . 

Katalikai pasaulyje 
KRIKŠČIONYBĖS 

REIKŠMĖ SLAVAMS 

Šventąjį Tėvą Vatikane ap
lankė Venecijoje šiuo metu 
įvykusio tarptautinio studijų 
seminaro „Rusios krikštas — 
tūkstantmečio balansas" 
dalyviai — mokslininkai ir 
ekspertai iš įvairių Vakarų 
pasaulio kraštų, o taip pat ir iš 
Rytų Europos. 

Jiem tartame žodyje Jonas 
Paulius II pažymėjo, kad švento 
Vladimiro krikšto išdavos ir po 
tūkstančio metų yra giliai jau
čiamos ne tiktai Rusijos žemėse, 
bet plačiai ir už ju ribų. Ti
kinčiojo akimis žvelgiant, 
kalbėjo popiežius, krikštas yra 
Dievo dovana, suteikianti žmo
gui galimybę radikaliai atnau
jinti savo gyvenimą visose jo ap
raiškose. Rusijoje įvesta krikš
čionybė nepaprastai padėjo 
Rytų slavų tautom išugdyti sa
vitą kultūrą ir sukaupti bega
liniai svarbius dvasinius turtus. 

Sukauptos dvasinės vertybės 
ypač dabartiniais laikais pade
da apvaldyti tas galingas jėgas, 
kurias yra sukėlusi technolo
ginė pažanga. Dvasinių ir me
džiaginių vertybių pusiausvyros 
išlaikymas yra esminė mūsų 
laikų civilizacijos problema. 
Tokia pusiausvyra nėra 
įmanoma be kultūros įnašo. 
Kultūrinėmis vertybėmis turi 
būti grindžiama žmonijos atei
tis. Gi moderniųjų laikų kultūra 
reikalauja, kad būtų atvertos 
visos sienos laisvam dvasinių 
vertybių pasikeitimui, net la
biau negu pasikeitimui prekė
mis. 

Popiežius baigė savo žodį, 
melsdamas Dievą, kad Kijevo 

Rusios krikšto atnešti dvasiniai 
turtai nuolat gaivintų ne tik 
slavų tautas, bet ir visą žmoniją 
ir visus skatintų kurti taikingą 
ir pažangią ateitį, besiremiančią 
neišnykstančiomis Kris taus 
Evangelijos vertybėmis. 

Popiežius bus 
Vilniuje 

Vilnius. — Lietuvoje ruo
šiamasi per ateinančias Grab
nyčias, vasario 2 d., iš naujo 
pašventinti Vilniaus katedrą. 
Numatoma, kad tai atliks Lie
tuvos kardinolas ir vyskupai. 
Iki to laiko Kultūros ministeri
ja ir Dailės muziejaus vadovybė, 
kuriai katedra pr ik lausė , 
pabaigs pakeisti katedros grin
dis ir restauruoti Šv. Kazimie
ro koplyčios freskas. Daugelis 
žmonių jau dabar nori pamatyti, 
kas darosi katedros viduje. 

Bet pati įdomiausia žinia yra 
paskelbta per Lietuvos televi
ziją, kuri sužinota tik dabar. 
Televizijos „Vyriausybės stu
dijos" programoje spalio 28 
dieną buvo pareiškta , jog 
Šventojo Tėvo atvykimas į 
Lietuvą yra tik jo paties ir 
Lietuvos dvasininkijos reikalas. 
Manoma, kad lietuvių tauta 
1989 ar 1990 metais sveikins 
Šventąjį Tėvą Vilniuje. 

— Saudi Arabi jos žinių 
agentūra praneša, jog įvyku
siame pasitarime tarp afganų 
partizanų ir sovietų pareigūnų 
afganai sušvelnino savo reika
lavimus tarptautinės konferen
cijos reikalu, bet aiškiai pasakė, 
kad tokioje konferencijoje 
turėtų dalyvauti islamiškosios 
Saudi Arabijos ir Pakistano 
vyriausybės. 

Išrinktasis prezidentas George Bushas, kairėje, ir sen. Lloyd Bentsen 1970 
m., kai abu buvo oponentai Texas valstijoje j JAV senatorių? Tada Bentse-
nas laimėjo. 

Lygos kreipimasis į Europos 
parlamentą 

Europos Parlamento Pabaltijo grupės 
pirmininkui dr. Hansui-Joachimui Zeieriui 

Vilnius. — Vakarus pasiekė 
Lietuvos Laisvės Lygos kreipi
masis į Europos parlamentą. 

Strasburge 1988 m. spalio 25 
d. paskelbtas pareiškimas „Dėl 
Pabaltijo respublikų ateities rai
dos" mus nuteikė dvejopai. 
Pareiškimo preambulėje istori
niai ir juridiniai akcentai, kons
tatuojantys esamą Pabaltijo 
valstybių beteisiškumą, okupa
ciją ir aneksiją, išdėstyti tei
singai. Jau ir anksčiau esame 
'pareiškę savo pripažinimą ir 
padėką Europos parlamentui už 
ijo rezoliucijas Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos.vienintelių Europos 
šalių, kuriose laikomi svetimos 
valstybės kariuomenės okupaci
niai korpusai, tarptautinės by
los klausimu. 

Tačiau Lietuvos Laisvės Lyga 
jokiu būdu negali sutikti su 
konkrečių pareiškimo punktų 
redakcija. Net staliniečiai jau 
nebedrįsta tvirtinti, jog TSRS 
sudėtyje galima suverenių vals
tybių konfederacija. Pareiškimo 
2-me punkte konfederacija kei
čiama arba sutapatinama su 
federacija, o 3-me punkte su au
tonomija! Jūs atimate iš mūsų 

tautos net teisę pačiai spręsti, 
kokią užsienio kalbą dėstyti 
savo mokyklose. 

Nejaugi jūs tokiai Lietuvai 
dar siūlote Europos parlamen
to teisinį pripažinimą? Mūsų 
nuomone, tarptautinį teisinį 
pripažinimą gali gauti tik 
taptautinės teisės subjektu 
esanti tauta. 

Pareiškime siekiama įamžinti 
dabart inį politinį Lietuvos 
statusą — palikti ją integraline 
TSRS dalimi, tai yra, Rusijos 
kolonija. 

Pripažinus, kad Lietuva buvo 
inkorporuota į TSRS Molotovo-
Ribentropo pakto pagrindu, visų 
pirma būtina tarptautiniuose fo
rumuose kelti klausimą dėl sve
timos kariuomenės išvedimo iš 
Pabaltijo valstybių teritorijos. 
Lietuvių tauta, turinti senas 
valstybingumo tradicijas ir 
sudėjusi ant laisvės aukuro 
milijonines aukas, niekada 
nesutiks su bet kokios formos 
autonomija okupanto prieglobs
tyje. 

Lietuvos laisvės Lyga 
P.S. Nuorašas Pabaltijo ta

rybos sekr. Algiui Klimaičiui. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Izrael io min. pirm. Y. 
Shamiras pareiškė, kad dabar 
reikia palestiniečiams, kurie 
gyvena Izraelio užimtose 
žemėse, suteikti savivaldą. 

— Vakarų ir Rytų Vokieti
jos pasikeitė prieš Kalėdas 
politiniais kaliniais, kaip kad 
diplomatai sako, buvusiais šni
pais. Jų skaičius nepranešamas. 
ADN žinių agentūra sako, kad 
jie buvo pervesti per Berlyno 
sieną ir perduoti vyriausybių 
žinion. 

— G d a n s k e Solidarumo 
vadas Lech Walesa pasakė, kad 
Solidarumas ir komunistų vy
riausybė greitai pradės for
malius pasitarimus Lenkijos 
ateities klausimu. Vyriausybė, 
sake Walesa, greičiausiai sutiks 
su Solidarumo reikalaujama 
sąlyga pripažinti oficialiai 
Solidarumą, todėl pasitarimai 
bus pats svarbiausias įvykis 
pokario Lenkijoje. 

— Stockholme Švedijos vy
riausias prokuroras įsakė suim
ti 41 metų švedą, kur is 
įtariamas ministerio pirmi
ninko Olof Palme nužudymu. 
Švedijos įstatymai draudžia 
tokiu atveju skelbti įtariamojo 
pavardę, bet spauda jau rašo, 
kad tuo asmeniu yra Christer 
Petterson. 

— Los Ange les spauda 
praneša, jog ketvirtadienį pieti
nėje Califoraijos valstijoje įvyko 
žemės drebėjimas, kurio metu 
namuose langai suskilo ir indai 
kabinetuose pajudėjo, tačiau 
nebuvo sužeidimų. 

— Washingtone išrinktasis 
prez. G. Bushas pasakė, kad jo 
viceprezidentas Dan Quayle bus 
pagrindinis asmuo Saugumo 
tarybos ir kabineto posėdžiuose 
ir, žinoma, atliks kitus preziden
to jam pavestus uždavinius. 

— Vatikane popiežius Jonas 
Paulius II privačioje audienci
joje priėmė Smolensko stačiati
kių arkivyskupą Kirilą Gundja-
jevą. 

— Sovietų Sąjunga pagaliau 
sutiko išleisti išvažiuoti žymiam 
žydų „refusenik" Yuli Kosa-
rovsky į Izraelį, kuris prašė 
leisti emigruoti nuo 1971 metų. 
Kartu su juo leista ir kitiems 
40-čiai asmenų, dirbusių slap
tuose valstybės darbuose, išvyk
ti į užsienį. 

— Prez.R. Reaganas vakar 
pasakė, jog jis mano, kad 
Amerikos ir Kinijos santykiai 
bus ateityje daug stipresni. 

— Maskvoje Gorbačiovas pa
skyrė naujuoju kariuomenės 
štabo vi rš in inku gen. M. 
Moisejevą, jaunesniosios kartos 
atstovą, vietoje pasitraukusio 
gen. Sergei Achromejevo. 

— Sovietai surado, kad dar 20 
kaimų Armėnijos kalnuose bu
vo sunaikinti žemės drebėjimo. 

Estų kova — ilga ir sunki 
Ūkininkai turi atgauti savo žemę 

Europa sveikina Ameriką 
Londonas . — Amerikos nuta

rimas pradėti pasitarimus su 
Palestiniečių Išlaisvinimo orga
nizacija Europos vyriausybių 
pr i imtas su pasi tenkinimu, 
kurios mano. kad tai prives prie 
tiesioginių pasi tar imų ta rp 
Izraelio ir PLO ir prie tarp
taut inės taikos konferencijos 
Viduriniuose Rytuose. 

Bri tani jos mm. pirm. M. 
Thatcher, kuri, kai paskutinį 
kartą lankėsi Washingtone, pa
tarė prez. Reaganui ir Bushui 
užimti palankią liniją PLO 
atžvilgiu, pasakė, kad „Ameri
kos padarytas sprendimas yra 
didelis žingsnis taikos link". 

Užsienio ministerija išleido pa
reiškimą, kuriame sveikina 
PLO už drąsą paskelbti viešai 
reikalautus pripažinimus ir 
dabar ragina tokia pat drąsą 
parodyti Izraeli ir pradėti 
,,veidas į veidą pasitarimus". 

Prancūzijos prez. F. Mit-
terand, kuris tuo metu buvo 
Casablankoje. pasakė: ,,Aš ger
biu Amerikos sprendimą, kaip 
pozityviškiausią žingsni į prie
kį ir sveikinu Arafato drąsą at
sisakyti terorizmo ir pripažinti 
Izraelį". 

Sovietų Sąjunga taip pat 
pasakė, jog Amerikos sprendi
mas „yra protingas ėjimas tei

singa krypt imi" . Tai gali 
privesti prie diplomatinių 
Sovietų Sąjungos ir Izraelio 
ryšių užmezgimo. 

Vak. Vokietijos Užsienio rei
kalų ministerija pasveikino 
Ameriką už sprendimą ir pa
reiškė, kad „Bona remia visus 
tuos veiksmus, kurie veda j 
taiką ir į tarptautinės Vidurio 
Rytų taikąs konferencijos sušau
kimą". 

Olandijos Užsienio reikalų 
ministerija pareiškė, jog džiau
giasi Amerikos sprendimu ir 
„prašo Izraelį pradėti pasi
tarimus su PLO. Mes nega
lime paneigti politinių kon
taktų su PLO, jeigu jie nau
dingi pasaulio taikai". 

Roma, — Romos dienrštis „La 
Repubblica" paskyrė ištisus du 
puslapius s t ra ipsniam ir 
įvairiom informacijom apie 
įvykius Pabaltijo kraštuose. 
Tarp kita ko, dienraštis spaus
dina savo korespondento pasi
kalbėjimą su Estijos Liaudies 
Fronto atstovu Hasso Nurm. Jis 
paaiškina, kodėl jo atstovauja
ma organizacija ir Estijos 
aukščiausioji taryba pasiprie
šino TSRS Konstitucijos refor
mom ir drauge pabrėžė Estijos 
suvereniteto teises. 

Estijos parlamentas, pažymė
jo Hasso Nurm, paskelbė krašto 
suverenumą, tačiau tai nereiš
kia atsiskyrimą nuo Sovietų 
Sąjungos. Vienintelis dalykas, 
kurio trokštame, kalbėjo Nurm, 
yra laimingai gyventi savoje 
žemėje. Tačiau, mes norime ir 
reikalaujame patys nuspręsti, 
kaip reikia „laimingai gyventi". 

Tiktai žodžiuose 
Sovietų Sąjungos konstitucija 

užtikrina respublikom suvere
numo teises, bet tiktai žodžiais: 
nėra jokio įstatymo, kuriuo pasi: 

remiant būtų galima konkrečiai 
pasinaudoti konstitucijos žo
džiais užtikrinamomis suvere
numo teisėmis. Šį trūkumą mes 
norime užpildyti. Mes reikalau
jame, toliau kalbėjo estas Hasso 
Nurm, kad mūsų krašto aukš
čiausioji taryba turėtų teise 
išankstiniai apsvarstyti ir pat
virt int i Sovietų Sąjungoje 
skelbiamus įstatymus, prieš jų 
įsigaliojimą Estijoje. Pirmą 
kartą mes reikalaujame spren
džiamojo balso Sovietų Sąjungos 
įstatymų skelbimo plotmėje, 
Hasso Nurm pripažino, kad estų 
pradėtoji kova bus ilga ir sunki, 
tačiau, jo įsitikinimu, yra 
konkrečių galimybių šią kovą 
laimėti. Šios kovos rezultatai, 
pridūrė jis, didžiausia dalimi 
priklausys nuo Maskvos laiky
senos, tačiau, taip pat ir nuo 
mūsų pastangų. 

Pakeisti savo konstituciją 

Estijos Liaudies Fronto atsto
vas toliau pažymėjo italų 
žurnalistui, kad estai priešinosi 
numatomom TSRS konstitucijos 
reformom, nes rengiamos patai
sos dar labiau apribotų 
respublikų teises. Kadangi mes 
neturime galimybės sustabdyti 
TSRS konstitucinių reformų — 
tegalime tik neigiamai jas 
įvertinti , dėl to Estijos 
aukščiausioji taryba nusprendė 
pakeisti pačios Estijos kons
tituciją. Tai vienintelė mūsų 

— Washingtone speciali ko
misija, kuri tyrinėja Atstovų 
rūmų speakerio veiklą, paprašė, 
kad pristatytų ir savo žmonos 
Betty dokumentus ryšium su 
įsigijimu nekilnojamąjį turtą. 
Komisija vis nebaigia tyrinėti 
Jim Wright išleistų knygų isto
riją. 

— Baltieji rūmai savo spau
dos direktoriaus Marlin Fitzwa-
ter pranešimu paneigė slapto 
Amerikos-Izraelio susitarimo 
buvimą Irano klausimais, kaip 
kad parašė Londono spauda iš 
pokalbio su Amiram Nir, kuris 
žuvo lėktuvo nelaimėje praėju
sią savaitę Meksikoje. 

— Belgrado laikraštis „Po
l i t ika" praneša, jog 500 
komunistų oficialiųjų parei
gūnų Bosnijos ir Hercegovinos 
provincijose bus pakeisti naujais 
žmonėmis. 

turima priemonė apsaugoti 
mūsų respublikos teisėm. Mes 
suprantame Gorbačiovo 
dabartinę padėtį, tęsė estas 
Hasso Nurm, suprantame, kad 
persi tvarkymo poli t ikai 
įtvirtinti jis yra priverstas 
sust ipr int i centralizuotą 
valdymą, bet mūsų įsitikinimu 
ne visi centralizuotos valdžios 
įsakai yra mums priimtini. 

Kova bus tęsiama 
Gorbačiovas, pavyzdžiui, 

pažymėjo Hass Nurm, kalba 
apie žemės sklypų išnuomavi-
mą. Mūsų ūkininkai, tačiau, 
nenori nuomojamų sklypų, bet 
nori savo žemės. Jie jau 40 metų 
t rokš ta turėt i žemę. Mes 
manome, kad teisinga ūki
ninkam atiduoti jų dirbamą 
žemę. Toji žemė nebus atimta iš 
Sovietų Sąjungos, bet ji pri
klausys ūkininkam. Estų Liau
dies Fronto atstovas išreiškė 
įsitikinimą, kad ilgainiui so
vietinė valdžia Maskvoje supras 
estų reikalavimų pagrįstumą. 
Estų kompartijos sekretorius, iš 
savo pusės, sugrįžęs iš Maskvos, 
pažymėjo, kad Maskvoje jis 
turėjo galimybės plačiau išsi
aiškinti su sovietų kompartijos 
atsakingais pareigūnais. Estų 
kompartijos sekretorius, rašo 
Romos dienraštis, nesudarė 
kovą pralaimėjusio žmogaus 
įspūdžio. 

Lietuvos olimpinis 
komitetas 

Vilnius. — Lietuvos visuo
menė, kaip praneša lapkričio 15 
d., „Tiesa", gyvai diskutuoja 
Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto atkūrimo reikalą. 
Teigiama, kad tai skatina persi
tvarkymo dvasia ir natūralus 
kiekvieno žmogaus ir kiek
vienos tautos noras veikti sava
rankiškai. Už šio komiteto 
atkūrimą pasisakė labai daug 
žmonių. Šiam reikalui jau pri
tarė Lietuvos tarybinė vyriausy
bė. 

Visi olimpinio komiteto tiks
lai, teisės ir pareigos — tokios 
pat, kaip nustatyta Tarptauti
nio olimpinio komiteto nuosta
tuose. Ten pareiškiama, jog Lie
tuvos Olimpinis komitetas ir 
atgijęs sportinis savarankiš
kumas jokiu būdu nepakenks 
Sovietų Sąjungos prestižui ap
skritai, o taip pat nei tarybinio 
sporto prestižui konkrečiai. Ra
ginama siųsti laiškus Valstybi
niam Kūno Kultūros ir Sporto 
komitetui, prašant sudaryti 
olimpinį komitetą. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 17 d.: Lozorius, Vi-

viana. Montigaila, Laila. Olim
pija. Jolanta, Drovydė. 

Gruodžio 18 d.: IV Adven
to sekmadienis. Bazilijonas, 
Gracijonas, Eivilė, Girdvilas. 
Gotvilas, Žvaigždikis. 

Gruodžio 19 d.: Gregorijus, 
Faustina, Rimantė, Nemezijus, 
Rufas. Rymantė, Darijus, Viola. 

