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(Tęsinys) 

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

Pagarba Bažnyčios ir 
Tautos didvyriams 

Pašventinus kapo paminklą, 
buvo sugiedota „Marija, Mari
j a " , „Lietuva Brang i " , 
„Lietuva, Tėvyne mūsų". Prie 
kun. J. Zdebskio kapo jaunimo 
vardu kalbėjo Robertas Grigas. 
J is kvietė jaunimą aktyviai 
remti Eucharistinį sąjūdį, savo 
asmeniniu pavyzdžiu per 
pasiaukojančią meilę Kristui ir 
Bažnyčiai prisidėti prie grei
tesnio Tautos prisikėlimo. Val
džios siųstieji asmenys bandė 
sutrukdyti minėjimo darną, 
tačiau jų gretose neatsirado nė 
vieno, kuris būtų išdrįsęs viešai 
išstoti. Girdėjosi tik užkulisiniai 
p r ieka iš ta i vieni k i t iems: 
„Kodėl tu nekalbėjai?" ir pan. 
Pasitenkinta įprastiniu dalyvių 
fotografavimu, mašinų numerių 
registracija. 

Prelato Adomo Jakšto-Damb
rausko 50-tųjų mirties metinių 
minėjimas buvo surengtas vasa
rio 16 d. įvykių fone. Pamaldos 
Kauno katedroje įvyko vasario 
1 d., mieste dar tebegaliojo 
nepaskelbto karo statusas — 
pamaldos ir jų dalyviai buvo 
akyliausiai stebimi saugumo 
darbuotojų. Pamaldų metu buvo 
pasakyti du pamokslai. Juos pa
sakė vyskupas Juozas Preikšas 
ir Kauno Kunigų seminarijos 

rektorius Viktoras Butkus. Vys
kupas J. Preikšas išsamiai 
išnagrinėjo prelato A. Jakš
to-Dambrausko veiklą, didžiulį 
jo indėlį lietuvių kul tūra i , 
visuomeniniam gyvenimui , 
religinės sąmonės ugdymui. Po 
pamaldų prie kapo susirinkę 
tikintieji organizuotai meldė
si, deklamavo eiles, giedojo 
giesmes. Pabaigai buvo sugie
dotas Nepriklausomos Lietuvos 
himnas „Lietuva, Tėvyne mū
sų". 

Šie 1988 m. mūsų tautai ne
eiliniai. 1918 m. vasario 16 d., 
pasinaudodama istorinėmis ap
linkybėmis, Lietuva sugebėjo 
pasiskelbti suverene valstybe. 
Vasario 16 d. sukako 70 metų 
nuo šio kiekvienam lietuviui 
neįkainojamai brangaus isto
rinio fakto. Tauta pavergta, bet 
laisvės troškimas gyvas, j is 
pasireiškia kiekvienų metų 
vasario 16 d., tautai brangiose 
šventėse, o ypatingai šiais 
jubiliejiniais metais . Š ia i s 
metais valdiški bedieviai savo 
propagandine veikla kaip nie
kada išgarsino šią datą. 

(Bus daugiau) 

Katalikai pasaulyje 

Prabilo paskutinioj i Tylos Bažnyčia 

Vienas plačiausiai skaitomų 
Romos dienraščių — „II Tempo" 
— paskelbė žurnalisto Svider-
coschi pasikalbėjimą su Vilniaus 
arkivyskupijos apaštaliniu ad
ministratoriumi vyskupu trem
tiniu Julijonu Steponavičium, 
kuris tris savaites buvo Romoje. 

Žurnalistas atkreipia dėmesį, 
kad dieną prieš pasimatymą 
vyskupui Julijonui Steponavi
čiui buvo suėję 77 metai am
žiaus. Iš jų 27-nerius metus 
vysk. Steponavičius išbuvo prie
vartinėje tremtyje, Žagarės 
miestelyje, negalėdamas eiti 
jam pavestų Lietuvos sostinės 
Vilniaus arikivyskupijos apaš
talinio administratoriaus parei
gų. Vysk. Steponavičius, kuris 
dar yra tvirtas kaip ąžuolas, 
rašo italas žurnalistas, nelaiko 
savęs kankiniu, bet tikėjimo liu
dytoju. Apie savo padėtį ir pra
eities įvykius vyskupas kalba 
ramiai, be mažiausios pagiežos, 
tik jis vis dar negali susitaikinti 
su mintimi, rašo italas žurna
listas, kad jis buvo ištremtas iš 
savo arkivyskupijos nieku ji 
neapkaltinus ir neiškėlus jam 
teismo proceso. 