Gruodžio 20 d.: Julius, Dovi
lė, Gražvilė. Nergaudas, Teofi
lis, Atala. Sigitas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:11, leidžiasi 4:21. 
Temperatūra šeeštadienį 191., 

sekmadienį 24 L, pirmadienį 34 
1., antradienį 37 1. 
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REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

Dėkoju Chicagos Ateitininkų sendraugių valdybai už 
malonius švenčių sveikinimus. Labai vertinu Jūsų dėmesį bei 
paramą konsulato darbams. 

Sv. Kalėdų proga sveikinu Chicagos ateitininkus sendraugius 
ir linkiu, kad gimusio Kūdikio ramybė bei viltis lydėtų Jus per 
visus 1989-sius metus. Šiuo ypatingu istoriniu laikotarpiu 
talkinkime pavergtai tautai jos bekompromisinėje kovoje už 
laisvės rytojų. 

Vaclovas Kleiza, 
Lietuvos generalinis konsulas 

MOKSLEIVIŲ KURSAI DAINAVOJE 

Šįmetiniai moksleivių ateiti
ninkų „kalakursai" Dainavoje 
vyko lapkričio 23-27 dienomis. 
Dalyvavo 23 kursantai; vado
vavo dr. Dalia Katiliūtė-Boyds-
tunienė, Juozas Polikaitis (Atei
tininkų federacijos vadas), dr. 
Vytautas Vygantas, Darius 
Mičiūnas, Vidas Neverauskas, 
Lora Vasiliauskaitė, Monika 
Vygantaitė, Aldas Kriaučiūnas 
ir Mar ius Tijūnėlis. Vida 
Duobaitė ir Marius Polikaitis 
paruošė valgius. 

Trečiadieni vakare, vėlai at
važiavę, pavalgėm vakarienę ir 
ėjom miegoti. Ketvirtadienį iš 
ryto buvo atidarymas ir pirma 
paskaita. Dr. Dalios Katiliū-
tės-Boydstunienės paskaita kur
santams pateikė tris klausimus: 

1. Kas mes esame? 
2. Ką mes aplink save mato

me? 
{. Kokios yra mūsų pareigos 

ir mūsų tikslai? 
Paskaitininkei išgvildenus 

klausimą „Kas mes esame?", 
turėjom parašyti dešimtį 
atsakymų į tą klausimą ir 
deš mtį svarbiausių daiktų 
gy enime. Po to reikėjo nupiešti 
p] ikatą. 

Po trumpos per t raukos 
kalbėjo dr. Vytautas Vygantas. 
Jis irgi naudojo tą patį klausimą > 
priėjo pridurdamas: „... ir iš ko 
esame padaryti?" Nagrinėjom 
apie dievus ir mūsų Dievą. Buvo 
pusiau diskusijos — pusiau pa
skaita. Po pietų paskaita tęsėsi 
iki vakarienės su pertraukom. 

Po labai skanios Padėkos 
vakarienės buvome suskirstyti 
į diskusines grupeles. Disku-
tavom diskriminaciją tarp baltų 
ir juodų, tarp lietuvių ir lenkų. 
Po diskusijų kiekvienos 
grupelės atstovas pasidalinojsas 
buvo kalbėta. Vėliau žaidėme 
tradicinį „Koks prots". Pasi
dalinę grupėmis lauke žaidėm į 
„Scavanger hun t" panašų 
žaidimą, bet su mįslėmis. Ilgą 
dieną uibaigėm naktipiečiais ir 
malda. 

Penktadienį buvome priža
dinti 8:15 vai. ry to . Per 
pusryčius, po kiekvieno valgio, 
keturi kursantai turėjo pravesti 
trumpą pokalbį. Visi gerai 
kalbėjo įdomiom temom. Vėliau 
Lilė Gražulienė kalbėjo apie 
inteligentiškumą. Svarstėm 
skirtumą tarp inteligentiškumo 
ir protingumo. Nusprendėm, 
kad žmogui būti inteligentu 
diplomai nėra būtini. 

Po pietų atvažiavo dr. R. 
Kriaučiūnas ir Juozas Polikai
tis. Jie kartu kalbėjo ir disku
tavo apie „Tėvų ir vaikų 
sugyvenimą ir kaip su tėvais 
komunikuoti". Davė kasdie
ninių problemų pavyzdžius; 
pakalbėjom kaip tikrai tas pro
blemas išspręsti. Po pietų 
matėme „Harvest of Despair" 
filmą apie vargšus ir apie tuos, 
kurie kentėjo per karus. Susi
kaupimo vakaras suteikė progą 

pagalvoti apie save ir su Dievu 
pasikalbėti. 

Šeštadienio rytą su mumis 
kalbėjo Darius Sužiedėlis. Jis 
pasakojo apie šių metų įvykius 
ok. Lietuvoje. Mes diskutavome, 
ką darytume, jei dabar gyventu
me Lietuvoj kaip eiliniai pilie
čiai, arba kaip dideli vadovai. 
Jis mums parodė filmą iš 
demonstracijų Vingio Parke ir 
vėliavos iškėlimą Gedimino 
pilies bokšte. 

Po pietų vyko kasdieninis 
amerikietiško futbolo žaidimas; 
šį kartą lošė berniukai prieš 
mergaites (su Mariaus Tijūnėlio 
ir Mariaus Polikaičio talka). 
Mergaitės laimėjo! 

Po per t raukos a tski ra i 
kalbėjo J. Polikaitis, dr. Katiliū-
tė-Boydstunienė, dr. Vygantas 
ir kun. A. Saulaitis. Buvo duota 
laiko tarp paskaitų pasiruošti 
vakarinei programai. Prieš 
vakarienę kun. A. Saulaitis 
aukojo iškilmingas šv. Mišias. 

Po pamaldų visi skubėjo puoš
tis, visi kursantai buvo supo
ruoti ir palydėti į salę. Grojo 
švelnią muziką, gražiai buvo 
papuošta ir pateikta skani 
vakarienė. Po vakarienės įvyko 
stovyklos uždarymas: kalbėjo 
dr. Vygantas. J. Polikaitis ir dr. 
Katiliūtė-Boydstunienė. Kur
santams buvo įteiktos premijos. 
Toliau vyko talentų vakaras. 
Visi gražiai pasirodė ir pavai
dino. Po pasirodymų visi sma
giai pasišokome. Pagaliau 
artėjo laikas pasimelsti ir 
paskutinį kartą „LABANAK
TIS" palinkėti. 

Sekmadienį ilgiau pasiliku
sieji padėjo vadovams Dainavą 
sutvarkyti. Buvo liūdna atsi
skirti, bet noriu padėkoti vado
vams, tėvams, paskaitininkams 
ir kursantams, kad paliko man 
malonius prisiminimus. Laukiu 
kitų metų ir tokių pat gerų 
kursų, kaip šiais metais! 

Elena Tijūnėlytė 

Pr ieš 40 metų . Ate i t in inkų sendraugių suvažiavimo 1948 m. balandžio 11 A u g s b u r g e da lyv ia i . 
Pirmose eilėse stovi dr. P . Karvelis , V. Vaitiekūnas, vysk. V. Brizgys, prel. M. K r u p a v i č i u s , vysk. 
V. Padolskis. kan . J. Meškauskas , kan . F. Kapočių?. Vainauskai, prof. A. Maceina, prof. J . P i k ū n a s , 
A. Graž iūnas , I. Medžiukas, S. Barzdukas . Toliau matosi dr. V. Vil iamas, prof. Z. I v i n s k i s , C. 
Surdokas, H. Idzelis, P . Ju rkus , k u n . A. Račkauskas, prel. S. Morkūnas , prof. d r . J . M e š k a u s k a s , 
k u n . V. P i k t u r n a , Masaičiai , P. Ąžuolas, J Mikaila, J. Kojelis, S. Rudys ir kiti. Dauge l i s j a u mirę . 

RYŠKESNIEJI 
ATEITININKŲ SĄJŪDŽIO 

VEIKLOS MOMENTAI 
IGNAS MEDŽIUKAS 

Dailiojo žodžio meistras, 
švelnios sielos poetas kan. 
Mykolas Vaitkus savo palik
tuose prisiminimuose paliečia ir 
ateitininkų sąjūdžio užuomaz
gą. Kan. Vaitkus sako, kad sąjū
džio sumanytoju esąs teologijos 
magistras Vladas Jurgutis, 
kuris, studijuodamas Petrapilio 
dvasinėj akademijoj, iškėlęs 
reikalą įkurti katalikų inte
ligentų organizaciją. Jurgutis 
ir Praną Dovydaitį prikalbinęs 
įsijungti į šį sąjūdį. Vieną va
sarą atostogaudamas, jis buvo 
nuvykęs į Dovydaičio tėviškę ir 
ten, būdamas trejetą dienų, 
įtikinęs Praną Dovydaitį, jo 
žodžiais tariant, kietą ir atsargų 
lietuvį. Jurgutis paruošęs ir tai 
jo numatytai organizacijai 
statutą. Jurgučio draugai kuni
gai, išvykę tolimesnėms studi
joms į Liuveno universitetą, 
1910 m. vasario 19 įkūrė 
Lietuvių katalikų studentų 
sąjungą. Ši studentų sąjunga 
laikoma pirmuoju ateitininkų 
vienetu, nors tas vardas dar 
nebuvo vartojamas. Ateitinin
kai išėjo į visuomeninio gyve
nimo arena, kaip naujas inteli
gentijos sąjūdis, siekiąs savo 
narius išmokslinti ir paruošti 
pozityviai visuomeninei veiklai. 
Liuveniškiai ateitininkiškojo 
sąjūdžio pradininkai 1911 m. 
liepos 15 perleido vadovavimą 
maskviečiams s tudentams 
pasauliečiams. 

„Ateitis" ir ateitininkai 

1910 m. Kauno moksleiviai 
a te i t in inkai išleido ranka 
rašytą laikraštėlį „Ateitis", su
redaguotą Kazio Bizausko (tada 
17 metų), paskutiniojo nepri
klausomos Lietuvos ministerių 
kabineto pirmininko pavaduo
tojo, bolševikų sušaudyto 1941 
m. prie Červenės, Gudijoj. 1911 

m. vasario mėn. „Ateities" Nr. 
1 išėjo jau spausdintas, kaip 
Jakšto-Dambrausko leidžiamo 
žurnalo „Draugijos" 50 Nr. ne
mokamas priedas. Čia buvo įdė
t a s įžanginis straipsnelis 
„Ateitis" ir jos uždaviniai. Jame 
pasisakoma, kad bus nagrinė
j ami religijos ir mokslo 
klausimai, dedama poezija ir 
beletristika. „Ateitis" rūpinsis 
materialiniu moksleivių būvio 
pagerinimu, informacija apie 
mokyklas. Tilps moksleivių 
sumanymai ir projektai, šį 
„Ateities" numerį suredagavo 
P. Dovydaitis. Čia įdėti jo „Trys 
pamatiniai klausimai" — pa
grindinis ateitininkijos doku
mentas, kuriame apsprendžia
mos žmonijos, mokslo, religijos, 
tiesos, laisvės, žmogaus paskir

ties ir žmonijos likimo proble
mos. Tai pagrindinė ateitininkų 
sąjūdžio deklaracija, kuri bazuo
jasi Jakšto—Dambrausko kultū
rinei pažangai parinkta plat
forma, suderinta su religija, fi
losofija ir apskritai mokslais, 
prijungiant sociologo Jurgio Ma
tulaičio, kuris, tikimės, bus 
paskelbtas šventuoju, nurody
mus: eiti visur, organizuotis ir 
kitus organizuoti. Trumpai 
išreiškus „Omnia instaurare in 
Christo". Tai buvo programinis 
ateitininkų įdėjinio pagrindo 
nutiesimas. Tą sąjūdį P. Dovy
daitis ugdė, padedamas kitų, bet 
jis tapo centr in iu sąjūdžio 
asmeniu dėl savo gilaus tikė
jimo ir jo pavyzdžio. Grįžtant 
prie šio pirmojo „Ateities" 
numerio, jame randamas sky
rius Bibliografija ir kritika, 
kuriame yra porą t rumpų 
recenzijų, pasirašytų inicialais 
K.B., jaunimo laikraščių lietu
vių ir svetimomis kalbomis 
apžvalga ir eilėraštis Ateitis, 
pasirašytas inicialais A.J. 

(Bus daugiau) 

S m a g u buvo moksleiviu a t e i t i n i n k ų kursuose Dainavoje. 

ADVENTINIS 
SUSIRINKIMAS 

Chicagos studentų ateiti
ninkų adventinis susirinkimas 
gruodžio 3 d. vyko Palubinskų 
šeimos naujuose namuose, Indi
anoje. Susirinkimą suruošė 
Milda Palubinskaitė. 

Visi dalyviai, patogiai įsitaisę 
prie ugniakuro, klausėsi kuni
go Antano Saulaičio pokalbio 
apie Šv. Rašto skaitymus. 
Vėliau vyko diskusijos apie 
Kristaus antrąjį atėjimą, Dievo 
pilnutinį garbinimą ir kitomis 
temomis. Buvo iškeltas klausi-
mas,ar Kristaus antrasis atėji
mas bus vienkartinis ar nuola
tinis. Kol vienas studentas 
išreiškė nepasitenkinimą, kad 
pasaulis turės eventualiai 
baigtis, kad laikas sustos, kad 
nebeliks žmonijos, tokios, kaip 
mes ją pažįstam, buvo bendrai 
sutikta, jog Kristaus antrasis 
atėjimas bus vienkartinis IR 
nuolatinis. Tai yra, kad Kristus 
ateina po kiekvieno žmogaus 
mirties ir pasaulio pabaigoje. 
Nors ir sutiko, nepatenkintas 
studentas išreiškė gailestį, kad 
su pasaulio pabaiga žmonės, 
kurie dar nebus gimę, niekada 
neturės progos džiaugtis 
gyvenimu. 

Po diskusijų, dalyviai išrinko 
skaitymą iŠ Naujo Testamento 
ir Psalmių, kurį kiekvienas 
perskaitė prie Palubinskų 
šeimos adventinio vainiko. 
Uždegę žvakes visi susėdo prie 
stalo ir gardžiavosi namų šei
mininkės Saulės Palubinskie-
nės sriuba ir lietuviškomis 
bandelėmis. Pasisotinę ir pasi
kalbėję, studentai rengėsi 
važiuoti. Apsivilkę paltus, kad 
apsisaugotų nuo kerštingo In
dianos vėjo, studentai paliko 
Palubinskų namus, girdėdami, 
kaip Palubinskų kalytė grau
džiai apgailestavo jų 
išvažiavimą. 

Aidas F. Palubinskas 
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DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — 476-2400 

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

DR. ARVYDAS J. DAILIOS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields. III. 

Tel . 748-O033 
Valandos pagal susitarime 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chiropractic — 
5522 S. WoM Ra. 

VVestern Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagai susitarimą 

6132 S. Kedzie A ve . . Chicago 
WA 5-2670 arba 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos paga! susitarimą 

ATEITININKŲ KŪČIOS 

Tradicinės Chicagos ir 
apylinkių ateitinikų kūčios 
įvyks šį sekmadienį, gruodžio 18 
d., Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. 3:00 v.v. šv. Mišios, o po 
Mišių — tradiciniai kūčių 
valgiai, programa, bendros 
giesmės. Kūč ias rengia 
Chicagos sendraugių atei- : 

tininkų skyrius su studentų ir 
moksleivių ateitininkų talka. ' 
Rengėjai tikisi, kad sau ir savo 
artimiesiems vietas užsakėte iš 
anksto. Jei to nesate padarę, 
prašome skambinti 499-2447 ar
ba 434-0211 pasitikrinti, ar dar 
yra likę vietų Chicagos ateiti
ninkų kūčiose. 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 598-2131 
Valandos Dagai susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medicai CMnlc 
217 E. 127 St. — Lemortt. IL 60439 
Priklauso: Patos Community Hospital ir 

Siiver Cross Hospitai 
Valandos pagal susitarimą 

Tat. 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

DR. U N A S A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2036 W 71 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Uthuanian Plaza Court 
Tel . 925-8288 

Ofs. te i . 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Hoiy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel . 434-5849 (veikla 24 va!.) 

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

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

Kabineto te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialvbė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtosiu venų 

k hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Va!andos paga' susitarimą 
Penkt. antr.. ketv. "• penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir i namus 

Card iac Diagnosis, L td . 
Marquet te Medical Bu i ld ing 

6132 S. Kedz ie 
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 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Ch icago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave.. Elgin. I I I . 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan A v e . , Sutte 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd. , Chicago, IL 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto te l . RE 7-1168: 
Rezld. 385-4811 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 0 5 5 S. Roberts Rd.. Hickory Hills. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuvškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

..Ccntact lenses" 
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

Dr Tumasomo kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai pirm., antr. ketv ir penkt. 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

Dr. Tumasonio kabinetą parėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm ? r Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — V'daus ir plaučių ligos 

2636 W 71 st. St., Chicago. III. 
Tel.: 4 3 6 0 1 0 0 

11800 Souttmest Hlgrmay 
Palos Heights, III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto t e l . 776-2880, rez. 448-5545 

E D M U N D A S VIŽINAS, M.D. , S.C. 

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 585-7755 
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Svetimos mintys 

NEGALI DARYTI 
ĮTAKOS 

Maironis kadaise drąsino savo 
tautą, išreikšdamas poetiškais 
žodžiais: „Idėjos, jei didžios, 
nemiršta kaip žmonės". Ir už tas 
idėjas ragino kovoti, toms 
idėjoms dirbti, tomis idėjomis 
gyventi, kad jos taptų paskatas 
keltis, atgimti ir aukotis tautos 
reikalams. Ano laiko didieji var
dai, kaip Jono Basanavičiaus, 
Vinco Kudirkos, Maironio ir 
kitų, šiandien jau vėl iš naujo 
minimi. Jų paskatais ir jų žo
džiais pradeda iš naujo tauta 
vergijoje atgimti. Jie jau nėra 
užmarštin nukeliami, kad jų 
vardai nebūtų minimi, bet kaip 
tik jais gaivinamasi. Kudirkos 
parašytas Lietuvos himnas, 
Maironio dainos ir giesmės gie
damos jau viešai, kartais užbai
giant demonstracijas ir viešus 
pasirodymus. 

Tai įvykiai okupuotame 
krašte nepaprasti. Išeiviją jie 
pastatė prieš dilemą — eiti su 
broliais ir seserimis, ko
vojančiais už savo tautinę tapa
tybę, ar laukti ir žiūrėti, kas bus 
toliau, ką pasakys okupantas. 
Jis jau daug kartų savo žodį 
tarė, bet tas žodis jau neturi tos 
pačios reikšmės, kaip netolimoje 
praeityje, kai už vieną ar kitą 
pasipriešinimą buvo tremiami į 
Sibiro taigas ar uždaromi į kalė
jimus ir sunkiųjų darbų stovyk
las. Ir okupanto tarnai žino, kad 
gali ateiti ir jiems atsiskaitymo 
valanda, kai reikės atsakyti už 
savo žiaurumus ir neteisėtą 
klusnumą savo išsigimusiems 
viršininkams. 