Vienintelė priežastis dėl 
kurios buvau pašalintas iš savo 
pareigų, pažymėjo vysk. Stepo
navičius, buvo ta, kad atsisa
kiau vykdyti valdžios primeta
mus įsakymus, prieštaraujan
čius Bažnyčios įstatymam. Kaip 
vyskupas, negalėjau paklusti 
reikalavimui, kad uždrausčiau 
katekizuoti vaikus, negalėjau 
sutikti, kad valdžia kištųsi į 
Bažnyčios vidaus reikalus — 
kunigų skyrimą ir kunigų 
seminarijos reikalų tvarkymą. 

Kaip Katalikų Bažnyčios vys
kupas jaučiu pareigą puoselėti 
ir stiprinti pasauliečių ti
kinčiųjų ir kunigų dvasinį 

gyvenimą, o ne jį slopinti ir 
griauti. Vyskupas Steponavi
čius išreiškė ypatingą džiaugs
mą dėl susidariusios galimybės 
aplankyti Romą, susitikti su 
Šventuoju Tėvu, su valstybės 
sekretoriumi kardinolu Casa-
roli ir kitais Romos kurijos na
riais. Kaip pats popiežius, taip 
ir kard. valstybės sekretorius ir 
kiti sutikti asmenys, pažymėjo 
vyskupas, y r a labai gerai 
susipažinę su dabartine Lie
tuvos katalikų Bažnyčios pa
dėtimi. 

Italo žurnalisto paklaustas, 
kokia yra dabar Lietuvos 
Bažnyčios padėtis, vyskupas 
Steponavičius a t sakė , kad 
valdžia yra pažadėjusi parengti 
ir paskelbti naujus juridinius 
potvarkius dėl Valstybės ir 
Bažnyčios santykių Lietuvoje. 
Mes visi laukiame tų naujų 
įstatymų ir kai jie bus paskelbti, 
pamatysime, kas ir kaip yra 
pasikeitę. 

Paklaustas, ar plačiai garsi
nama persitvarkymo politika 
jau yra davusi konkrečių rezul
tatų, vysk. Steponavičius iš
reiškė nuomonę, kad Gorbačio
vas nuoširdžiai siekia padaryti 
pakeitimų esamoje santvarkoje, 
ypač socialinėje ir ekonominėje 
srityje. Ar šios pastangos bus 
sėkmingos, težino tik vienas 
Dievas. Baigdamas pokalbį, ir 
atsakydamas į žurnalisto klau
simą, ar tikisi pamatyti popie
žių Lietuvoje, vyskupas atsakė, 
kad visi Lietuvoje laukia popie
žiaus ir meldžiasi, kad jis galė
tų Lietuvą aplankyti. Ar tai 
įvyks, žino tiktai Dievas. Į 
paskutinį žurnalisto klausimą, 
ar tikisi sugrįžti į savo arki
vyskupiją, vysk. Steponavičius 
atsakė, jog dabartiniu metu 
neturįs daug vilčių. Kol savo 

Linkime visiems čia ir Lietuvoje 
malonių Kristaus gimimo švenčių! 

1 m> 

K 
'Mediči Madonnai Frankfurt, Stadelschrs Kunstinstitut 

Mergelė Marija su Kūdikėliu ir šventaisiais Petru, Jonu Krikštytoju, 
Kosmu ir Damijonu. 

1,800,000 parašų — Lietuvos 
referendumas 

Viln ius . — Lietuvos Persi
t v a r k y m o Sąjūdžio Seimas, 
susirinkęs gruodžio 4 d. Vilniu
je, skelbia šį kreipimąsi į Lietu
vos gyventojus Kūčių dienos 
proga. 

Šeštadienį, gruodžio 24 d., 9 
vai. vak., savo namuose pusei 
valandos gesinkime visas švie
sas, išjunkime televizorius ir 
pastatykime languose degan
čias žvakes. Susėdę kartu ir su
sikaupę pamąstykime, ar esame 
atgimusi ir vieninga tauta. 

Mes jautėmės vieningi, kai de
gant žvakėm, aptarėme 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. pasekmes ir kai 
minėjome Sibiro tremtinių tra
gišką likimą. Mes buvome vie
ningi , kai 1,800,000 rankų 
parašais balsavome prieš mums 
pr imetamas mūsų valstybin
gumą varžančias TSRS Konsti
tucijos pataisas. 

Šį Kūčių vakarą mes tūks
tančiais uždegtų žvakių vienin
gai pasisakykime už Lietuvos 
valstybingumą. Tai bus visos 
Lietuvos šeimų referendumas. 

Tegul tamsa mūsų namuose 
simbolizuoja tą padėtį, kurioje 
m e s esame. Tegul žvakių 
liepsna simbolizuoja mūsų viltį 
ir mūsų ryžtą siekti sava
rankiško gyvenimo, ir mūsų 

tikėjimą, kad mes atgausime 
savo šventas teises, ir tai, kad 
mūsų siekimas yra doras. Tegul 
bus kaip nori vieninga tautos 
valia. 

Sąjūdžio Seimas 

poste pasiliks dabartinis Reli
gijų reikalų tarybos įgaliotinis, 
sunku tikėtis, kad man bus 
leista sugrįžti į savo pareigas 
Vilniaus arkivyskupijoje. Val
džia nenori pripažinti, kad yra 
padar ius i klaidą. O be to, 
pridūrė vyskupas, nuo Žagarės 
iki Vilniaus yra trys šimtai ki
lome t rų . Tai toks tolimas 
kelias.. 

Romos dienraštis „R Tempo" 
pasikalbėjimą su Vilniaus arki
vyskupijos apaštaliniu admi
nistratorium vysk. Julijonu Ste
ponavičium paskelbė su šia ant
raš te ,,Romoje prabilo pasku
tinioji Tylos Bažnyčia". 

(K.L.) 

Ir Gruzija atmetė 
Kremliaus 

konstituciją 
Vatikano miestas. — Vatika

no dienraštis „L'Osservatore 
Romano" ir kiti užsienio laik
raščiai informuoja, kad Gruzijo
je veikiantis visuomeninis sąjū
dis „Rustaveli", turintis dau
giau negu šimtą tūkstančių na
rių tiesiogiai kreipėsi į so
vietų kompartijos generalinį 
sekretorių, ragindamas jį nu
traukti svarstybas dėl Konstitu
cijos pakeitimų ir pataisų ir dėl 
rinkiminio įstatymo reformos. 
Gruzijos sąjūdis pažymi, kad 
ruošiamos pataisos ir reformos 
akivaizdžiai prieštarauja persi
tvarkymo dvasiai, pažeidžia 
vadinamų sovietinių respublikų 
suverenumo teises. Gruzijos sos
tinėje Tbilisyje tūkstančiai žmo
nių dalyvavo demonstracijoje 
prieš konstitucines reformas. 
Užsienio spauda pranešė, kad 
Gruzijos Aukščiausioji taryba 
atmetė sovietinės valdžios 
siūlomą TSRS konstitucijos 
pakeitimų ir papildymų projek
tą. 

— Gynybos departamentas 
pranešė, jog aštuonios ginklų 
gaminimo bendrovės nelegaliu 
būdu buvo įsigijusios slaptus 
vyriausybės dokumentus, ku
riuos panaudodami galėjo pasi
ruošti kontraktų klausimų atsa
kymui. 

— Ix>ndone Britanijos vy
riausybė pranešė, jog naujam 
tankui sukonstruktuoti pasirin
ko savo vietine Vickers PLC 
kompaniją, vietoj siūlomų 
Amerikos ir Vokietijos. 