Įvykiai okupuotuose Pabaltijo 
kraštuose, įvykiai kitose 
vadinamose Sovietų Sąjungos 
respublikose nėra kasdienybė di
džiojoje blogio imperijoje. Taip 
pat jie nėra tik paprasti įvykiai 
išeivijai, kuri turi atstovauti 
tylintiems, nutildytiems ir 
kalėjimuose laikomiems. Išei
vija turi būti tautos valios 
reiškėją svetimose žemėse, sve
timoje politikoje, kuri pa
taikauja didelei valstybei,nors 
ir žino, kad ji ruošiasi užgrobti 
pasaulį. Išeivija turi gyventi 
savo ir tautos idėjomis ir jas per
duoti laisvajam pasauliui. 

Pavergtųjų tautų atstovams, 
esantiems laisvajame pasauly
je ir įsigyvenusiems laisvėje, 
nėra jokios išimties nedalyvauti 
savo ar savo tėvų tautų, buvu
sių laisvų valstybių, kovoje, pa
stangose atgauti laisvę ar bent 
susilaukti geresnio gyvenimo. 
Ar tas vadinamas „persitvarky
mas" reiškia tik ekonominį ir 
kultūrinį persitvarkymą, tai 
nėra pasiteisinimas jam prie
šintis, kad jis neskelbia nepri
klausomos valstybės ar nepri
klausomumo nuo okupanto. Ne-

-' buvo dar tokio okupanto, kuris 
laisvai grąžintų laisvę. Kai ne
gali tautų vergijoje išlaikyti, 
tada leidžia skelbti ir nepri
klausomybę. Taip buvo su Azi
jos ar Afrikos tautomis ir 
tautelėmis, nors tokioje Afrikoje 
pergyvena kai kur dar žiau
resnes diktatūras ir išnau
dojimą, negu okupacijos laikais. 

Nereikia ir laukti laisvės ar 
visiškos nepriklausomybės iš 
komunistų, nes jų tikslas 
užgrobti visą pasaulį ir padaryti 
Rusijos imperijos vergu. Dabar 
Rusiją ir užgrobtas tautas val
do maža komunistų grupė, paly
ginus su užgrobtomis tautomis. 

Jie turi savo ideologiją, kuri 
priešinga kitoms ideologijoms. 

Bet jie moka savo idėjas įpiršti 
jų nepažįstantiems, kad ten yra 
darbininkų ir neturtingųjų ro
jus, kad ten „lengva kvėpuoti", 
kad ten baudžiami tik sve
timųjų išnaudotojai, valdžiai 
pasipriešinusieji. Kiti visi yra 
laisvi. Ir daugelis pasaulio lais
vųjų nežino ar nenori žinoti, kad 
darbininkas niekur taip nėra 
išnaudojamas, kaip vadinama
me darbininkų „rojuje" — So
vietų Rusijoje ir jos užgrobtuose 
kraštuose. 

Padėti savo artimiesiems išei
vijos ir pavergtųjų atstovų 
pareiga yra moralinė ir istorinė. 
Tokio laiko, kuriame šiek tiek 
duodama laisvės, gali vėl nesu
laukti dabartiniai gyvieji, 
gyveną laisvėje. Kuo padės išei
vija savo pavergtai tautai, tai 
jau kitas klausimas. Jai telieka 
išnaudoti dabartį, dabartyje pa
gelbėti materialinėmis, kultū
rinėmis ir ekonominėmis gėry
bėmis, kad jie pajustų turį savo 
brolius ir seses turtingesniuose 
ir laisvesniuose kraštuose. 

ANTANO ŠKĖMOS „PABUDIMAS" Rimties va,andėIei 

ANGLŲ KALBA HARTFORDE 

Dabartinė situacija okupuo
toje Lietuvoje ar visame Pa
baltijy nereiškia pasimetimo 
pačioje tautoje, bet jie neturi 
reikšti ir pasimetimo ir išei
vijoje. Išeivija turi gerai ir sąmo
ningai žinoti, kad Lietuva yra 
vergijoje, kad jai diktuoja 
Kremlius, kad ji priklauso nuo 
Maskvos noro. Gali kalbėti apie 
persitvarkymą ir atvirumą, bet 
tai tėra tik kalba — reikia 
laukti darbų ir pavyzdžių, kurie 
įtikintų Gorbačiovo ir jo padė
jėjų nuoširdumu ir noru padėti 
ekonomiškai ir atstatyti su
puvusią, žmones žudančią ir 
nesėkmingą politinę sistemą 
— komunizmą. Nors dažnai kar
tojamas dabar Leninas, bet Le
ninas pirmasis žiauriausiomis 
priemonėmis naikino visus tuos, 
kurie priešinosi komunizmui, 
atidavęs lenkui sukurti vadi
namą politinį saugumą. 

Reikia žinoti, kad 
Čekoslovakijos pavasris kadaise 
mažai turėjo įtakos tolimesniam 
komunizmo vystymuisi ir pačių 
čekų kovai. Dabartinis pavasa
ris Lietuvoje turės įtakos tik 
ateityje, jei tas „pavasaris" vėl 
greitai nebus paverstas šalta 
komunizmo persekiojimų 
žiema. Anot vieno disidento, 
vyresnieji buvo palaikomi turė
tos nepriklausomybės, nors jie 
apie ją tylėjo iš baimės. Dabar
tiniai įvykiai vėl primins lietu
vių tautos pavasarį, laisvės 
kelias dienas, primins jų 
troškimus ir kovas dar mažiau
siai dvidešimt metų, kol išaugs 
nauja karta, vėl negalinti 
suprasti savo tėvų galvojimo ir 
veiksmų. 

Išeivija savo pavergtai tautai, 
siekiančiai laisvės ir geresnio 
gyvenimo, pagalbą turi teikti. 
Bet neturi skubėti daryti spren
dimus apie tautą, apie tautos 
žmones, apie palaikančius su jais 
ryšius ir teikiančius jiems pa
galbą, kol nematys, kad jie pa
deda okupantui, nors be blogos 
valios, o ne saviesiems. Apsi
galvojimas išeivijai yra būtinas 
tiek darbuose, tiek žodžiuose, 
ypač viešuose pareiškimuose. 
Negalima pasitikėti okupantu, 
negalima pasitikėti ir jo 
pataikūnais. Bet ir išeivijoje ne
reikia reikšti skubių ir neap
galvotų sprendimų ar išvadų. 

Pr . Gr. 

(Pabaiga) 

Maži režisūros minusai — 
pora nevykusių mizanscenų: 
pvz. apalpusios Elenos gulė
jimas ant grindų blogu rakursu 
— į publiką atsuktomis apnuo
gintomis blauzdomis — gal no
rint pabrėžti situacijos žiau
rumą? Pirmajame veiksme veik 
visi pokalbiai vyksta profiliu į 
publiką, aktoriams nepajėgiant 
teksto mesti per rampą. Pirmoji 
scena stokoja vidinės įtampos, 
charakteringos į siaubą pateku
siems žmonms. Gal tai buvo 
režisierės intencija pradėti 
veikalą tonu, kurį būtų galima 
ugdyti tolimesnėje spektaklio 
eigoje? 

Nežinia, kodėl šiame pa
statyme buvo nepanaudota 
autoriaus pastabose pakarto
tinai siūloma muzika, argenti-
niškas tango La Cumparsita, 
kontrastiniu fonu kai ku
rioms scenoms. Šio tango var
du autoriaus pavadintas net 
visas antrasis veiksmas. Gal re
žisierė nutarė apsieiti be muzi
kos dėl techniškų priežasčių, o 
gal vengiant galimo melodra-
matiškumo? Tiesa, kad šio 

SALOMĖJA VALIUKIENĖ 

intensyvaus spektaklio žiūro
vas, nežinodamas autoriaus 
nurodymų, muzikos visai ne
pasigedo. 

Publika gėrėjosi tikrai profe
sionalia aktorių vaidyba. Arū
no Čiuberkio sukurtas žurna-
listas-pogrindininkas Kazys, 
yra jautrus, žavus ir gilus žmo
gus, kokių buvo daug mūsų 
tuometinėje jaunojoje inteli
gentų kartoje, kurie, pakliuvus 
Lietuvai į istorinę kataklizmą, 
kovėsi ir mirė dėl savo įsi
tikinimų, gal ir kentėdami 
baimę, nenuduodami didvyrių, 
nesustingę herojų pozose. Paul 
Taylor Robertson jau trečią 
kartą atkurtas Pijaus vaidmuo 
buvo išoriniai nevalyvas, nepa
trauklus komunisto-biurokrato 
tipas, vaidintas su didele vidine 
jėga. Besikeičiančiose situa
cijose, savo charakterio ribose 
Robertson atrado daugybę 
spalvų, įtikinančiai išryškino 
charakterio detales ir galu
t iniame pralaimėjime įnešė 
žmoniškumo kibirkštį. Elena — 
Ju l i j a Nasvytytė pasirodė 

Vytautas Bireta, Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto vald. pirmininkas, 
duoda pranešima tarybos suvažiavime. N u o t r g t Dabkaus 

puikiai pasiruošusi profesinė 
dramatinė aktorė, ypač stipri 
trečiame veiksme, kur ji vaidino 
su pilna įtampos, bauginančia 
ramybe, tarsi išaugusi iki heroi-
nės aktorės dimensijų, taip skir
tinga nuo antrojo veiksmo per
dėm moteriškos, miesčioniškos 
Elenos. Techniškai tvirtas akto
rius Mike Jankowitz sukūrė 
Praną, be jokių skrupulų 
siekiantį savo tikslo kalku
liuojančio komunisto tipą. Kuni
gas Antanas — Neale Harper — 
vaidino šį komplikuotą charak
terį, kuris per kančią iš griežto 
dogmatiko tampa tikros krikš
čioniškos meilės pavyzdžiu, kiek 
rezultatyviai ir neryškiai. Šį 
simpatingą vaidmenį reikėtų 
suintensyvinti. 

Vienintelis priekaištas kai 
kuriems aktoriams yra perdėm 
kamerinio veik filminio tipo vai
dyba. Didelėje Roberts Theater 
scenoje aktoriai kar ta is 
nenunešė žodžio iki publikos, 
neįtikino vidinio stovio bei duo
tos situacijos įtampos. Vien tik 
Elenos ir Prano dikcija ir 
charakterio niuansai buvo 
pakankamai ryškūs šioje 
didelėje patalpoje. 

Nyki NKVD aplinkos iliuzija 
buvo sukurta labai paprastomis 
priemonėmis. Juodų užuolaidų 
fone buvo išmėtytos reikalingos 
detalės — pora durų, Stalino 
portretas, keli baldai, viena sie
na ir langas yra paliktas žiū
rovui įsivaizduoti, aktoriams 
erdvę tinkamai apvaidinant. 
Viskas yra pilkų spalvų skalėje, 
įskaitant ir Elenos rūbus, kurie 
A. Škėmos pastabose nusakyti 
kaip spalvingi ir elegantiški. 
Vienintelis ryškus plėmas, lyg 
raudono kraujo dėmė, yra 
kilimas tardytojo kambaryje. 
Šios nekomplikuotos deko
racijos labai tinka gastrolių 
kelionėms. 

Bet ar daug jų bus? Connecti-
cuto ELLA buvo pirmoji grupė 
ryžusis parodyti „Pabudimą" 
svetimtaučiams gražiame 
amerikiečių teatre. Deja, iš 
buvusių 500 vietų buvo 
užpildyta vos pusė, atnešant 
rengėjams nuostolių. Publikoje 
matėsi saujelė amerikiečių ir 
daugiau estų ir latvių bei iš 
toliau suvažiavusių lietuvių, 
negu Hartfordo kolonijos 
žmonių. Kodėl? Spalio 27 — 
lapkričio 19 d. New Yorke Auš
ros Vartų parapijos salėje buvo 
suvaidinti 7 spektakliai. Iki šiol 
iš lietuviškų kolonijų tik Bos
tonas yra pakvietęs Arts Club 
Theater parodyti šį stiprų 

ATEINU VYKDYTI TAVO 
VALIOS 

Paskutinis advento sekma
dienis kalba apie Kristų, kuris 
ateina į žemę. Jis ateina kaip 
žmogus, bet ateina vykdyti 
Dievo valios, nors pats yra 
Dievo antrasis asmuo, taigi 
vieno Dievo pažinimas, Dievo 
Žodis, kuriam paruoštas kūnas 
iš žmogaus, žemės moters, nors 
ir apsaugotos nuo nuodėmės. 
Bažnyčia savo liturgijoje 
parenka iš Šventojo Rašto 
žodžius, kurie nuo amžių buvo 
Viešpaties plane ir jau seniai 
pasakyti p ranašų lūpomis 
išrinktajai tautai, iš kurios tu
rėjo ateiti Dievo Pasiuntinys. 

Kristus gimė iš Betliejaus 
neturtingų ir mažai kam žino
mų žmonių — Marijos, tikrosios 
Gimdytojos, ir Juozapo, tik tik
rojo Jėzaus Globėjo, kad nuo 
mažens nebūtų įtarimo ir 
užgaulės. Dėlto daug metų pieš 
Kristų gyvenęs pranašas Miche-
jas sako: „Tu, Betliejau — Efra-
te, nors mažas eisi tarp Judo 
apygardų, bet iš tavęs kils tasai, 
kuris bus Izraelio valdovas. Jo 
kilmė siekia tolimą pradžią, 
seniai praėjusias dienas. Todėl 
juos Viešpats paliks, iki 
laukianti pagimdys sūnų. ...Ir 
jie gyvens saugiai, nes jo valdžia 
dabar sieks iki žemės pa
kraščių" (Mich. 5, 2-5). Taip 
kalbėjo pranašas apie Kristų iš 
tolo tautai, kuri turėjo jį priimti. 

Apaštalas šv. Pauliaus šiai 
dienai skirtam skaityme pa
brėžia Kristaus žodžius iš Seno
jo Testamento: „Aukų ir atnašų 
tu nebenori, bet paruošei man 
kūną. Tau nepatiko ir degina
mosios aukos už nuodėmes. Tuo
met aš tariau: Štai ateinu, kaip 
knygos rietime apie mane 
parašyta, vykdyti tavo, o Dieve, 
valios!" Šv. Pauliaus žodžiais 
primenama pasauliui ir visiems 
Kristaus sekėjams, kad gyvulių 
aukos, deginamos ant specialių 
altorių, net skirtos už nuo
dėmes, Dievui nepatinka, Dievo 
teisingumo už žmogaus nusikal
timus neatlygina. Todėl Jėzui 
Kristui amžinuoju planu pa
ruošė žmogišką kūną, davė žmo-

veikalą nelietuviškai kalbantie-
šiems. Sių dienų Lietuvoje vyks
tančių įvykių fone, kai ame
rikiečių „media" dėmesys yra 
nukreiptas į įvykius Pabaltijo 
kraštuose, didžiosioms mūsų 
kolonijoms yra tinkamiausias 
laikas ir pareiga parodyti vaiz
duojantį tragiškiausią Lietuvos 
epochą A. Škėmos „Pabudimą" 
svetimtaučiams. 

gaus pavidalą, leido gimti 
silpnu kūdikėliu žmonių tarpe 
ir gyventi skurdžiu to meto 
gyvenimu tarp tų, kuriuos jis 
turėjo išgelbėti. 

Pirmieji tėvai savo neklus
numu Dievo valiai nusikalto ir 
tą nusikaltimą užtraukė pa
veldimai savo palikuonims — 
kitiems žmonėms, visai žmoni
jai. Kristus ateina klusnumu 
įvykdyti Dievo valią,tuo išpirkti 
iš vergijos žmoniją, ją padaryti 
vertą savo Kūrėjo. Ir apaštalas 
šv. Paulius pabrėžtinai prime
na, kad Dievo valios vykdymas 
pakeičia Senąjį {statymą, kada 
buvo deginamos atnašos už 
žmonių nuodėmes, sakydamas: 
„jis paskui paskelbė: ,Štai 
ateinu vykdyti tavo valios' . 
Dėlei tos valios esame Jėzaus 
Kristaus atnašavimu vieną 
kar tą pašvent int i visiems 
laikams" (Žyd. 10,5-10). 

Ketvirto advento sekmadienio 
Evangelija primena Elzbietos 
žodžius: „Tu labiausiai pa
laiminta iš visų moterų, ir 
palaimintas tavo įsčių vaisius" 
(Lk, 1, 42). Palaiminta ne tik 
Marija, kuri sutiko būti Dievo 
Sūnaus motina, pasakydama 
arkangelui „Tegul bus, kaip tu 
pasakei", bet palaiminti ir tie, 
kurie ateinantį daryti Dievo 
valios Kristų pasitinka tyra 
širdimi, atviru protu, tikėjimo 
dvasia ir nuolankia valia. 
Palaiminti jau ne dabar, kai 
prisimename tik pirmąsias 
Kalėdas — Kristaus gimimą, 
bet palaiminti ir sekantieji 
Kristų, kad jis ateitų daryti 
Dievo valios kiekvieno krikščio
nio gyvenime, jo šeimoje, jo 
aplinkoje ir jo darbe. 

Kristaus laukimo dabartinis 
ženklas yra advento keturios sa
vaitės. Jos primena Kristaus 
kelio tiesėją Joną Krikštytoją, 
jos primena Jono darbus ir 
griežtus žodžius. Bet paskutinį 
sekmadienį Bažnyčia nori 
priminti krikščionims, kad jau 
Kristaus atėjimas yra čia pat 
dabar, kaip jis buvo arti prie 
žmonių prieš du tūkstančius 
metų. Anuo metu tik keletas 
vargingų piemenėlių jį sutiko, 
tik tuo laiku gyvenę pranašai 
Simeonas ir Ona jį pažino, 
nekalbant apie tėvus. Dabar jį 
turime sutikti simboliškai, nes 
jis jau visiems laikams mus yra 
a tpi rkęs ir padaręs Dievo 
vaikais. Jis pats — Jėzus Kris
tus pasidarė žmonių broliu, ir 
mūsų akys turi krypti i jau 
užgimusį Kristų. A. Dls. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 
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ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

Džiaugsmas yra jausmas, 
kuris mus daro geresniais. Kiek 
tu kitiems pavagi džiaugsmo, 
tiek padarai nuodėmių. 

H. Stein 

Didžiausieji džiaugsmai 
gyvenime neateina mums iš 
kitur, o iš supratimo savo vertės 
ir iš to, kas mes esame kitiems. 

V. Bulethgen 

Savo natūralioje padėtyje beplaukiojant, sperminio 
banginio galva sudaro beveik absoliučią vertikaline 
plokštumą ir jo kaktos apatinė dalis gerokai palinks
ta atgal, kad tuo būdu galėtų suteikti daugiau vietos 
apatinei žiaunai, panašiai į lanką. Taip pat pastebėsi
te, kad burna yra toje vietoje, kur mes turime smakrą. 
Be to, pamatysite, kad banginis neturi nosies ar tiek. 
kiek jos yra — čiurkšlio skylė — telpa galvos viršuje 
ir kad jo akys ir ausys yra jos šonuose, beveik viso jos 
ilgumo trečdalyje. 

Tuo būdu jums susidaro įspūdis, kad sperminio ban
ginio priešakinė galvos dalis yra akla siena, be gyvy
bės, be jokio gležno organo. Taip pat reikia jums 
žinoti, kad ligi apatinės dalies galo. linkstančio atgal, 
nėra jokių kaulų ženklų ir kad šie atsiranda už kokių 
dvidešimties pėdų nuo kaktos. Tuo būdu toji milžiniška 
bekaulė masė yra tartum koks kamštis. Galiausiai, 
kaip tuoj patirsite, joje slepiasi aukščiausios rūšies 
aliejus. 

Tad kokio pobūdžio yra toji medžiaga, dengianti iš 
pažiūros tokią švelnią substanciją? Kitoje vietoje esu 
aprašęs, kaip taukai supa banginio kūną: kaip luobas 
apelsiną. Panašiai yra ir su jo galva, tik su tuo skir
tumu, kad toje vietoje apvalkalas yra plonesnis, bet taip 
kietai standus, kad neturėjusiam reikalo su juo sunku 
įsivaizduoti. Aštriausia perstekė, smailiausia jietis. 
stipriausios rankos .sviestos, atšoksta nuo jos. Aš 

nemanau, kad ten būtų bent mažiausias jautrumas. 
Dabar pagalvokite apie tai: kai dviem prekiniams 

Indijos laivams gresia uoste susidūrimas, ką daro jū
reiviai? Ar toje vietoje kur įvyks susidūrimas jie paka
bina kokią kietą medžiagą, kaip pvz.. medį ar geležį? 
Ne. J ie padeda pakulų ir kempinės kamuolį, įsuptą j 
stipriausią jaučio odą. Ir tie kamuoliai be žalos atlaiko 
susidūrimą, kuris būtų sutraiškęs storiausius ąžuoli
nius rąstus ir sunkiausius gabalus. To pakanka 
pažymėti tos galvos dalies standumui. 

LXIII. „Heidelbergo s tat inė" 

Dabar ateina eilė statinės dugnui. Geriau supras
ti reikalą, būtina pažinti jos struktūrą. 

Laikant sperminio banginio galvą pailgu kūnu, ją 
galima padalinti i dvi dalis, — viena bus kauliniai 
griaučiai, susidarą iš kiaušo ir žiaunų, o kita — iš 
riebalingos bekaulės masės, kurios priekinę dalį sudaro 
kakta. Jeigu šitą dalį purškinsime per kaktos vidurį, 
mes gausime dvi beveik lygias dalis, kurios prieš tai 
buvo natūraliai padalintos išvidinės sienos, sudarytos 
iš savotiškos sausgyslių medžiagos. 

Apatinė dalis, jūreiviu vadinama .Junk", yra 
milžiniškas aliejaus korys, susidedąs iš dešimties tūks
tančių akių. viena į kitą sulindusiu ir sudarytas iš baltų 
ir elastiniu plaušų. Aukštutinė dalis, vadinama „dėže", 
gali būti laikoma banginio didžiąja ..Heidelbergo 
statine". Panašiai, kaip tas garsus talpintuvas, jos 
aukštutinė dalis išskaptuota, nes banginio galvos 
raukšlės sudaro nesuskaitomų ir retų dekoratyvinių 
motyvų visumą. Ir panašiai, kaip Heidelbergo statine 
visados būdavo pripildyta puikaus Reino vyno. taip 
banginio statinėje telpa brangiausias aliejus: sperma-
cetis arba banginio sperma, absoliutaus tyrumo 

būklėje, švai us ir kvapsningas. 
Šios brangios substancijos nerandama jokioje kitoje 

jo kūno dalyje. Ligi jis gyvas, aliejus esti visiškai skys
tas, bet jam mirus, o aliejų iškėlus į orą. jis greitai 
sutirštėja ir pavirsta gražiomis kristalinėmis 
čiurkšlėmis. Iš didelio banginio statinės paprastai 
gaunami penki šimtai galionų spermos, nors gera dalis 
jos nusilaisto perpilstant į indus. 

Aš nežinau kokia brangia medžiaga yra išklotas 
Heidelbergo statinės vidus, bet koks bebūtų jos bran
gumas, ji negali prilygti šilkinei perlinės spalvos plė
vei, dengiančiai banginio statinės vidų. 

Kai banginiui nukertama galva, chirurgo in
strumentas praeina labai arti vietos kur vėliau bus pa
daryta įpjova į spermos sandėlį. Jis turi būti labai at
sargus, nes netinkamas perpjovimas gali įsibrauti į 
šventovę ir tuo būdu ištuštinti jos brangų turinį. 

Po to prašau atkreipti dėmesį į tai. kas rašoma 
kitam skyriuje, kalbant apie būda išimti iš banginio 
..Heidelbergo statinės" skystį. 

LXIV. Cisternos ir kibirai 

Vikrus, kaip katinas. Taštegas įkopia į viršų ir tie
siai bėga didžiąja kartimi ligi atsiduria virš statinės 
ar galvos, kuri tuoj bus tuštinama. Kopdamas pasiėmė 
lengvą virvę. Pririšęs trauktuvą taip, kad jis kabotų 
ant karties galo, jis numeta vieną virvės galą. kurį pa-
stveria jūreivis ir stipriai įtempęs laiko. Tada 
raudonodis kitu virvės galu nusileidžia tiesiai ant 
galvos čiukuro. Jam paduodama trumparanke aštri 
banginine lopeta ir jis spėriai ieško tinkamos vietos 
atidaryti stalinę. 

(Bus daugiau) 

mmi 
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HORIZONTAI 
AKIMIRKOS IŠ ANTRO 
KAIMO SPEKTAKLIU 

Padėkos šventės savaitgalio 
metu Jaunimo centre Chicagoje 
teko stebėti du sukaktuvinius 
Antro kaimo spektaklius, gau
siai įjuos susirinkusią publiką, 
jos reakciją ir dar kartą įvertinti 
Jaunimo centro paskirtį bei 
reikalingumą dabarties dienose. 

Į pirmąjį spektaklį šeštadienio 
vakare susirinko 400 žiūrovų, 
tiek, kiek salė su balkonu 
talpina (30 stalų apačioje ir 100 
kėdžių balkone). Tai buvo dau
giausia jaunesnės ir vidurinės 
kartos žmonės tarp 30 ir 50 m. 
amžiaus. Daug jų suvažiavo iš 
Lemonto, Oak Lawn, Downers 
Grove ir kitų priemiesčių, visai 
nesibaidydami Jaunimo centro 
aplinkos, kuri nėra taip baugi, 
kaip kai kurių kalbama. 

Du trečdaliai naujos pro
gramos buvo skirti pavaizduoti 
1944 m. pabėgėlių iš Lietuvos 
odisėjai per vadinamas stovyk
las Vakarų Europoje iki 1949-50 
m. jiems pasiekiant palaimintos 
Amerikos krantus. Tos pabė
gėlių kartos buvęs jaunimas 
dabar jau persirites per 60 m. 
amžiaus, o ką jau besakyti apie 
vyresniuosius, kurių daugelis 
jau iškeliavo iš šio pasaulio. 
Šeštadienio spektaklį stebė
damas, įsitikinau, kad tos kar
tos žmonės, kurie odisėjos patys 
nepergyveno, nes gimė už Lie
tuvos ribų, tuos scenoje prabė
gančius škicus daug jautriau 
pergyveno ir plojimais juos 
palydėjo, negu sekmadienį žiū
rovai, kurių taip pat buvo pilna 
salė ir jų daugumą sudarė 
vyresni žmonės. 

Juokėmės iš daugelio scenoje 
prabėgančių akimirkų, kurios 
lietė mus pačius. Juokėmės iš li
tuan i s t inės mokyklos, kur 
mokinys paklaustas, kas įkūrė 
Vilnių, drąsiai atsakė, kad 
Gediminas ir a te i t ininkai . 
Juokėmės ir iš literatūrinės ka
vutės, kur, užvedus temą apie 
knygas ir rašytojus, poniučių 
šnekta, užuot kalbėjus apie li
teratūrą, tuojau nukrypdavo į 
įvairius kasdienius rūpesčius ir 
pletkus. Tą vakarą koridoriuje 
knygas pardavinėjo jų pla
t in tojas Kazys Rožanskas. 
Paklaustas, kiek knygų par
davė šviesiajai vidurinei kartai, 
atsakė, kad iš viso pardavė tris 
knygas, pastebėdamas, jog esą 
lietingas vakaras ir nupirktą 
knygą nepatogu neštis namo. O 
man toji žinia kone ašaras 
išspaudė: 400 jaunos, inteli
gentiškos publikos — lietuviško 
teatro gerbėjų tenupirko tik tris 
knygas... 

Spektaklių metu ant stalų, 
šalia dviejų butelių šampano, 
buvo padėtos programos su 
išleidžiamos Antro kaimo 
knygos „Veidai ir tekstai" 
reklaminiais lapeliais, taip pat 
degtukai ir servetėlės su AK 
emblemomis. Tačiau šeštadie
nio spektakliams pasibaigus ir 
šampano butelius ištuštinus, 
kone a n t kiekvieno stalo 
palikti tebegulėjo būsimosios 
knygos reklaminiai lapeliai ir 
suvenyrinės dovanėlės. Antro 
kaimo prievaizda A. T. Antanai
tis tokį publikos nesidomėjimą 
būsimąja knyga skaudžiai 
pergyveno. Tuo tarpu po sekma
dienio spektaklio, kur publika, 
rodos, buvo truputį šaltesnė ir 
kiek mažiau entuziazmo 
dypukiškai odisėjai parodė, 
beveik ant visų stalų jau nieko 
nebeliko — viską žmonės su 
savim pasiėmė ir todėl prievaiz
dos nuo ta ika buvo daug 
geresnė. 

Išvada. Ir šį kartą savo akimis 
įsitikinau, kad įvairių kartų vi
suomenė Jaunimo centro nesi
baido ir, kai ten vyskta geresni 
renginiai, sausakimšai užpildo. 
Taip buvo pavasarį, kai ten 
vyko du Vilniaus Jaunimo teat

ro aktorių pasirodymai, tai 
pasikartojo ir šį vėlyvą rudenį, 
Jaunimo centre vykstant Antro 
kaimo jubiliejiniams spektak
liams. 

69-OJE IR 71-OJE 
GATVĖSE 

Marąuette Parke pirmiausia , 
kaip ir visada, užsuku į Vlado 
Andrijausko „šventovę". Kadai
se čia susitikdavom su Aloyzu 
Baronu, Zigmu Umbražiūnu, 
dail. V. Petravičium, gimtojo 
krašto atstovu Vyt. Pesecku ir 
kitais kultūrininkais. Tačiau 
šiandien jų jau nebėra: vieni 
kapuose, kiti kitur išsikėlę. 
Šiandien čia jau nauji žmonės. 
VI. Andrijauskas parodo 
albumėlį, kuriame specialius 
savo linkėjimus įrašę iš okup. 
Lietuvos atvykę įvairūs kultūri
ninkai, aktoriai, profesionalai. 
Juk VI. Andrijausko „švento
vė", prilaikanti ir alaus be alko
holio, žinoma abiejose Atlanto 
pusėse. 

Po to užeinu į naujai atidarytą 
bičiulio Leono Narbučio biznį 
2543 W. 69 gatvė. Tas malonus 
žmogus, kurio balsą gerai 
pažįsta ir mėgsta „Margučio" 
radijo klausytojai, neseniai 
atidarė paveikslų įrėminimo 
dirbtuvę. Daugiausia užsaky
mų gauna iš lietuvių ir darbą 
kruopščiai bei nebrangiai at
lieka. 

Grįždamas į sostinę, kaip 
neapsirūpinsi lietuviškais ska
numynais. 69-oje gatvėje tokia 
vieta yra M. ir L. Kupcikevičių 
Talman vardo delikatesų preky
ba. Kiekvieną kartą ten ap
silankius stebina ne tik įvairūs 
maisto gaminiai, bet ir Kup
cikevičių eksponuojama lietu
viškų renginių plakatų kolekci
ja. Tai kiekvienos Lietuvių 
operos, „Dainavos", Antro 
kaimo, Dainų ir Taut. šokių 
švenčių bei kitų didžiųjų rengi
nių savito įdomumo ir braižo 
įvairūs plakatai, kurių parduo
tuvės sienose yra netoli šimto. 

O šviežios duonos nusipirkti 
dabar važiuojam j naujai pasta
tytą Kapačinskų kepyklą ir 
delikatesų parduotuvę 6216 Ar
cher Ave. Vien parduotuvėje, 
kur ant stiklinių įėjimo durų 
kabo Antro kaimo plakatas, dir
ba 5-6 pardavėjos ir aptarnauja 
daugiausia lenkų kilmės pirkė
jus. Iš viso kepykloje per parą 
iškepama tarp 600 ir 800 kepalų 
populiarios „Ratine" duonos, 
neskaitant begalės įvairių rūšių 
pyragaičių bei kitų skanumynų. 
Čia pat užpakalyje parduotuvės 
yra didžiulė kepykla, kur mums 
bebūnant duoną minkė bene 
penki vyrai. Danai Kapačins-
kienei išeidamas ir pasakiau, 
kad čia ateities aukso kasyklos. 
O Kapačinskai lietuviškiems 
reikalams yra dosnūs. 

Netoliese gyvena ir prieš pus
antrų metų mirusio dr. Zigmo 
Smilgos našlė/lantų gydytoja J. 
Smilgienė, maždaug prieš pus
metį čia persikėlusi iš Mar
ąuette Parko. Gerai prisimenu 
velionio dr. Smilgos paliktą bib
lioteką, kurią praeitą pavasarį 
apžiūrėjau. Bibliotekoje iš viso 
yra apie 6,000 lietuviškų knygų 
bei žurnalų komplektų ir apie 
2,000 plokštelių. Visas šis tur
tas dabar jau perkeltas į naujus 
namus ir sudėtas bei katalo
guojamas švariame rūsyje, 
kuris ištisai nustatytas lenty
nomis. Taip inteligentė našlė 
gerbia ir globoja savo mirusio 
vyro brangų turtą, kuriam per 
gyvenimą jis skyrė nemažą dalį 
savo uždarbio. 

Šį kartą vėl gal pusmečiui 
atsisveikindami su Chicaga, 
sūnums rekomenduojant, visa 
šeima nuvykome į Emilijos ir 
Marijaus Kielų neseniai įsigy
tą restoraną 8100 S. Roberts 
Rd., Justice priemiestyje. Šis 

of Music". Po jos dainavo filmų 
ir televizijos aktorės Ann Fef-
fries ir Jody Prusan. Meninėn 
programon energingai įsijungė 
ir šį vakarą pagerbiamoji Rūta, 
gyvai a t l i k d a m a įva i r i a s 
kabaretinio pobūdžio dainas, 
entuziastingai pr i ta r ian t ir 
visiems dalyviams. 

„Spindulio" ansamblio tauti
nių šokių šokėjai, vadovaujami 
Danguolės Varnienės, pašoko 
kelis l ie tuviškus t a u t i n i u s 
šokius. 

Arti 300 lietuvių dalyvių, 
daugiausia jaunesnės kartos, 

pirmą kar tą turėjo progos 
pabuvoti kartu ir susipažinti su 
gausiai dalyvavusiomis filmų ir 
televizijos žvaigždėmis. Šokių 
sūkuryje nuotaikingai links
minosi visos generacijos. 

Šia proga Californijos Lietu
vių Respublikonų partijos 
išleistame skoningai paruoš
tame Rūtos pagerbimui leidiny
je, atspausdinti sveikinimai 
prez. R. Reagano, viceprez. G. 
Busho, Californijos guberna
toriaus George Deukmejian, 

. senatoriaus Pete Wilson ir kt. 
(Nukelta į 6 psl.) 

Rūtai Lee-Kilmonytei ruoštame pagerbimo vakare gerai nusiteikę Californijos gubernatoriaus 
atstovas ir Respublikonų partijos pirmininkas su viešniomis. Stovi iš k.: Liucija Mažeikienė ir 
Rūta Lee-Kilmonytė. 

UMVIAI CALIFORNUOJE 
FILMŲ IR TELEVIZIJOS 

ŽVAIGŽDĖS RŪTOS L E E -
KILMONYTĖS 
PAGERBIMAS 

Californijos Lietuvių Res
publikonų partija, vadovaujama 
Liucijos Mažeikienės, lapkričio 
5 d. surengė šaunų pokylį ištai
gingame Registry viešbutyje, 
Universal City, Hollyvvoodo kal
nų aplinkoje. 

Renginio tikslas — pagerbti 
lietuvaitę filmų ir televizijos 
žvaigždę Rūtą Lee-Kilmonytę, 
kuri daug metų įvairiomis pro
gomis kėlė lietuvių vardą. 

Rūta, dirbdama įvairiose 
amerikiečių organizacijose, 
visur pabrėžia savo lietuvišką 
kilmę. Ji plačiai iškėlė lietuvių 

restoranas jau aukštesnės kla
sės už anksčiau jų turėtą 
„Neringą". Pats restoranas 
kilimais nuklotas ir jame vienu 
kartu gali sutilpti 130 žmonių. 
Šalia tradicinio amerikietiško 
meniu ir kokteilių, čia didelis 
pasirinkimas ir įvairių lietuviš
kų valgių. Pasak M. Kielos, 
kažin ar tai nebus didžiausias 
lietuvių turimas restoranas už 
Lietuvos ribų. Iš valgytojų 
skaičiaus atrodo, kad restorano 
ateities užtikrinta. 

P.S. Baigdamas Chicagos 
įspūdžius, visiems šios skilties 
skaitytojams linkiu ramių ir 
palaimintų Šv. Kalėdų. 

vardą kitataučių tarpe. Tokios 
geros reklamos negali net už 
milijonus įsigyti . Rūta — 
geriausia lietuvių ambasadorė. 

Ji plačiai pasireiškė ir lie
tuviškoje veikloje. Dalyvavo 
visur, kur tik laikas leido: 
pravedė programas tautinių 
šokių šventėje, pasaulinėje 
parodoje. Daug kartų dalyvavo 
Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos rengiamose Lietuvių 
Dienose, pravesdama ir atlik
dama programas. 

Reikia sveikinti Lietuvių 
Respublikonų vienetą, suor
ganizavusį šį neeilinį pokylį 
įvert int i Rūtos darbus ir 
garsinti Lietuvą kitataučių 
tarpe. 

Renginio programą pradėjo 
Liucija Mažeikienė. Programą 
vesti buvo pakviestas filmų ir 
televizijos aktorius dainininkas 
Diek Gautier. Su garbės svečiais 
susirinkusius supažindino ad. 
Jack Alex. Šio renginio progra
mos direktorius buvo Jarold 
Franks. 

Gausu buvo sveikinusių žo
džiu: Californijos guberna
toriaus atstovas, Los Angeles 
miesto ir apskrities vadovai ir 
kiti pareigūnai. Lietuvos Diplo
matijos vardu sveikino gen. 
konsulas Vytautas Čekanaus
kas. Perskaityti raštu gauti 
sveikinimai. 

Rūtai Lee, Lietuvių Respubli
konų vardu, buvo įteiktas me
niškas adresas — plakėte, su-

K/» -i t REMKIME 
v£. LIETUVOS 

PERSITVARKYMO 
SĄJŪDĮ 

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

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

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

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIUI REMTI. 