Kalėdos Lietuvoje 
Vilnius. — Lietuvoje pirmą 

kartą po II Pasaulinio karo pa
baigos bus švenčiamos Kalėdos. 
Kard. V. Sladkevičius, pasi
kalbėjime su amerikiečių kata
likų žinių agentūros „National 
Catholic News" korespondentu, 
pasakė, jog nuo šių metų Kalė
dos Lietuvoje bus visuotiniai 
pripažinta šventė ir gal būt 
kalėdinės pamaldos bus per
duodamos per televiziją. Jis pats 
paprašęs valdžios paskelbti 
Kalėdas nedarbo diena ir 
valdžia be jokių sunkumų šį jo 
prašymą patenkino. Šv. Mišių 
transliacijai valdžia taip pat 
nedaro jokių kliūčių. Visų 
Šventųjų dieną lapkričio 1 taip 
pat buvo paskelbta nedarbo die
na. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prez. R. Reagan su žmona 
išskrido į Californiją, kur savo 
namuose pra le is šventes . 
Ketvirtadienio vakare buvo per 
ABC televiziją su juo paskutinis 
pasikalbėjimas, kurį pravedė 
David Brinkley. 

— P a n American lėktuvo 
tragedijoje, kuri įvyko Škotijoje, 
linkstama manyti, kad tai buvo 
sabotažas, nes lėktuvas sprogo 
ore. Prileidžiama, kad tai pada
rė teroristai. Prieš dvi savaites, 
kaip dabar sužinota, kažkas 
paskambino į Amerikos amba
sadą Helsinkyje ir, kalbėdamas 
Vidurio Rytų akcentu, įspėjo, 
jog teroristai yra suplanavę 
susprogdinti Pan American 
lėktuvą, kuris skris iš Frankfur
to į Ameriką. Netikėta, bet taip 
įvyko ir teroristai nužudė 280 
žmonių. 

— V a r š u v o j e Lenkijos 
komunistų vadas W. Jaruzelski 
pranešė, kad iš Politbiuro paša
lino 6 griežtosios linijos narius. 
Taip nubalsavo 230 narių Cen
tro komitetas. 

— New Yorke pranešama, 
kad NBC televizija laimėjo teisę 
transliuoti 1992 metų vasaros 
Olimpinius žaidimus Barcelo-
noje, Ispanijoje. Už visa tai 
sumokės 401 mil. dol. 

— Vat ikane popiežius Jonas 
Paulius II audiencijoje priėmė 
Maskvos stačiatikių patriar
chato atstovą Volokolamsko ar
kivyskupą Pitirim su septyniais 
sovietinės delegacijos nariais, 
dalyvavusiais studijų seminare 
„Sąžinės laisvė Sovietų Sąjun
goje". 

— Maskvoje Motina Teresė iš 
Calcuttos pasakė, jog ji atsiųs 8 
vienuoles į Maskvą ir Armėniją 
padėti žemės drebėjimo aukoms. 
Sovietų Sąjungoje iki šiol kari-
tatyviniai šalpos darbai religi
nėms organizacijoms buvo 
uždrausti. 

— Niurnberge Vak. Vokieti
jos teismas nuteisė visam 
amžiui kalėti 82 m. amžiaus 
VVilhelm Wagner, kuris II 
Pasaulinio karo metu Lenkijoje 
esą nužudęs tris žmones. Tačiau 
teismas neįsakė jo tuojau pat 
įkalinti. 

— At l an t i c mies t e kun. 
Frank Giliberti laimėjo pinigais 
lošimo mašinoje 1,077,777.77 
dol. Jis sakė tuos pinigus pa
naudosiąs ka ta l ik i škos 
mokyklos reikalams. 

— Sovietų Sąjungos vyriau
sybė nusprendė, jog krimina
linių įstatymų kode turi būti 
palikta mirties bausmė. 

Europos Parlamentui 
Vyriausiam Lietuvos 

Išlaisvinimo Komitetui 
Vilnius. 1988 gruodžio 22. — Lietuvių Informacija, Centrą 

pasiekė Lietuvos Helsinkio grupės dokumentas Nr. 56, skirtas 
VLIKUI ir Europos Parlamentui Strasbourge. Pateikiame pilną 
dokumento tekstą. 

Pareiškimas 
Mus pasiekė du pareiškimai, 1988 m. spalio 28 d. 

Strasbourge paskelbtasis „Apie Pabaltijo respublikų būsimą 
vystymąsi" ir Europos Parlamento nutarimo projektas vokiečių 
kalba „Entschliessung Entwurf", kuris būsiąs priimtas š.m. 
gruodžio 15 d. Abejuose pareiškimuose dominuoja mums svetimi 
ir nepriimtini dalykai, kaip antai, kad Lietuvos gyventojai 
išbuvę penkiasdešimtį metų be savos valstybės tenorį vien tik 
kultūrinės bei ekonominės savivaldos TSRS konfederacijos sudė
tyje. Išeitų jog okupacinėje padėtyje mūsų tautos jėgos pradėjo 
sekti, jos moraliniai ir intelektualiniai ištekliai pradėjo tirpti, 
tauta nebeteko jėgų atgauti savo laisvei ir valstybingumui. 
Tauta neva jau nebepajėgia sukaupti visos energijos, kad taptų 
lygiateisių Europos tautų šeimos nariu. Šitaip galvojantiems 
pareiškiame — apsirinkate, nes jokia okupacija lietuvių tautos 
nepadarė nei verge, nei pusverge. 

Pareiškimuose kalbama apie kažkokias valdžios bei 
tariamas valstybingumo formas, einančias iš Maskvos. 
Pareiškimo autoriai tiesiog pamiršo, kad visa tai mūsų visiškai 
neliečia, kadangi 1940 metų birželio viduryje Lietuvos valsty
bingumas buvo sutryptas, nes mūsų kraštą okupavo svetimos 
valstybės kariuomenė, su kurios pagalba dar ir šiandien Maskva 
tebešeimininkauja mūsų Tėvynėje. 

Remdamiesi visų pripažintąja tarptautine teise, jog kiek
viena tauta turi apsisprendimo teisę ir atsimindami Helsinkio 
pasitarimo baigiamąjį aktą. pagal kurį taikiu būdu gali būti 
keičiamos Europos valstybių sienos, griežtai pasisakome prieš 
visokias manipuliacijas, pareikšdami, kad lietuvių tauta, kaip 
ir tuo pačiu metu okupuotos Estijos ir Latvijos tautos, turi teisę 
savo likimą spręsti vien tik ji pati, o kad tas įvyktų — privalo 
būti išvesta okupacinė kariuomenė. Tik Nepriklausomos Lietu
vos valstybė sudarys rėmus, kuriuose įsikūnys Lietuvos 
gyventojų ateities lūkesčiai. 

Pasirašė 14 Lietuvos Helsinkio grupės narių. 

Politinių kalinių gelbėjimas 
Vilnius. 1988 gruodžio 22. -

LIC pranešimu, Lietuvos Poli
tinių Kalinių Gelbėjimo komite
to pirmininkas Povilas Peče
liūnas pranešė, kad komitetas 
valdžiai gruodžio 7 d. iškėlė 
Šešių lietuvių bylas, kurios, 
komiteto nuomone, turi politi
nių kalinių ar tremtinių 
statusą. 

Komitetas politiniais kali
niais laiko Boleslovą Lizūną, K. 
Muzikevičių ir Arūną Damaus
ką. Lizūnas ir Muzikevičius nu
teisti už valstybės išdavimą. 
Anot Pečeliūno, Dainauskas yra 
jaunas žmogus, neva apkaltin
tas vagyste. Dar būnant nepil
namečiu, jis buvo apkaltintas 
sovietinės vėliavos sudeginimu. 
Pasirodo, kad, kai vyko jo byla 
už vagystę, KGB juo domėjosi. 
Tas komitetui kelia įtarimą, 
kad jo kriminalinė byla galėjo 
būti sufabrikuota. 

Į komiteto tremtinių sąrašą 
dar įeina vysk. Julijonas Ste
ponavičius, kun. Alfonsas Sva
rinskas ir Tomas Venclova. 

Pareiškimai vyriausybei 

Komitetas gruodžio 7 d. įteikė 
pareiškimus dėl kalinių bei 
t remtinių Lietuvos TSR 
prokuratūrai, Ministrų Tarybai, 
Aukščiausiosios Tarybos prezi
diumui ir Aukščiausiojo Teismo 
pirmininkui. Komiteto atstovai 
šiuo klausimu kalbėjosi asme
niškai su prokuroru Subačių. 