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

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

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

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

Registracijos numeriai: 2559030 ir 2475066 

kurta Broniaus Arbo. Žymuo — 
medalis, buvo įteiktas ir Liuci
jai Mažeikienei, užjos ilgametę 
veiklą ir nuopelnus respubli
konų partijoje. Medalį įteikė 
Amerikos Vakarų regiono ir 
Amerikos Tautybių tarybos var
du šių vienetų pirmininkai. 

Solistė Birutė Vizgirdienė lie
tuvių ir anglų kalbomis pa
dainavo kelis posmus iš „Sound 

4 INTERNATIONAL 
I N D U S T R I E S 

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS 

BŪDAS NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 
Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvietimą atvykti į 
užsienio valiutos parduotuvę Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje 
ir, jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą 
apsipirkti, ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį. 

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informa
ciją apie šį išimtinį patarnavimą. 

INTERNATIONAL INDUSTRIES 
10401 SOUTH ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 

Telefonas: (312) 430-0074 

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

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

Nr. 8901 LIETUVA 10 d. 
Nr. 8902 LIETUVA 10 d. 
Nr. 8903 LIETUVA 10 d. 
Nr. 8904 LIETUVA 10 d. 
Nr. 8905 LIETUVA 10 d. 
Nr. 8906 UETUVA 10 d. 
Nr. 8907 UETUVA 10 d. 
Nr. 8908 UETUVA 15 d. 

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

, Maskva 1 d., Viena 1 d., rugsėjo 14-spalio 2 d. 

PASTABA: Maloniai patenkinsime pavienių 
trumpesniam arba ilgesniam laikui Lietuvoje. 

(be grupės) keliautojų pageidavimus 

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

G. T. INTERNATIONAL padeda sutvarkyti 
Lietuvos. 

iškvietimo dokumentus artimiesiems iš 

i. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 Roberts Road 

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

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

LIETUVOJE > ^ H X u c k ^ 
Algis Grigas, pirmininkas 

Siūlome pasirinkti jums tinkamą sveikinimą Šv. Kalėdų ar Naujų metų proga: 
NR. 1 
Didelė puokštė gėlių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Parkeris ir kiti priedai $50.00 

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

Nr. 3 
Septynios rožės 
Dėžė šokoladiniu saldainių 
Butolis šampano 
Butelis degtinės 
Parkeris ir kiti priedai 

$55.00 

Nr. 4 
Devynios rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du <2) buteliai šampano 
Butelis degtinės 
Parkeris ir kiti priedai $75.00 

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

$65.00 

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

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

Palos Hills. Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-8090 
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KNYGOS ANGLŲ KALBA 
APIE LIETUVIUS 

AUDRA M. KUBILIŪTĖ 

džiai, ir su supratimu. Už šią 
knygą ji laimėjo „Atlantic 5000 
dol. Non-Fiction Award". 

Manau, kad JAV ar Kanadoje 
gyvenančiam lietuviškam jau
nimui kartais prisireikia anglų 
kalba parašytų knygų apie Lie
tuvą, lietuvius, karo pabėgėlių 
dalią, ar dabartinę padėtį So
vietų Sąjungoje. Gali pasitai
kyti proga supažindinti lietu
vius su Lietuvą liečiančiais 
reikalais arba sudominti trečios 
ar ketvirtos kartos lietuvius, 
ieškančius savo „šaknų", su lie
tuviškomis temomis. Tuo pačiu, 
tiems,kurie ir moka lietuviškai 
skaityti, įdomu (ir kartais rei
kalinga) pasiskaityti Lietuvą ar 
Antrojo pasaulinio karo pasek
mes liečiančius veikalus iš kitų 
rašytojų perspektyvos. 

,,Akademinių prošvaisčių" 
redaktorei Ritai Likanderytei 
paprašius, trumpai apibūdinsiu 
anglų kalba parašytas knygas, 
minėtomis temomis, kurias esu 
pati perskaičiusi. Šis dešim
tukas knygų pasižymi tuo, kad 
visos labai skiriasi viena nuo 
kitos — tikras „pot pourri". Kai 
kurias šių knygų dar galima 
įsigyti; kai kurių jau reikės ieš
koti bibliotekose 'dažniausiai, 
galima paprašyti, kad užsakytų 
iš kitur, jei neturi toje biblio
tekoje), o dar kitas gal būtų 
galima pasiskolinti iš pažįs
tamų. 

Sakoma, kad kartais tik 
juokais galima pasakyti tikrą 
teisybę ir kad vienu anekdotu 
galima pasakyti daugiau, negu 
tūkstančiu rimtų žodžių. Algis 
Rukšėnas savo knygoje „Is That 
You Laughing, Comrade? The 
World's Best Russian (Under-
ground) Jokės" (Cited Press, 
1986) surinko įvairių anekdotų, 
kurie vaizdžiai perduoda dabar
tinę būklę ir politinę padėtį So
vietų Sąjungoje. Pavyzdys: 
Tarnaitė Maskvos viešbutyje 
užtiko turistą, kuris laistė gėles 
savo kambaryje. 

— Prašau nelaistyti čia gėlių, 
— ji maldavo. — Surūdys mikro
fonai. 

Algimanto Kezio „Lithuania 
— Through the Wall" (Loyola 
University Press, 1985) yra nuo-
traukinis dienoraštis Kezio pir
mo sugrįžimo į Lietuvą po 
išvažiavimo, kai jam buvo tik 
septyniolika metų. Nuotraukos 
ir trumpi aprašymai perduoda 
Kezio meilę ir ilgesį tėvynei. 
Lietuvos istorijos trupinėlius, 
gyventojų ir pastatų įvairumą. 

(Tie, kurie ieško pasiūlymų, kas 
būtų reikšminga ir vertinga 
kalėdinė dovana nesuklystų 
pirkdami šią knygą). 

„Sudiev! Goodbye!" (Many-
land Books, 1977) yra įdomi 
knyga apie jaunos Lietuvės imi
grantės išgyvenimus, jai atvy
kus į Ameriką prieš pirmąjį 
pasaulinį karą. Eve (Widzenas> 
Bates aprašo savo motinos 
nelengvą dalią Amerikos 
ūkiuose, savo šeimos istoriją. 
Knyga yra įdomi tuo, kad per
duoda šeimos asimiliaciją į 
Amerikos gyvenimą. 

Christopher Dobson, John 
Miller, ir Ronald Payne savo 
knygoje „The Cruelest Night" 
(Little, Brown and Company, 
1979) aprašo laivo ,.Wilhelm 
Gustloff" nuskandinimą. Nors 
ši knyga nėra apie lietuvius 
pabėgėlius, ji vaizdžiai perduoda 
pabėgėlių pergyvenimus, sovie
tų laivyno politiką, Hitlerio 
kariuomenės ir laivyno taktiką. 
Vienas iš įdomiausių pasaulyje 
turtų, gintaro kambarys, buvęs 
caro Petro žiemos rūmuose 
Peterburge, gal nuskendo šioje 
tragedijoje, kartu su tūkstan
čiais bėgančių nuo karo 
košmaro. 

Latvė Lynne Gessner savo 
knygoje ,,Edge of Darkness" 
(Walker and Company, 1979) 
aprašo jauno latvio gyvenimą 
Antrojo pasaulinio karo metu. 
Knyga yra taikoma jaunes
niems skaitytojams ir yra tikrai 
gera. Porą kartų pasitaiko 
anglų kalboje nesklandumų, 
tačiau ją siūlyčiau kaip galint 
įsigyti visiems, kurie turi vaikų 
pradinės mokyklos viduriniuose 
skyriuose. Knyga vaizdinga, 
lengvai skaitoma, ir labai 
idomi. 

Tikrai daug apie pabėgėlių 
gyvenimą lageriuose išmokau 
knygoje „The Wild Place" (Lit
tle, Brovvn and Company: An 
Atlantic Monthly Press Book. 
1953). Kathryn Hulme, buvusi 
UNRRA (United Nations Relief 
and Rehabilitation Adminis-
tration) darbininkė, aprašo savo 
metus su „dipukais" Vokietijo
je po karo. Knygos pavadinimas 
— vokiškai Wildflecken — yra 
vardas DP stovyklos, kurioje ji 
daugiausia laiko praleido su 
karo pabėgėliais. Kathryn 
Hulme rašo vaizdžiai, nuošir-

Per Los Angeles Lietuviu Dienas 
spalio 1 ir 2 d., dainuoja ..Žiežirbos": 
Sigutė Mikutaitytė-Lovvnds ir Nijolė 
Sparkytė-Dakota. 

Nuotr. Antano Balcho 

Matilda Strimaitytė-Mėlienė 
aprašo savo pergyvenimus Sibi
re knygoje „Crosses in the Arc-
tic: A Lithuanian Woman Sur-
vives the Gulag" (Stasys Butkus 
Chapter of the Lithuanian Na
tional Guard in Exile, 
Morkūnas Printing Press, 
1987). Knyga labai paveikia 
skaitytoją — pergyvenimai yra 
aprašomi labai vaizdžiai. Sunku 
t ikė t i , kad dvidešimtame 
amžiuje su žmonėmis taip gyvu
liškai buvo elgtasi. Knyga buvo 
pirma išleista lietuviškai 1981 
m., pavadinimu „Kryželiai Ark
tikoje". Ji labai svarbi tuo, kad 
parodo Sovietų Sąjungos tikrą 
veidą. Tikrai gaila, kad ver
timas į anglų kalbą nebuvo 
atsargiau peržiūrėtas. Kalba 
nelygi, išblaško skaitytojo 
dėmesį. 

Savo knygoje ,.An American 
in Leningrad" (W.W. Norton 
and Co., 1982), teisės studentas 
Logan Robinson aprašo metus 
praleistus teises fakultete Le
ningrade. Jo knygoje aprašyti 
kasdieniniai sunkumai Sovietų 
Sąjungoje — biurokratija, poli
tika, nepritekliai, studento ir 
mokytojo santykiai, informaci
jos stoka. Robinson rašo ameri
kiečiams, kurie visai neturi 
supratimo apie gyvenimą So
vietų Sąjungoje. Knyga gerai 
parašyta. įdomi, parodanti 
Leningradą pastabaus žmogaus 
akimis. 

„A Radiance in the Gulag: 
The Catholic Witness of Nijolė 
Sadūnaitė" (Trinity Communi
cations, 1987) yra drąsios ir 
giliai tikinčios moters istorija. 
1974 m. rugpjūčio mėnesį Nijo
lė Sadūnaitė buvo suimta ir 
areštuota už talkininkavimą 
Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kronikos platinime. Ši knyga, 

CHICAGOS J S 
SUSIRINKIMAS 

Gruodžio 4 d. Chicagos lietu
vių jaunimo Sąjungos skyrius, 
kaip ir kas mėnesį, sušaukė 
susirinkimą. Šį kartą susibū
rėme Seklyčioje. Prieš tai 
išvykome į vietines lietuvių 
parapijas padalinti informaci
nių lapelių (keli net į Lemon-
tą važiavo jų dalinti). Lape
liuose buvo raginama skambinti 
į vietines senatorių ar kongres-
manų įstaigas arba tiesiai į 
Baltuosius Rūmus Washingto-
ne, ar siųsti telegramas Pre
zidentui Reaganui, kad jis iš
keltų Pabaltijo klausimą Gor
bačiovui per jų susitikimą 
VVashingtone už poros dienų. 
Šiais telefoniniais paskam-
binimais valdžios pareigūnai 
prašomi prezidentą spausti 
užstoti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos žmones. 

Kai grįžo visi lapelių dalin
tojai, susirinkome Seklyčioje 
(antrame aukšte) ir aptarėme 
ateinantį „Roko Maršą per Lie
tuvą" vaizdajuostę, kuri bus ro
doma vakaronėje šeštadienį 
gruodžio 17 dieną. Aptarėm 
detales, liečiančias gruodžio 18 
senelių lankymą Kalėdų šven
čių proga. Ateityje planuojama 
turėti informacinę paskaitą apie 
dabartinę padėtį Lietuvoje ir 
žadama susisiekti su kitomis 
etninėmis grupėmis (latviais, 
lenkais ir ukrainiečiais), tikslu 
atgaivinti PULL pasitarimus ir 
bendradarbiavimą. V.R. 

JAUNIMO RYŠIU 
BŪRELIO PIRMASIS 

POSĖDIS 
Žinia: Lapkričio 29 d., 7 vai. 

vakare, mažas organizacijų 
ryšių būrelis susirinko Oak 
Lawn priemiestyje. Taigi, ar čia 
tokia ypatinga žkaa? Jaunimas 
visados renkasi pabendrauti, 
pajuokauti ir pašokti. Bet šį 
kartą, j aun imas sus i r inko 
padirbėti. Štai tas jaunimo 
komisijos darbas, prie kurio ir 
pati prisijungiau. 

Nauja komisija sudaryta iš 
įvairių jaunimo organizacijų. 
Šios komisijos nariai atstovauja 
įvairioms kultūrinėms ir ideolo-

valdybos vicepirmininkė ry
šiams su jaunimo organizaci
jomis), Ramutė Kemežai tė 
(Lietuvių Skaučių Seserija), 
Tomas Migl inas (Lietuvių 
Skau tų Brolija) ir Vida 
Momkutė (LST Korp! Neo- Li
t h u a n i a ) . Pr ie komisijos 
prisideda trys JAV LB krašto 
valdybos nariai: Ramunė Kubi-
liūtė (vicepirmininkė informaci
jos reikalams), dr. Petras V. 
Kisielius (vicepirmininkas spe
cialiems reikalams) ir Linas 
Norusis (vykdomasis vicepirmi
ninkas). 

Atstovus prie darbo kvietė 
Ramoną Steponavičiūtė. Ramo
ną mums trumpai apibūdino 
pagrindinį savo darbą kaip 
ryšininkės su jaunimu: vienyti 
lietuvius jaunuolius, ypač šiuo 
laiku, kai stipriausiai jaučiamos 
tautos atgimimo pastangos ir 
išsilaisvinimo viltys. Bet kaip 
suvienyti tą jaunimą, išsisklai
džiusi per visas JAV? 

Pirmiausia Ramoną prašė 
dalyvius surasti ir palaikyti 
ryšius su atstovais skirtinguose 
JAV rajonuose kur yra aktyviai 
veikiančių organizacijų. Komi
sija sutiko sekančiame posėdyje 
pristatyti atstovus ir atitin
kamus narių sąrašus su adre
sais. 

K i t a s komisijos darbas 
iškėlė informacijų paskleidimą 
jaunimui, ryšium su pačių or
ganizacijų veikla ir Lietuvos 
padėtimi politinėje arenoje. Šis 
reikalas iškilo todėl, kad Toron
to ir Chicagos Infotinklai jau 
skleidžia politinę informaciją 
jaunimui, o pačios organizacijos 
informuoja savo narius apie 
veiklą. Ramoną painformavo 
atstovus, kad komisijos darbas 
neduplikuotų Infotinklo ar 
organizacijų leidinių atliekamų 
darbų. 

Chicagos Infotinklas siunčia
mas tik mažam skaičiui akty
viai veikiančio jaunimo (apie 45 
asmenys), o komisijos biuletenis 
siektų visą jaunimą ir taip pat 
informuotų tą jaunimą kuris lie
tuviškai nekalba. Šiuo atžvil
giu. Aidas Palubinskas pasiūlė 
spausdinti trumpą leidinį, ku
riame būtų nuotraukos, visų or
ganizacijų skyreliai ir sant-
raukėlės JAV ir vietiniuose laik-

Omahos „Aušros" šokėjos išsirikiavusios šokti per Los Angeles Lietuvių 
Dienas spalio 1-2 d. N'uotr Vinco Štoko 

Roko grupė ..Naujas Kraujas" atlieka programa per Los Angeles Lietuvių 
dienas spalio 1-2 d. Iš k. Andrius Kulikauskas. Jonas Kulikauskas. Lora 
Grikav'čiūtė ir ta lkinant is gitaristas. 

ginėms jaunimo organizacijoms. 
Gailė Eidukaitė (Akademinis 
Skautų Sąjūdis), Aušra Jasai-
tytė 'tautinių šokių grupės/an
sambliai). Aidas Palubinskas 
(Ateitininkų Federaci ja , 
moksleiviai). Rūta Sidrytė 'Atei
tininkų Federacija, studentai). 
Tomas Strolia 'Lietuvos Vyčiai). 
Vida Vizgirdaitė (JAV Lietuviu 
Jaunimo Sąjungai. Ramoną 

Nuotr. Vinco Štoko 

Susitikom pabendrauti tik su draugais iš Lietuvos. Ratu iš kairės: Ramunė. 
Edis, Rimas. Bronius. Petras, Ramutė. Audra. 

parašyta jos pačios žodžiais ir Steponavičiūtė (JAV LB krašto 
išversta kun. Kazimiero Pugevi- , 
čiaus ir Marian Skabeikienės, 
nupasakoja gyvenimą KGB 
šešėlyje. 

Liudmilla Alexeyeva aprašo 
įvairias tautines ir religines 
disidentų grupes, imtinai ir 
l ie tuvius, savo knygoje 
..Soviet Dissent: Contemporary 
Movements for National, Reli-
gious. and Human Rights" 
(Wesleyan University Press, 

1985). Visų grupių veikimo 
būdai, siekiai ir tarpusaviai 
ryšiai yra apibūdinami. Alexe-
yeva, pati dirbusi pogrindžio 
spaudoje Maskvoje, didelio dar
bo ir išsamaus pasiruošimo 
dėka. išspausdino knygą, kuri 
laikoma Sovietų Sąjungos po
grindžio informacijos moksliniu 
ša l t in iu . 

raščiuose atspausdintų straips
nių apie Pabaltijo kraštus. Pa
diskutavę tokio leidinio išlaidas 
ir perspektyvas, komisijos na
riai nutarė sekančiame posėdy
je peržiūrėti Ramonos ir Aido 
pirmo biuletenio pavyzdį. 

Prieš išsisk irstant, keletas 
atstovų paminėjo savo pačių 
organizacijų problemas, sten
giantis išlaikyti tikrųjų narių 
adresus, ypač studentų, kurių 
adresai keičiasi dažnai. Aušra 
Jasaitytė ir Gailė Eidukaitė 
pasiūlė komisijai pasiųsti ryšių 
atstovus į įvairius renginius 
(pvz. šokius, festivalius) kur 
galėtų būti užregistruoti dabar
tiniai adresai jaunimo,atsilan
kiusio į šokius. 

Posėdžiui pasibaigus, Ramoną 
prašė dalyvius skambinti «rba 
rašyti senatoriams ir kongres-
manams, artėjant Gorbačiovo 

ROKO MARŠAS PER 
LIETUVĄ 

„Roko Maršas per Lietuvą" 
video bus rodomas šeštadienį 

gruodžio 17 d. (šiandien) 9 vai. 
vak. Gintaro svetainėje 69-toje 
gatvėje Chicagoje. Šis video 
rodys įvairias dabartines Lietu
vos roko grupes. Šią prieškalė
dinę vakaronę ruošia JAV 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Chicagos skyrius ir nuoširdžiai 
kviečia jaunimą dalyvauti. 

GERAS BŪDAS 
REGISTRUOTI 

LIETUVIŠKĄ JAUNIMĄ 
Lietuvių Jaunimo sąjunga 

lapkričio 24 d. Chicagoje, Jau
nimo centre, suruošė šokius 
lietuviškam jaunimui. Daly
vavimo auka — 6 dol. asmeniui, 
buvo renkama Jaunimo sąjun
gos veiklai remti. 

Šiame renginyje Jaunimo 
sąjungos atstovai dalino 
registracijos lapus, kuriuos 
užpildyti buvo prašomi visi 
dalyvavusieji. Ši registracija 
reikalinga, kad.reikalui esant, 
Jaunimo sąjunga galėtų susi
siekti su jaunimu. Tai ypač 
svarbu, kai ruošiamos reikš
mingos demonstracijos 'pasku
tinėse demonstracijose nebuvo 
užtenkamai jaunimo). Padėkos 
dienos šokiai ir buvo geriausia 
vieta reikalingą informaciją 
telkti, nes šiuose šokiuose daly
vavo labai daug jaunimo. 

Renginys buvo sėkmingas. 
J aun imas jautėsi smagiai. 
Labai gerai grojo „Aido" ir 
„Gintaro" orkestrai ir visi 
smagiai šoko. Dalyvavo ne tik 
Chicagoje ir apylinkėse gyve
nantieji, bet buvo atvykusių stu
dentų net iš Californijos, Dela-
ware. Bostono. Detroito. Cle-
velando. Toronto ir kitur. 

Atrodo, kad šie šokiai 
vispusiškai pasisekė — dalyviai 
smagiai praleido laiką, o Jau
nimo sąjunga ne tik padarė 
pelno iš šio renginio, bet surinko 
ir daug reikalingos informacijos 
apie lietuvių jaunimą. 

Vidas Paulius 

PADĖKOS DIENOS 
ŠOKIUOSE 

Kasmet lapkričio pabaigoje 
JAV-ėse švenčiama Padėkos 
diena. Tą diena giminės ir 
svečiai renkasi prie šventinio 
stalo su kalakutu ir kitais tai 
šventei tradiciniais patiekalais. 
Susikaupiama ir maldoje dėko
jame Dievui už viską, ką 
turime, prašoma Jo palaimos ir 
pagalbos, meldžiama taikos 
pasaulyje. 

Po iškilmingos vakarienės 
šeimose, Chicagos lietuviškasis 
jaunimas susirenka šokiams 
Jaunimo centre. Čia susitin
kame su draugais ir pažįsta
mais, kurių daugelio nematėme 
nuo vasaros stovyklų, ar Kana 
doje vykusios Lietuvių Tautinių 

apsilankymui JAV ėse. Sekan 
tis Jaunimo organizacijų ryšiu 
būrel io posėdis įvyks 
pirmadienį, 1988 m., gruodžio 
mėn., 19 d.. J A VLB krašto 
valdybos būstinėje. 

šokių šventės. Buvo atvykusių 
net iš Bostono, Clevelando, Det
roito. Kanados ir kt. Dalyvavo 
ir keletas kitataučių, atvykusių 
čia su savo lietuviais draugais. 

Jaunimas pradėjo rinktis 
prieš 9 vai. vak. Visi nekantriai 
laukė Dariaus Polikaičio naujo 
orkestro debiuto. Muzika buvo 
puiki!!: Po to ,,Gintaro*' 
orkestras grojo iki vakaro pabai
gos — 1 vai. ryto. 

Linda Mikučiauskaitė 
i 

JAUNIMO RENGINIAI 

Gruodžio 17 - JAV LJS Chi
cagos skyriaus ruošiamas lietu
viškas „rok ,n" rol" kalėdinis ba
liukas Gintaro svetainėje, Chi
cagoje. 

Gruodžio 18 - JAV LJS Chi
cagos skyriaus nariai kartu su 
Socialinių Reikalų Taryba 
aplanko senelius su dovanom, 
giesmėm. Rinktis 9 vai. ryto 
Seklyčioje. 

Gruodžio 18 — Ateitininkų 
Kūčios Jaunimo centre, 
Chicagoje. 

Gruodžio 18 — Pianistės 
laimos šarka i tės studijų 
baigimo koncertas. Cleveland, 
OH. 

Gruodžio 20 — Chicagos 
sportininkai išvyksta į Austra
liją-

Gruodžio 25 — Kalėdiniai šo
kiai Jaunimo centre. Rengia 
Akademinio skautų sambūrio 
Chicagos skyrius. 

Gruodžio 26-31 - III 
Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės Adelaidėje, Australi
joje. 

Gruodžio 26 - sausio 1 — 
Moksleivių ateitininkų Žiemos 
kursai Dainavoje. MI. 

Gruodžio 30 — Tautinių 
šokių koncertas ir jaunimo 
vakaras Adelaidėje. Australi
joje. 

Gruodžio 31 — Dainavos an
samblio Naujų Metų sutikimas 
Jaunimo centro kavinėje. Chica
goje. 

Gruodžio 31 — Naujų Metų 
sutikima? Ateitininkų namuose 
Lemonte. 

Gruodžio 31 — Naujų Metų 
sutikimas Playhouse salėje. 
Chicagoje. 

Gruodžio 31 — N^uju Metų 
pokylis Regency Park College 
salėje, Adelaidėje. Australijoje. 

Sausio 1 — Atsisveikinimo 
gegužinė Sporto žaidynių daly
viams Adelaidėje. Australijoje. 

Sausio 2-12 — Rajoninė skau
tų sotyvkla Adelaidėje. Austra
lijoje. 

Sausio 13-15 — Profesijų kon
ferencija, ruošiama Korp! Neo-
Lithuania vyr. valdybos Olym-
pia Resort. Oconomowoc. WL 

Sausio 14 — Lietuvos Vyčių 
choro metinis pokylis Šaulių 
salėje. Chicagoje. 

Sausio 28 — Pedagoginio Li
tuanistikos Instituto absolventų 
vakaras Jaunimo centre. Chica
goje. 

Sausio 29 — Iškilminga Klai
pėdos dienos sueiga. Lietuvių 
centre. Lemonte. 

Vasario 4 — Užgavėnių — 
Mardi (iras karnavalas Jauni
mo centre, Chicagoje. 
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BRANGŪS 
LIETUVIAI, 

Sveikiname Jus Šv. Kalėdų 
proga ir linkime, kad Naujai
siais Metais išsipildytų Jūsų ir 
visos mūsų tautos lūkesčiai ir 
viltys. 

1988-taisiais metais pasirodė 
pirmosios prošvaistės tamsioje 
Lietuvos okupacijos naktyje. 
Pajutome koks stiprus laisvės 
troškimas rusena mūsų okupuo
tų sesių ir brolių širdyse, pama
tėme kaip ryžtingai jis išsiveržė 
ir nuaidėjo per visą pasaulį. 

1989-tieji metai pareikalaus iš 
mūsų visų dar daugiau pa
stangų, keliant Lietuvos reikalus 
laisvajame pasaulyje, pa
reikalaus dar didesnių aukų, 
stengiantis padėti mūsų bro
liams ir sesėms Lietuvoje. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba nuoširdžiai 
dėkoja Jums už paramą praei
tyje ir prašo Jūsų tolimesnės pa
galbos ateities darbuose. 

Linksmų Švenčių! 
JAV LB Krašto valdyba 

A n t a n a s Razma, M.D., 
pi rmininkas 

A r v y d a s Barzdukas 
R i m a n t a s Dirvonis 

B i r u t ė J a s a i t i e n ė 
P r a n a s J o g a 

B r o n i u s J u o d e l i s 
P e t r a s V. Kis ie l ius , M.D. 

R a m u n ė Kubil iūtė 
D a l i a Kučėnienė 
R e g i n a Kučienė 

L inas Norus i s 
A n t a n a s Saula i t i s , S.J. 

V l a d a s S inkus 
R a m o n ą S teponav ič iū tė 

D a r i u s Sužiedėl i s 
D a n g u o l ė Valent inai tė 

P A Ž A D Ė J O P I N I G U S 
S T A D I O N U I 

C h i c a g o s m e r a s Savvyer 
paskelbė, k a d Sox komandos 
s t a d i o n u i p a s t a t y t i b u s 
pa rūp in t a visi 150 mil . dol., 
kaip statytojai prašo. Bus išleis
ti bonai , laisvi nuo mokesčių. 

ALT SVEIKINA 
Kalėdinė Kristaus gimimo 

žvaigždė tesutelkia mus nau
jiems vieningiems ir bendriems 
žygiams dėl Lietuvos laisvės. 
Naujieji 1989 metai tebūnie 
turtingi naujomis viltimis, kad 
Lietuvos horizontuose pasiro
džiusi aušra nušvistų atkurtos 
Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės saule. 

A m e r i k o s Lietuvių Taryba 

MIELI LIETUVIŲ 
FONDO NARIAI, 

Greitai švęsime Šventas Kalė
das — Kristaus gimimo šventę, 
kurios prasmėje randame dva
sinę jungti viltį ir meile. Su švie
sia viltimi pradėsime Naujuo
sius metus. 

Besibaigiantieji 1988-tieji 
metai atnešė Tėvynei naujas 
galimybes, o laisvės norinčiai 
Tautai — nepalaužiamą ryžtą. 
Tad ir išeivijoje mums reikia at
naujinti savo ryžtą, prisidėti prie 
savo Tėvynės laisvės kovos, nepa
liekant nuošaly mūšų augančio 
jaunimo, mūsų kultūrinių ir vi
suomeninių reikalų. 

Lietuvių Fondo vadovybė lau
kia ir tikisi iš Jūsų paramos, nes 
per Lietuvių Fondą įmanoma at
siekti tai, kas pavieniams sunku 
įvykdyti. Suteikite kalėdinę do
vaną — Lietuvių Fondo nario 
dovaną Šv. Kalėdų proga savo 
vaikams, vaikaičiams, tėvams ar 
artimiesiems. Sujunkime savo 
širdis kilniems tikslams ir nepa
mirškime savo idealų gėrio 
pasaulyje. 

Linkime laimingiausių 
Naujųjų 1989-tą metų. Tegu 
ateinančiais metais lydi Jus 
sėkmė ir mūsų Tautos siekimų 
laimėjimų džiaugsmas. 

Stasys Baras 
Tarybos pirmininkas 

Marija Remienė 
Valdybos pirmininkė 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 
SVEIKINMAS 

Sveikiname ryžtingai, drąsiai kovojančią tautą prieš 
pavergėją už tautos laisvę, už teise lietuviui būti savo 
krašto šeimiainku. Kovojančiai t a u t a i linkime saugotis 
okupanto klastos, nesustoti pusiaukelyje j tikslą: siekti 
pilnos laisvės ir nepriklausomybės, Lietuvos valstybės. 
Išeivijos patriotų ir Vakarų demokratijų moralinė parama 
testiprina tautos kovos' -yžto dvasią! 

Sveikiname išeivijos poli t inius veiksnius: VLIKą, 
ALTą, Nepriklausomos Lietuvos Diplomatinę tarnybą ir 
linkime okupuotos Lietuvos dabar t in ių politinių, istorinių 
įvykių situacijoje, sustiprinti veiklą ir visais galimais 
būdais, keliais padėti tautai laisvintis iš žiaurios SSSR 
kolonialinės okupacijos. 

Sveikiname R. LB nares, na r ius pasišventusius R. 
Bendruomenės idėjai ir gyvenančius stipria Lietuvos 
laisvės viltimi. 

Gimęs Kristus telaimina tau tos laisvės siekio pastan
gas ir paskleidžia taikos dvasią išeivijai. 

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VADOVYBĖ 

Padėkos Ir Prašymo Pamaldos 
ruošiamos i v . Katodų motu — 

gruodžio 25 d. , M sausio 1 d . Imtinai 
Mari jonų koplyčioj prts 

Prašau jungti mano atžymėtas intencijas į kalėdinės oktavos Sv. Mišias 
ir maldas: 

u Padėka Dievui ui šiuos metus G Prašant laiming ateinančiu metų 
1", Padėka Marijai už globą D Prašant sveikatos 

Padėka už gautas malones G Prašant ramybės šeimoje 
C Padėka už taika pasauly G Prašant santūrumo malonės 
G Už lietuvius Sibire G Prašant Lietuvai laisvės 
G Ui persėk, tikinčiuosius Lietuvoje G Prašant pasaukimu i dvasini luomą 
C Už vaikus G Ypatinga intencija 

Mano kalėdinė auka Oktavai 

Vardas, pavardė t 

Adresas 

MARIAM FATHERS, 6336 S. Kllbourn Ava. 
Chicago, IL 60629 

GERBIAMIEJI 
REDAKTORIAI 

Ką tik šios dienos „Drauge" 
skaičiau Andriaus Kulikausko 
straipsni „Sąjūdis ir vienybė". 
Nepaprastai įžvalgus straipsnis 
ir mūsų informacijai labi nau
dingas. Tikiuosi, kad matysime 
ir daugiau Kulikausko rašinių. 

Yra nuostabu pagalvoti, kad 
„Draugas" sąjūdžio suvažia
vime turėjo savo korespondentą. 
Man atrodo, kad „Draugas" 
t ikrai galėtų girtis savo greita 
ir plačia informacija apie įvy
kius Lietuvoje. Jau vien tik pir
mąjį puslapį s k a i t y d a m a s 
būtum gerai informuotas ne t ik 
apie tai, kas Lietuvoje dedasi, 
bet taip pat sužinotum pasau
linės spaudos reakcijas. Žinios 
t ikrai šviežios — gal prie to pri
sideda ir naujai įsifytas „Drau
go" telefax aparatas? Ačiū 
„ D r a u g o " redaktoriams už 
puikiai atliekamą darbą! 

Šiuo metu labai svarbūs 
lietuvių tarpusavio ryšiai ir in
formacija apie įvykius Lietu
voje, kur ią ta ip g r e i t a i 
„ D r a u g a s " perduoda l ietu
viškai, o „Observer" angliškai. 
Ar nereikėtų šiuo metu „Drau
go" ir „Observer" naujų prenu
meratorių vajaus? 

Su geriausiais linkėjimais 
Arūnas Liulevičius 

ŠVENTASIS RAŠTAS -
KOMENTARAI 

Naujojo T e s t a m e n t o 
knygos . Matas — Morkus 
knyga, Lukas — Jonas knyga, 
Apaš ta lų Darbai knyga , 
Apaštalo Povilo laiškai knyga, 
Apaš t a lų laiškai — Ap
reiškimas knyga. 

Senojo Testamento knygos 
Pirmoji Mozės — Pradžios 
knyga, I tomas, Antroji Mozės 
— Išėjimo knyga, II tomas, 
Penktoji Mozės — Antroji 
Samuelio knyga, III tomas, Pir
moji Karalių — Ezro knyga, IV 
tomas, Nehemijo — Psalmių 
knyga, V tomas, Patarlių — 
Jeremijo knyga, VI tomas, 
Jeremijo R. — Malachijo knyga, 
VII tomas. 

Kaina: auka. Knygas galima 
gauti adrsu: Kostas Burbulys, 
3426 N. Plainfield Ave., Chi-
cago, IL, 60634. Telef. 
312-625-8357. 

Lietuviai Californįjoj 
(Atkelta iš 4 psl.) 

Leidinyje lietuviškų organi
zacijų ir pavienių asmenų svei
kinimai Rūtai. Visas puslapis 
skirtas jos karjeros-biografijos 
taip pat filmų i r televizijos pa
sirodymuose aprašymui. Daug 
nuotraukų iš jos veiklos politi
niame, šalpos ir meniniame pa
saulyje. 

Šis šaunus pobūvis buvo pla
čiai aprašytas amerikiečių spau
doje. Tarp kitų Los Angeles 
l a ik rašč iuose a t s i l i e p i m ų , 
s a v a i t i n i s „ B e v e r l y Hi l l s 
Courier" savo lapkričio 11 
dienos laidoje įdėjo plačiai 
skaitomo žurnalisto ir moterų 
madų kūrėjo Mr. Blackwell 
straipsnį. 

Jis šitaip pasireiškė: „Lietu
viai y ra labai pu ikūs žmonės, 
nesvarbu, kad jų pavardės sun
kiai ištariamos, tačiau jų žvilgs
nyje mata i universalią tikrą 
meilę ir nuoširdumą". 

Toliau jis plačiai komentuoja 
Rūtos įnašą į amerikiečių šalpos 
organizaciją Tha l i ans , kur i 
rūpinasi paliegusiais vaikais ir 
suaugusiais . M r . Blackwell 
n e p a g a i l i g r a ž i ų žodžių 
vertindamas Rūtos talentą ir 
pasisekimus filmų ir televizijos 
srityje. 

Straipsnis baigiamas: „Rūta 
Lee yra pavyzdys kas yra ge
r iaus ia Hollywoode-Beverly 
Hills ir Lietuvoje". 

Retai kada laikraštis skiria 
t iek daug vietos panašių pobū
vių aprašymui . Tačiau Mr. 
Blackvvell pabrėžia, kad gražioji 
ir puikioji Rūta yra dešimt 
kar tų daugiau to verta. 

Pobūvio pabaigoje Rūta turėjo 
daug padirbėti su visų norimais 
prisiminimui autografų įrašais. 
O ir lietuviškos radijo valandos 
redaktorius nekantriai laukė 
pravesti pokalbį su Rūta, kad 
painformuotų Los Angeles lie
tuvius apie jos veiklą. 

Padėka priklauso šio renginio 
iniciatorei Liucijai Mažeikie
nei, Californijos Lietuvių Res
publikonų partijos pirmininkei, 
renginio komitetui ir talki
n inkams už šį neeilinį pobūvį 
išeinant į plačiuosius amerikie
čių visuomenės sluoksnius. 

Šia proga norisi pasiūlyti 
mūsų visuomenei, kad norint 
pasiekti Lietuvos reikalams 
daugiau naudos ir reklamos, o 
taip pat įsigyti įtakingų draugų 
poli t iniame ir kultūriniame 
amerikiečių gyvenime, bent ret
karčiais reikėtų išplaukti į 
„platesnius vandenis". 

Nepagailėti išlaidų, darbo ir 
p a s t a n g ų , j e i t a i a tneš tų 
neįkainuojamą ir dažnai už 
pinigus nenuperkamą Lietuvai 
naudą ir garbę. 

CLASSIFIED GUIDE 

Bendrauk su gerais žmonė
mis, ir būsi jų skaičiuje. 

Gerber 

RASINIŲ KONKURSAS 

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia rašinių 
konkursą jaunimui. Tema — DABARTINIAI ĮVYKIAI LIE
TUVOJE. Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga kviečia ir ska
tina visą lietuvišką jaunimą, 14 metų iki 20 metų amžiaus, 
dalyvauti konkurse. Tema turi būti bent penkių (5) mašinėle 
spausdintų puslapių. Lituanistinių mokyklų mokytojai, bei 
įvairių organizacijų vadovai, yra prašomi paskatinti jaunimą 
rašyti aukščiau minėta tema. 

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos trys premijos: 
I — $250.00 
II — $150.00 
III — $100.00 

Premijų paskirstymui jury komisija bus sudaryta ir 
paskelbta vėliau. 