Komitetas pageidauja, kad iš
vardintų asmenų bylos būtų 
peržiūrėtos: kad peržiūrėtojai 
nebūtų t ie patys, kurie 
anksčiau betką bendro turėjo su 

tom bylom ir kad peržiūrėjimo 
procesas būtų viešas. 

Pečeliūnas pabrėžė, kad šie 
šeši kaliniai bei tremtiniai tėra 
tik pirmieji apie kuriuos komi
tetas turi tikslių žinių ir kad 
sąrašas gali būti papildytas. 
Komitetas numato bandyti 
neoficialioje spaudoje paskelbti 
buvusius kalinius, kurių 
likimas nežinomas, ir prašyti, 
kad tie asmenys ar jų giminės 
praneštų, ar jie tebėra bau
džiami. 

Marijampolėje, Šilutėje, 
Kaune ir k i tur įsteigtos 
Politinių Kalinių Gelbėjimo 
komiteto rėmimo grupės. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 24 d.: Kūčios. Ado
mas, Ieva, Jogaila, Adelė, Ir-
mina. Minvyde. Girstautas. 

Gruodžio 25 d.: Kristaus gi
mimo šventė — Kalėdos. 
Anastazija, Eugenija, Aiškutė, 
Grožvydas, Sanrimė, Austė. 

Gruodžio 26 d.: II Kalėdų 
diena. Steponas, Vincenta, 
Gaudilas, Gindvilė, Dovilė. 

Gruodžio 27 d.: Jonas 
Apaštalas, Fabijolė, Dautartas, 
Eglė, Rymas. 

Gruodžio 28 d.: Nekalti Ber 
neliai. Kamilė, Vaidilutė, Ema, 
Rimas, Vyga, Linksmuolis, 
Mingailė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:24. 
Temperatūra šeštadienį 38 1., 

sekmadienį 301., pirmadienį 34 
L, antradienį 35 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. gruodžio mėn. 24 d. 

REDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

Kalėdų švenčių proga nuoširdžiai sveikinu visą ateitininkų 
šeimą ir linkiu, kad toji šviesa, kuri visais laikais mus jungė ir 
guodė, ypatingai visus mus paliečia, sujungia su laisvės spindulį 
pajutusiais mūsų broliais ir seserimis Lietuvoje ir uždega kupinus 
vilties vieningai žengti į ateitį. 

Kun. dr . Valdemaras Cukuras 
Federacijos dvasios vadas 

Prieš du tūkstančius metų, angelai skelbė pasauliui džiugią 
žinią, kad Betliejuje gimė Kūdikėlis — taikos ir ramybės nešėjas, 
pasaulio Atpirkėjas, nuskriaustųjų viltis, ieškančiųjų išganymas. 
Ir šiandien, ši džiaugsminga ir viltinga naujiena aidi visame 
pasaulyje, o ypač mūsų brangioje Tėvynėje. Ateitininkų federaci
jos vardu, sveikinu visus idėjinės šeimos narius plačiame pasaulyje, 
linkiu, kad užgimęs Kūdikėlis suteiktų drąsos kilniems ir doriems 
žygiams brangioje Tėvynėje, o mums išeivijoje naujo ryžto bei 
pasiaukojimo dvasios. Telaimina Kūdikėlis Jėzus mūsų darbus ir 
pastangas 1989-tuose metuose siekiant,, Visa atnaujinti Kristuje 
— tarnaujant Dievui ir Tėvynei!" 

Juozas Polikaitis 
Ateitininkų federacijos vadas 

Kristaus gimimo šventėje sveikiname visus moksleivius atei
tininkus, jų globėjus bei rėmėjus ir linkime daug džiaugsmo. Naujų 
Metų proga linkime visiems daug sėkmės tiek asmeniniame 
gyvenime ir tiek organizacinėje veikloje. 

Moksleivių atei t ininkų cen t ro valdyba 

Šv. Kalėdų proga sveikiname idėjos brolius ir seses pavergtoje 
Lietuvoje ir išsisklaidžiusius po platų pasaulį! 