Tema ri būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su tema 
prašoma prisiųsti užklijuotą voką, pažymint vardą, amžių ir 
adresą. Konkurso rašiniai turį būti prisiųsti iki 1989 m. sausio 
mėn. 31 d. sekančiu adresu: 
Amer ikos L ietuv ių Tautinė Sąjunga, Vida Jonušienė, 

12500 Pavvnee Rd., Palos Park, I l l inois, 60464. 

SUKAKTUVINIS MEDALIS 
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BtCEK'S HOUSE OF FLOWERS 
Large S«lectton o< Pointsettias. Cemer 
Pieces & Arrangements. For Ali Your Holi-
day Needs & Grfts. 

2500 S. Chrlstlana 
Chicago. III. 

521-5900 
U K « Caro » « i Amtrican Exp<«s Acc«*«J 

Dar galima įsigyti LIETUVOS KRIKŠTO 600 METŲ 
SUKAKTIES MEDALj, kurį sukūrė skulptorius VYTAUTAS 
KAŠUBĄ. 

Medalis — vertinga istorinė dovana. Tinka Šv. Kalėdų 
dovanoms šeimos nariams ir draugams, kad prisimintų šią 
sukaktį. Tinka ir bet kam jį įteikti įvairomis progomis. 

1 Va colio medaliai dabar gaunami papiginta kaina: 
1V2 colio bronzinis $10.00 (buvo $15.00) 
IV2 colio sidabrinis $40.00 (buvo $50.00) 

(Fine .999 silver) 

3 colių medaliai sena kaina: 
3 colių bronzinis $30.00 
3 colių pasidabruotas $35.00 
3 colių paauksuotas $40.00 

Persiuntimo išlaidoms pridedama $2.00. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W . 63rd St. 
Chicago, IL. 60629 

arba Jubiliejaus Komiteto Medalio Pirmininkei 
Loretta I. Stukas 
234 Sunl l t Drlve. 

Watchung, NJ 07060 

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

Kreiptis (: Hermis Deckys 
Tai. S85-6624 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

MAR0.UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 

re ikmenis. Pasinaudoki te patogiu 

planu at idedant pasir inktus reik

men is ypat inga i progai Pilnai 

užbaigtų foto nuotraukų aptarna

v imas At idary ta p i rmadien i ir 

ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos Ant rad. ir trečiad. susikalbėsit 
l ietuviškai. 

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

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

R I M A S L. S T A N K U S 
361-5950 6 3 6 - 6 1 6 9 

Norintieji P I R K T I ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią .staiga, p r a š o m e 
paminėti, kad esate arba/tor i te būt i 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas n a m o k a m a i . 

^ miš, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga' patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELl-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

OnMfc, KMIECtK REALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKI RD 

DANUTĖ SCERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYB'lŲ. 
Nemokamai (kacnuoiamė jūsų nuosa

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

B U D R A I T I S R E A L T Y 
6 6 0 0 S . Pu lask i 

7 6 7 - 0 6 0 0 

Namaa apžiūrėjimui 
Sekmadieni, gruodžio 18 d., 1 - 4 v. p.p. 

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

No. 306 — Smukle ir apartmentas ant Ar
cher & Cicero. Sėkminga prekyba, daug 
klientų Pastatas naujas. Apartm. 5V2 
kamb . 3 mieg Puikus pirkinys. Skam
binkite dabar! 

No. 328 — 86 & Kllbourn, Gallagher & 
K. Henry „bi-level" 7 kamb. mūrinis namas. 
4 dideli mieg., 2 prausyklos; valg. kamb.; 
gražus šeimos kamb.; įvažiavimas šone; 2 
auto. garažas: aluminio „ t r im" , daug 
priedų. St. Bedė parapija. Skubėkite apžiū
rėti! 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

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

- i 

Vertinga kalėdinė dovana meno mė
gėjams! Dail. Telesforo Valiaus graž.ai 
išleista spalvotų darbų monografi ja, 
l ietuvių-anglų ka lba. Gal ima įsigyt i 
DRAUGE. Vaznelių prekyboje ir pas V. 
Čepaitienę. Tel . 778-5154. 

Parduodu tautiniais drabužiais 
aprengtas lė les, l ietuviškus 
rankšluosčius ir medžio drožinius. 
Skamb . 778-2135 po 3 v . p.p. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
\lamo Įvertinimui skambinkite skubiai — 
labar 

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

VVAGNER and SONS 
TYPEvVRITERS A N D 

ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Ta iso 

Virš 50 metų patikimas j u m s 

patarnavimas 

5 6 1 0 S. Pulaski Rd . , C h i c a g o 

PHONE — 5 8 1 - 4 1 1 1 

Raclne Bakery & Deli sveikina visus savo 
klijentus su artėjančiomis šv. Kalėdomis bei 
N. Metais! Primename, kad mūsų naujas 
adresas yra; 6216 W. Archer Ave. , tel . 
581-8500. Priimame užsakymus šventėms 
be> kitoms progoms: raguoliui, tortams ir kt. 
skanumynams. Deli skyr iaus te l . : 
581-8501. Didelis pasirinkimas importuotų 
prekių bei dešrų Priimame užsakymus 
Kūčių stalui: silkėms, žuvims, mišrainėms 
ir aguonų pienui. 

For sale 1980 Ford LTD 
(needs work) $450. 

Tel. 476-5460 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
1 0 ° / o — 2 0 % — 3 0 % pig iau mokės i t 

už apdraudą nuo ugnies ir automobi l io 
oas mus . 

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

3 2 0 6 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e t 

T A | . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

L icensed . B o n d e d , Insured 
Nauji darbai ir pata isymai Virtuvės 
ir von ios kab ineta i . Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai , pom
p o s . I š v a l o m e u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdž ius 
B E N S E R A P I N A S 6 3 6 - 2 9 6 0 

V . T. E L E C T R I C C O . 
Licensed, Insured — B o n d e d 

436-6937 
Elektros ir namų apš i ldymo 

sistemų pataisymai. 
Vytau tas Taras 

V E N C K A U S K A S , INC. 
Bu i lders & R e m o d a l i n g 

Poreles & Oecks • Fioor & Waii T.ie 
Alu-Ti.num Sidmg & Tr.m • Kitchen & Bat^s 
Masonry «Rec Rooms 
Additions »lnstjrance Reoai's 

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

S iuvame p a g a l u ž s a k y m ą (vainų fasonų ir spalvų a v i e s kai l io 
kai l in ius, ta ip pat pa l tus I i a v i e s ka i l io g a b a l i u k ų . V a l o m a ir 
p a t a i s o m s . P a r d u o d a m e a v i e s k a i l i o a p v a l k a l u s au to 
sėdynėms, k i l imus iš av ies ka i l io gabal iukų ir a v i e s kai l io 
š lepetes . 

Fami ly Furs Co . 
4 1 7 1 S. Archer Ave . 
Ch icago , IL 6 0 6 3 2 
T a i . 8 4 7 - 4 0 2 7 

At idary ta kasd ien 1 0 r y t o - 7 v. p .p . 
Šeštad ien ia is 10 r y t o - 5 v . p.p. 
S e k m a d i e n i uždary ta 



KANCLERIO VIEŠNAGĖ 
MASKVOJE 

K. B A R O N A S 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Eu ropo je 

l Maskvą Vakarų Vokietijos damas. Neužmirštama liko taip 
kanclerį lydėjo ne t ik ministe- pat bendra vakarienė su Gor-
r i a i ar įvairių sričių moksli- bačiovaisjų viloje. Čia buvo pra-
n inka i bei prekybininkai, bet leistos be jokio oficialumo kelios 
t a i p pat i r jo žmona Hannelore . malonios valandos, ka lban t 
Grįžusi į namus, vokietė papą- abiejų t au tų klausimais, 
šakojo kelionės įspūdžius, susi- O kaip į M. Gorbačiovo re-
t ik imus su Gorbačiovo žmona, formas reagavo Vakarų Vokie-
Tr i s dienas ji praleido drauge su tijos spaudos, televizijos ir radijo 
Raiša , matydama joje labai bendradarbiai? Jie pastebėjo, 
d ide l į nuoš i rdumą , i n t e l i 
genciją, didelę energiją. 

Jos atmintyje l iko trys įvy
k i a i : l a n k y d a m o s G l i n k o s 
muziejų jos visą la iką buvo ap
šviečiamos televizijos filmuo-
tojų. Apakintos šviesų, st ikli
niuose languose jos negalėjo ma
t y t i išstatytų eksponatų. Gor-
bačiovienė paėmė vokietę už 
rankos , nuvesdama ją j mažiau 
apšviestą vietą. An t ras įvykis: 
a ts isveikinant su še imin inka is 
Kreml iaus Jurgio salėje, kanc-
lerienė nepaėmė savo kai l ių 
g a l v o d a m a , kad t r u m p a m e 
kelyje — nuo mašinos iki du rų 
— j i nesušals. Raiša tą pastebėjo 
i r vokietei apleidžiant salę tuoj 
p a t „suorganizavo'' šiltą odinį 
pal tą . 

Pasikalbėjimuose abi damos 
liesdavo daugiausiai bendrus is
tor in ius lapus, kultūrą, dviejų 
t a u t ų bendradarbiavimą (jos yra 
beveik vienmetės). Tolimesnį 
draugys tės kelią vokietė paly
g ino su sagtimi: nor int į s iū t i ; 
švarką sagtį, reikia palengva 
įvert i siūlą į adatą — ką jos ir 
d a b a r daro. Raiša tuoj pat atsa
k ė : taip, mes abi d a r daug įsiu
s ime sagčių... 

Iškilmingos vakarienės m e t u 
Hannelore sėdėjo šal ia Gorba
čiovo. Jis kalbėjo labai koncent
ruota i , r imtu veidu, tačiau vėl, 
s ta iga , nuoširdžiai nusijuok-

kad inteligentija kiek lengviau 
kvėpuoja, galėdama laisvai iš
reikšti savo nuomonę, tapytojai 
i š s t a t o p a v e i k s l u s , k u r i e 
anksč iau būtų d raudž iami , 
Maskvos muitinės tarnautojai 
yra žymiai mandagesni. 

Buv. Vakarų Vokietijos vy
riausybės kalbėtojas — didelis 
a n t i k o m u n i s t a s P e t r a s 

Boenisch (jo motina rusė — 
baltagvardietė) pasikalbėjime 
su vienu KP nar iu sužinojo, kad 
ne t ik vokiečiai, bet ir arabai 
yra labai suinteresuoti prekyba 
su Maskva (neseniai Vakarų 
Vokietija paskolino Sov. Sąjun
gai 3 milijardus — taip tris mili
jardus markių!). 

Iš viešbučio lango vokietės 
ilgesnį laiką stebėjo judėjimą 
gatvėje. Praeiviai niūrūs, susi
kaupę, eilės prie krautuvių. 
Prie mėsos ir pieno produktų jos 
atrodo dar ilgesnės kaip anks
tyvesniais metais . Gyventojai 
kiek geriau apsirengę, vakare 
„disco" salėse matomas jau
nimas su džinsais, trumpais sijo
nėliais. J ie daugiau nesako 
„mūsų didysis vadas" (Stalino 
laikai), bet „Gorbačiovas yra 
gudrus" , t ikėdami, kad jis sa
vo reformas — užsibrėžtą tikslą 
įvykdys. Bet girdimos kalbos, 
kad likę labai mažai laiko. 
Vienas Vakarų Europos diplo
matas vokiečiui pasakė: arba už 

PADĖKA -
A.tA. 

ONA STANAITIENĖ 
Mūsų mylima Draugė mirė 1988 m. gruodžio 1 d. ir buvo 

palaidota gruodžio 5 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui už maldas 
koplyčioje ir palydėjimą į kapines, Lietuvių Šaulių sąjungos 
nariams už atsisveikinimo apeigas koplyčioje ir kapinėse, o 
taip pat ir už karsto nešimą. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame laidotuvių direktoriams D. Gaidas ir G. Daimid 
už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 
Vaclovas ir Teresė Simučiai 

AMEPICAM TPAVEL SEPVICE BUPEAU 
9727 SOUTH WESTERN AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60643 
TEL. (312) 238-9787 

1989 m. KELIONES į LIETUVĄ 
1. Balandžio 27 - Gegužės 15 
2. Gegužės 15 - Gegužės 31 
3. Birželio 12 - Liepos 01 
4. Birželio 14 - Liepos 01 

(Medicinos Darbuotojų grupė) 
5. Birželio 26 - Liepos 12 
6. Liepos 1 1 - Liepos 30 
7. Liepos 14 - Rugpjūčio 09 
8. Liepos 29 - Rugpjūčio 16 
9. Rugpjūčio 01 • Rugpjūčio 16 

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

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

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

KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU. Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas. 

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

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

dviejų metų prasidės didelis ė-
dimas (Fressen) arba teks su 
persi tvarkymu atsisveikinti. 

Maršalo Malinovskio karo 
mokykloje jauniems kariūnams 
kalbėjo Vakarų Vokietijos kraš
to apsaugos min. Šolcas. Berly
nietis (Vakarų Berlyne nėra 
karo tarnybos prievolės, tad jis 
niekuomet netarnavo kariuo
menėje) buvo apsirengęs ci
viliais rūbais. Savo paskaitoje 
raudonosios armijos elitui (tele
vizija perdavė dalį jo kalbos, pa
rodydama ir kariūnus) vokietis 
pasakė , kad Sov. Sąjunga pas
kutiniaisiais metais pagamino 
1600 tankų — tiek šarvuočių, 
kiek iš viso jų turi Vakarų 
Vokietija. Pet ras Boeniš kalba 
rusiškai (jo motina rusė), išgirs-
damas vieno kariūno tokius žo

džius: m u m s ne t ankų re ik ia , 
bet daugiau kombainų... 

Dar tol iau ūkinio gyvenimo 
klausimu pasisako dar v ienas 
žurnal is tas dr. H. Kremp. J i s 
rašo: Gorbačiovo milžiniška im
perija t u r i didelius dant is , bet 
neturi ką kramtyt i . Jeigu tokia 
padėtis i lgiau tęsis, šios s r i t ies 
moksl in inkų nuomone, Sov. 
Sąjunga taps antraeile valstybe. 
Ja i reikalingi vakara i . Gor
bačiovas tą žino ir pripažino, 
kad Sta l inas vedė klaidingą 
politiką. Tad dabarčiai, šiandie
niniam gyvenimui reikal ingos 
išvados. Pabaltijy jos jau atsi
rado — iškeltos t au t inės vėlia
vos. Žingsnis po žingsnio tos 
tautos a t r a n d a save, g r įž ta 
prie savo tapatybės, t a u t i n ė s 
sąmonės. 
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Duokite gi labiau įtikinanti Jei gydytojas apvilia tave, 
Dievo buvimo įrodymą, kaip tas pasirinki šiuos tris gydytojus: 
jausmas žmoguje — suprasti kas poilsį, linksmumą ir nuosai-
gera ir kas bloga. kurną valgyme. 

Moltke Lotynų patarlė 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JUOZAS PETRAUSKAS 
Mirė 1988 m. lapkričio mėn. 16 d. ir buvo palaidotas 

lapkričio 19 d. Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse prie a.a. 
žmonos Salomėjos ir a.a. sūnaus Kęstučio Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pasku
tini patarnavimą ii' Dalvdėio i amžino poilsio vieta. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui uš maldas 
koplyčioje, aukojusiam gedulingas šv. Mišia3 bažnyčioje ir 
palydėjusiam velionį j amžinąją poilsio vietą. 

Ačiū p.p. P. J. Mačiuliams už gražiai giedotas gedulingas 
giesmes bažnyčioje. 

Nuoširdus ačiū visiems ir visoms, kurie aukojo mišioms, 
šeimai, kurie prisiuntė gėles, mišias ir mums pareiškė toje 
liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame V. D. Šaulių rinktinei už garbės sargybą, 
šauliams karsto nešėjams ir gausiai dalyvavusiems palydint 
velionį i kapines. 

Dėkojame organizacijoms: Brighton Parko Lietuvių ben
druomenei, Namų savininkų draugijai. Pensininkų draugi
jai ir V.D.Š. rinktinei už jautrius atsisveikinimo žodžius. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Gaidas-Daimid už malonų 
ir nuoširdų patarnavimą. 

Žmona ir giminės 

A.tA. 
MARY A. JANAVIČIENĖ 

STOČKUTĖ 

Gyveno Bridgeport apylinkėje, Chicago. IL. 
Mirė 1988 m. gruodžio 15 d.. 2 vai. ryto. sulaukusi 77 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Šaulių apskrityje, Zakarų parapijoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: John. Anthony, mar

ti Eileen. Peter. Joseph, marti Karen; šeši anūkai. 
Velione buvo žmona a.a. Motiejaus. 
Priklausė Tėvų Marijonų, Šv. Kazimiero Seserų, Šv. 

Pranciškaus Seserų rėmėjams, tretininkams ir Šv. Jurgio 
parapijos moterų klubui. 

Kūnas pašarvotas sekmadienį, gruodžio 18 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 S. Lituanica Ave. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 19 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnūs ir anūkai. 

Laidotuvių ciirekt. Jurgis F. Rudminas. Tel. 927-1138. 

'-< « A + A 

ALEKSANDRUI DABŠIUI 
mirus , jo sūnui RIMTAUTUI gilią užuojautą r e i šk ia 

Stepas ir Albina Makarevičiai 

Naples, Florida 

.i 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 523-0440 i r 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 South H e r m i t a g e A v e n u e 

Te le fonas - 927-1741-1 
4 3 4 8 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 

Telefonas — 523-0440 

i J 

Nuoširdžiausia mūsų užuojauta mielai I R E N A I 
ŠERELIENEI jos didžio skausmo valandoje n e t e k u s 
mylimo Brolio 

A.tA. 
ALFREDO AUKŽEMO 

D. ir J. Gierštikai 
E. ir A. Karaliūnai 
R. ir S. Kirkai 
J. ir M. Mikutaičiai 

P E T K U S 

MĄRQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St., C h i c a g o 
Telefonas — 476-2345 

1 4 1 0 So. 50 th Av., Cicero 
Telefonas — 8 6 3 - 2 1 0 8 

J , 

f\£l midlcind Fedcrcil 
mKBnr Savings-and Loan Association 

s 

A 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

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

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

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

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

TAUTOS FONDAS 
UTHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

l 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. R E 7-1213 

11028 Southvvest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

• 

'• Į 
' i 

• i 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

SalK Donald M.. Jr. 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

BSLE 
!XUH0U5iC 
LfNDER 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — 940 v. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 90480. 

Tel: (312) 839-2511 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA ('HICA(K).IE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . 6 5 2 - 5 2 4 5 

*~» 
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x Lituanistinių mokyk lų 
mokytojų pagerbimo popietėje 
Lietuvių Tautiniuose namuose 
kalbės Lietuvos pasiuntinys 
Washingtone Stasys Lozoraitis. 
Meninėje dalyje dalyvauja Kris
tijono Donelaičio mokyklos 
mokiniai ir jaunieji mokytojai. 
Pagerbimas bus ateinančių 
metų sausio 29 d. 3 vai. po pie
tų. Visi laukiame pagerbime 
dalyvaujant. 

x Rūta M. ir Ramūnas Vai
čaičiai susilaukė sūnaus lapkri
čio pabaigoje. Naujagimiu 
džiaugiasi jaunieji tėvai, vyres
nė sesutė Aleksandra ir sene
liais iš naujo tapė Butvilai ir O. 
Juknienė. 

x Ses. Margar i ta ir ses . 
Loreta dabar gyvena Lemonte 
ir jų adresas yra: 1220 Main St., 
Lemont. 111. 60439. Galima 
skambinti joms po pietų nuo 5 
vai. iki 9 val.vak. 

x „Roko maršas per Lie
tuvą" — tai lietuviškas video, 
kurį rodys JAV Lietuvių Jau
nimo s-gos Chicagos skyrius per 
jų ruošiamą kalėdinį baliuką. 
Bus proga išgirsti naujausios 
lietuviškos „roko" muzikos, išsi
blaškyti po egzaminų ir sun
kaus darbo ir smagiai praleisti 
vakarą su kitais jaunimo žmo
nėmis. Laukiame šeštadienį, 
gruodžio 17 d., 9 vai. vak. Gin
taro svetainėje. 

x Ona Rušėnienė, Chicago, 
111., išvyko ilgesniam laikui į 
Jupiter, Floridą. Pakeisdama 
„Draugo" siuntimo adresą, pri
dėjo 25 dol. auką,palinkėjo 
visam „Draugo" štabui linksmų 
švenčių ir pasidžiaugė, kad 
dienraštis tobulėja, ypačiai 
greitu žinių skelbimu apie įvy
kius Lietuvoje. Ačiū už viską. 

x Ateitininkų Kūčios sek
madienį, gruodžio 18 d. 3 vai. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Skambinti 499-2447 a rba 
434-0211. 

(sk) 

x Vakaronė su Mar ium — 
šį penktadienį, 7:30 v.v. Jau
nimo centro kavinėje. Skaidrės 
i l iustruos Mar iaus Kat i -
liaus-Boydstun pranešimą apie 
jo ir Lino Daukšos studijinę 
kelionę į Suvalkų trikampį. 
Vakaronę ruošia Chicagos atei
tininkų sendraugių skvrius. 

(sk) 

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

/sk)J 
x Baltic Monuments , Inc.. 

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

(sk) 

x Akiniai siuntimui į Lietu
vą- Kreiptis j V. Karosaitę — 
Optical Studio, 2620 West 71 
Street. Chicago, 111.60629. Tele
fonas 778-6766. 
Ir (sk) 

x American Rarities Coin 
Corp. auksinių ir sidabrinių 
monetų krautuvė, 8529 S. 
Harlem, Burbank, 1L, tel . 
430-9686. Valandos: kasdien 9 
v. ryto —6 v v., šeštadieniais 10 
v. ryto — 5 v.v. Perkame, par
duodame ir veltui įvertiname 
visokias auksines ir sidabrines 
monetas. Mokame aukščiausią 
kainą. Lietuvis profesionalas, 
Robertas Lalas jums mielai pa
tars ir patarnaus. 

(sk) 

x „Chicago Tr ibūne" Food 
Guide skyriuje, gruodžio 15 d., 
laidoje labai plačiai per du 
puslapius rašo Patricia Ten-
nison apie lietuvišką kalėdinį 
maistą, užsimindama ir šiais 
metais ok. Lietuvoje leidžiamas 
švęst i Kūčias ir Kalėdas. 
Straipsnis su daugybe iliustra
cijų ir maisto receptų ir su dvie
juose puslapiuose įdėtais dr. A. 
Ruibienės ir jos dukters dr. 
Vitalijos Vasai t ienės nuo
traukomis. Taip pat apie Lie
tuvos restoranus tame pačiame 
numeryje rašo William Rice. 
Straipsniai ne tik kultūriniai, 
bet ir politiniai. 

x Atei t in inkų rengiamos 
kūčios Jaunimo centre bus šį 
sekmadienį, gruodžio 18 d., 3 
val.p.p. Bus vaikų vaidinimėlis 
„Kūčių nakties sapnas" ir kalė
dinės giesmės. Prasidės šv. Mi-
šiomis. Bus šilta vakarienė. Visi 
kviečiami dalyvauti, bet reikia 
iš anksto stalus rezervuotis. 

x Pa t iks l inmas . „Išeivijos 
Kalėdų dovana L ie tuva i " 
gruodžio 14 d. „Drauge", turėjo 
būti atspausdinta: čekius rašyti 
— Lith. Community — Lietuvos 
istorija, bet ne Lietuvos istorijos 
vardu, nes kitu atveju aukotojas 
gali turėti sunkumų dėl aukos 
nurašymo nuo mokesčių. 

x An tan ina ir inž. P r a n a s 
Urbučiai , Lighthouse Point, 
Fla. , nuoširdžiai sveikina 
„Draugo" redaktorius, leidėjus 
ir visus jo darbuotojus šv. Kalė
dų šventėse. Tegyvuoja mūsų 
laisvoji spauda! Ta proga širdin
giausiai dėkoja visiems, kurie 
juos užjautė ir paguodė jų sun
kiose valandose 1988 metais. 
Vietoj kalėdinių kortelių siun
tinėjimo aukoja lietuviškai 
spaudai paremti. 

x V a c y s Sa l ik l i s išlaikė 
egzaminus ir pradėjo dirbti Bud
raičio namų pirkimo ir par
davimo įstaigoje. Su juo galima 
susisiekti tel. 767-0600 arba 
737-1258. 

x Linas Raslavičius, Hun-
tington Beach, Cal., už kalė
dines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 50 dol. dienraščio stip
rinimui. Labai dėkojame. 

x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Berwyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Realty, 5727 W. Cennak Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. Įstai 
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras . Viktoras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu nau
dojasi bankai, taupymo bendro
vės ir privatūs asmenys. Je igu 
mes negalim parduot i : mes 
galim patys nupi rk t i ! 

(sk) 
x Albinas Batavičius, at

vykęs iš Lietuvos, ieško savo dė
dės Stanislovo (Petro sūnaus) 
Batavičiaus šeimos. Stanislovas 
gyveno Čikagoje 1935 m. Turėjo 
sūnų ir dukrą. Gimęs apie 1896 
m. Tauragės apskr., Sutkų km. 
Žinantieji apie tą šeimą, pra
šomi skambinti A. Batavičiui: 
617-269-0993. 

(sk) 

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

/sk) 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapįjos mokyklos Motinų 
klubo kalėdinis susirinkimas 
bus gruodžio 19 d., pirmadienį, 
7 vai. vak. Bus „Smorgasbord" 
vakarienė ir mokyklos vaikučių 
pasirodymas savo talentais. 
Visos motinos kviečiamos. 

x Lėlė ir Jul ius Bardaus-
kai , Chicago, 111., linki savo 
giminėms, draugams ir pažįsta
miems linksmų ir ypatingai 
laimingų Naujų 1989 Metų. 

x Ona, dr. Juozas ir Mar
garita Petrikai, St. Petersburg, 
Fla., sveikina visus prietelius ir 
pažįstamus šv. Kalėdų ir Naujų 
1989 Metų proga ir linki daug 
sveikatos ir Dievo palaimos. 

x Dr. Juozas Briedis, Le
mont, 111., sveikina draugus ir 
pažįstamus šv. Kalėdų ir Naujų 
1989 Metų proga, linkėdamas 
visiems sėkmės ir geros sveika
tos per visus ateinančius metus. 
Vietoj kalėdinių kortelių auko
ja 50 dol. „Draugui". 

x Irena Radienė, Chicago, 
III., sveikina visus savo gimines, 
draugus ir pažįstamus šv. 
Kalėdų proga ir linki visiems 
laimingų ir sveikų Naujų 1989 
Metų. 

x JAV LB Brighton Parko, 
Chicago, Iii., apylinkės valdybos 
iždininkė Alina Vadeišienė val
dybos vardu sveikina visus Šv. 
Kalėdų proga, linki laimingų ir 
turtingų Naujų 1989 Metų. 
„Draugo" paramai pridėjo ir 
100 dol. čekį. Nuoširdus ačiū. 

x Clevelando LB apylinkės 
va ldyba , Cleveland. Ohio, 
įvertindama „Draugo" nuola
tinį Clevelando LB apylinkės 
veiklos propagavimą ir rėmimą, 
sveikina „Draugo" redakcinį 
kolektyvą šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga, pridedami 100 dol. 
auką kaip jų spaudos darbo ir 
reikšmės gyvą įrodymą. Pasira
šė Mečys Aukštuolis — iždi
ninkas. 

x J . Rugys, Toronto, Ont., 
Kanada, daugelį metų remia 
savo spaudą. Pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo ir 50 dol. 
auką. J. Rugiui, mūsų garbės 
prenumeratoriui, už auką labai 
dėkojame. 

x Dirbant is vy ra s ieško 
kambario su baldais ir virtuve 
arba be virtuvės. Rašyti: John 

f Barton, 4401 S. Talman Ave., 
Chicago. IL 60632. 

(sk) 

x Norman Burstein, žino 
mas kailininkas, parduoda 
kailinius su didele nuolaida 
lietuviams. Skambinti vaka
rais: 677*189. 

(sk) 

x California Gardens rezi
dentų Kūčios įvyks sekmadienį, 
gruodžio 18 d. po 10 v. ryto šv. 
Mišių. Giminės, draugai ir 
lankytojai prašomi šioje 
šventėje dalyvauti. 

(sk) 

Po Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos posėdžio. Iš kairės sėdi: Birutė Jasaitienė, dr. An
tanas Razma ir Danguolė Valentinaitė; stovi: Pranas Joga, Dalia KuČėnienė, Angelė Nelsienė 
ir Bronius Juodelis. Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
BRIGHTON PARKO 

LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKAI 

Balius buvo lapkričio 26 d. Jis 
gerai pavyko. Tai buvo visai 
mūsų kolonijai šis tas naujo. 
Namų savininkų svečių ir narių 
buvo pilna salė. Visų buvo labai 
gera nuotaika. Daugelis įsi
smagino ir šoko grojant 

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

(sk.) 
x Greit parduodu vienos ir^ 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX FIRST, Rimas i k i 5 
Stankus, tel. 361-5950 arba" uždaryta 
636-6169. 

x A. a. Bruno Macianskio 
trejų metų mirties sukaktis bus 
gruodžio 31 d. Šv. Mišios bus 
atnašaujamos pas Tėvus Jėzui
tus, Marijonus, Šv. Jurgio 
bažnyčioje ir Kennebunkport 
Maine pas pranciškonus. 

Macianskų šeima. 

x „Šaltinėlis", 2553 W. 69th 
St., Chicago. I1L, savininkai 
Teresė ir Povilas Urbonai šv. 
Kalėdų ir Naujų 1989 Metų pro
ga sveikina visus savo gimines, 
draugus, klijentus ir pažįs
tamus, linki visiems linksmų ir 
laimingų švenčių. 

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

(sk) 
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x Talman Deli sveikina Šv. 
Kalėdų Šventėje ir linki visiems 
sveikų ir lietuviškai darbingų 
1989 metų. Priimami užsaky
mai Jūsų Kūčių ir kalėdiniam 
stalui. Kviečiame apsilankyti ir 
pasirinkti įvairių vietinių ir 
užsieninių gaminių: daržovių ir 
žuvų mišrainės, įvairiai paga
mintos žuvys ir silkės, rūkytas 
ungurys. Paukštiena ir kiti 
mėsos gaminiai. Užsieniniai ir 
mūsų gamybos sausainiai, žaga-
rėliai, pyragai, tortai, raguolis. 
Didelis pasirinkimas kavos, 
šokolado ir daug kitų įvairių 
skanėstų. Talman Deli, 2624 
West Li thuanian Plaza Ct., 
tel. 434-9766. Krautuvės valan
dos: 8 v.r. iki 6 v.v. kiekvieną 
dieną. Sekmadieniais — 9 v.r. 
iki 2 v. p.p. Kūčių dieną — 8 v.r. 

Kalėdų dieną — 

orkest rui . Buvo gausūs 
laimėjimai. Į balių atsilankė 
daug mūsų kolonijos veiklių 
narių. Buvo viceprezidentė 
Standard Fed. banko Rūta 
Juškienė, Robertas Žebrauskas, 
veikli draugijos narė Malienė, 
muzikas D. Lapinskas , iš 
Melrose Parko svečiai Rugeliai, 
Šakių klubo p i rmin inkė 
Žemgulienė. Programą atliko 
M. ir V. Momkai. Grojo K. 
Ramanausko orkestras. 

Namų savininkų valdybai va
dovauja veiklus visuomeni
ninkas Vitalis Utara. Valdybą 
šiuo metu sudaro St. Juodis, 
Bronė Rusteikienė, Robertas 
Žebrauskas, Vikt. Kelmelis, 
Rita Darienė, Marija Strungie-
nė, Mečys Mikutaitis, Anelė 
Raštienė, J. Jokubka, Marija 
Šeduikienė, Marta Gidienė, 
Mary Ann Melas ir Marija 
Zurlienė. Buvęs draugijos iždi-

x Dainavos ansamblis kvie
čia visus linksmai sutikti Nau
juosius Metus Jaunimo centro 
kavinėje. Rezerv. skambinti M. 
Gabalienei 863-8210 arba D. II-
ginytei 425-6527. 

(sk) 
x „Roko maršas per Lietu

vą" vaizdajuostė bus rodoma 
JAV Lietuvių Jaunimo sąjun
gos Čikagos skyriaus „Rok n 
'Rol'? kalėdiniame baliuke šeš

tadienį, gruodžio 17 d. 9 v.v. 
Gintaro svetainėje 69-toje gat
vėje. Kviečiame Čikagos ir apy
linkių jaunimą atsilankyti ir 
pasiklausyti lietuviškų „Roko" 
grupių pvz. „Ant is" , „Im
pulsas", „Studi ja" , ir 1.1. 
Informacijai skambinkite Ra
mutei, 778-2679. 

(sk) 

ninkas Viktoras Kelmelis buvo 
atžymėtas ir pagerbtas už ilgą 
draugijos iždininko tarnybą. 

Gruodžio 7 d. buvo draugijos' 
valdybos posėdis. Buvo aptarta 
draugijos veikla, buvo paminė
tas pasisekęs draugijos paren
gimas Western Ave., kuris 
tęsėsi tris dienas. 

Posėdyje valdyba iš savo kasos 
paskyrė paremti mūsų lietu
viškai veiklai. Laikraščiams 
Draugui, Pasaulio lietuviui, 
Laisvajai Lietuvai, Kariui, 
visuomeniniams junginiams 
lietuvių tarybai, lietuvių tei
sėms ginti komitetui, Nek. 
Prasidėjimo parapijai, Lietuvos 
istorijai atspausdinti, Operai, 
Chicagos aukšt. lit. mokyklai, 
Balfui, Dariaus-Girėno lit. mo
kyklai, Laiškams lietuviams, 
Jaunimo centrui, radijo valan
doms Margučiui ir Lietuvos 
aidams. Iš viso išskirstyta 1000 
d o L j . J . 

x Lietuvoje tinkami Toshi
ba V83CZ video rekorder ia i 
tik už 375 dol. Geros kokybės, 
su visais reikalingais pritai 
kymais. Priedo — penkios tuš
čios, pirmos rūšies, dažnam nau
dojimui Fuji T-120 kasetės (120 
min.) už 20 dol. Galima 
užsisakyti užeinant į įstaigą, 
paštu arba telefonu. Patogiai 
pristatoma į namus visoje 
Amerikoje per UPS sistemą, 
taip pat siunčiame ir į Lietuvą. 
Šiais ir visais video reikalais 
kre ip t i s į: I n t e r n a t i o n a l 
Historic Fihiia, 3015 W. 59th 
St., Chicago, IL 60629. Tel. 
312-436-0038. Vedėjas Petras 
Bernotas. 

(sk) 

IŠARTI IR TOLI 
J A V A L S T Y B Ė S E 

— Skautai akademika i Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos salėje ateinančių metų 
sausio 15 d., sekmadienį, tuoj po 
lietuviškų pamaldų rengia poe
zijos ir humoro vakarą. Visuo
menė kviečiama pasiklausyti. 

— Seattle, Wash., Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė išlei
do savo laikraštuką „Tulpė-
Time", nr. 4, gruodžio mėnesio 
data. Laikraštukyje yra įvairių 
žinių iš savos apylinkės veiklos 
ir asmeninio gyvenimo, taip pat 
liečia ir kitus įvykius. Laikraštį 
redaguoja Violeta Sandra 
Kuprėnaitė ir Zita Petkienė. 

— Seattle Lietuvių Bend
ruomenės skyriaus valdybą 
sudaro Ina Bertulytė-Bray — 
pirmininkė, Irena Blekytė — vi
cepirmininkė, Lionė Kazlaus
kienė — sekretorė ir Gediminas 
Morkūnas — iždininkas. 

— Ateinančių metų sausio 
12 d. bus Akademinio sambūrio 
Seattle subuvimas Lapatinskų 
namuose. Susirinkimas vyks 
ketvirtadienį 7:30 vai. vak. Bus 
diskusijos apie dabart inius 
įvykius Lietuvoje, persi
tvarkymo sąjūdžiui veikiant. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

K A N A D O J E 

— „Tėviškės Žiburių" laik
raštis prieš Kalėdas išeis gruo
džio 20 d. Kitas numeris išeis 
tik po Naujųjų Metų sausio 3 d. 
data. Administracija Kalėdų 
laikotarpyje veiks ir sekma
dieniais. 

— Prieš metus į Londoną, 
Ont., persikėlė Rasos (Luko-
ŠeviČiūtės) ir Pauliaus Kuru 
šeima. Paulius Kuras sutiko 
būti LB Londono apylinkės pir
mininku ir išvystė veiklą su 
kitų pagalba, mokėdamas 
įtraukti geriausias jėgas. Jis dir
ba vaistininku vienoje didelėje 
bendrovėje. Dabar jis buvo 
pakeltas tos bendrovės direkto
rium ir paskirtas visų Londono 
ir apylinkių vaistinių prižiūrė
toju. Tai labai aukštas postas, 
kurį tegali pasiekti tik labai 
specialiu išsimokslinimu ir sąži
ningu savo darbų atlikimu. 

— Rasa i r Paul ius Kūra i 
susilaukė naujo sūnelio, kuriam 
išrinko Dariaus Petro vardus. 
Juo džiaugiasi jaunieji tėvai ir 
seneliai. 

— Klara Stankuvienė St. 
Catharines, Ont., perėmė biblio
tekos tvarkymą iš Antano 
Gverzdžio, kuris tas pareigas ėjo 
daugelį metų. K. Stankuvienė 
neseniai atvyko iš ok. Lietuvos 
ir tuoj įsijungė į lietuvišką 
veiklą. 

(sk) 
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Z ŠAMAMS TIRKTT PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki-

t tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

. (sk), 

z Darome nuot raukas pa-
" sams ir kitiems dokumentams, 

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

1 (sk) 

Lietuvių Fondo pokylyje tarybos pirmininkas Stasys Baras ir LF kūrėjas, 
buvęs Pelno skirstymo pirmininkas, dabar JAV LB krašto valdybos pirm. 
dr. Antanas Razma. Nuotr. J. Tamulaičio 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T c l . _ 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2301 W. 69th Street 
Chicago, IL 60829 

Tel. 77&O800 
Kasdien 9-8 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 
201 E. Ogden Ave., Ste. 10-2 

Hinsdale, IL 60521 
Tel. 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 