Linkime Kūdikėlio Jėzaus gimime pajusti tą stebuklingą besąly
ginę meilę, nešamą mums visiems. Lai kryželiai mūsų gyvenimo 
kely neužtemdo mūs sielos žvelgti į Kūdikėlį Jėzų, kuris nuramina 
širdį, išlaisvina protą, sustiprina sielą ir jėgas atleisti, mylėti ir 
tarnauti artimui' 

Jaunųjų atei t ininkų sąjungos 
cent ro valdyba 

Studentų ateitininkų sąjunga sveikina visus pasaulio atei
tininkus šv. Kalėdų proga ir linki jiems laimingų bei sėkmingų 
naujų 1989 metų. Tegu gimęs Kūdikėlis Kristus laimina brolius 
ir seseris Lietuvoje, kad jų laisvės kovos kelias vestų į tiesą, dorą, 
ir gėrį! 

Studentų atei t ininkų sąjungos 
cent ro valdyba 

Mieli broliai ir sesės. Retai, bet kurios tautos istorijoje, įvyksta 
toks momentas, kaip šiais metais išryškėjęs lietuvių, latvių, ir estų 
tautų atgimimas. Sis atgimimas veržiasi iš žmonių sielos ir įsi
sunkia į visas gyvenimo sferas: socialinę, moralinę, ekonominę, 
gamtinę, politinį, ir dvasinę. Mūsų tautų istorijos liudija pasauliui, 
kad tautiškumas ir dvasiškumas yra ne žmogaus padariniai, bet 
kyla iš žmogaus prigimties. Švęsdami Kristaus gimimo šventę, at
siminkime, kad ji simbolizuoja krikščionybės kuklią pradžia. Iš tos 
kuklios pradžios jos vertybės pasklido po visą pasaulį. Panašiai augs 
ir klestės mūsų tautos atgimimas, nes jame atsispindi krikščioniška 
dvasia ir vertybės. Sveikindami Jus šių švenčių proga, Ateitininkų 
sendraugių sąjungos centro valdyba linki Jums įsikvėpti Lietuvos 
atgimimo ir krikščionybės dvasią, kad ji vestų mus į šviesią tautos 
ateiti 

Atei t ininkų sendraug ių sąjungos 
cent ro valdyba 

„Iš Ateitininkų gyvenimo" skyriaus bendradarbiams, skaityto
jams, jūsų Šeimoms, ,,Draugo" redakcijai ir administracijai tyro 
džiaugsmo šv. Kalėdose, o Naujuose Metuose vilčių išsipildymo. 

Tegul gimęs Kūdikėlis laimina mūsų šalį, broliams ir seserims 
tenušvinta Laisvės Rytas. 

J o n a s Žadeikis 

Kauno „Gajos" korp. išvyka N e m u n u j V y t ė n u s 1943 m. pavasarį . Trečioji iš k.: O n u t ė P r u n s k y t ė , 
ketvir tas — Kazys Ambrazai t is , korp. p i rmin inkas . Pirmoji iš deš. — Graž ina K e n s t a v i č i ū t ė . 

RYŠKESNIEJI 
ATEITININKŲ SĄJŪDŽIO 

VEIKLOS MOMENTAI 
IGNAS MEDŽIUKAS 

Korp! Gajos šventėje Ateitininkų namuose. Iš kairės: pirm. dr. K. Ambro 
zaitis. garbes pirm. dr. J. Meškauskas, vicepirm.. dr. J. Prunskis. naujos narės 
dr Dana Saldaitytė ir dr. Dana Sutkutė. Gajos premijos laimėtojas kun dr 
A. Paškus. 

Nuotr. M. Ambrozaitienės. 

(Tęsinys) 

Tolimesnė ateitininkų veikla 

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
Ateitininkų sąjūdžiui priklausė 
maždaug 50 studentų, siekian
čių mokslo gal net 10-tyje 
universitetų. Studentų veikla 
reiškėsi dirbant su moksleiviais. 
Susirinkimuose buvo skaitomi 
įvairiais klausimais referatai. 
Kasmet buvo šaukiami slapti 
suvažiavimai. 1911 m. konfe
rencija įvyko prel. Jakšto 
Dambrausko bute. Kitais 
metais konferencijoj Kaune 
dalyvavo 45 asmenys, o vėliau 
konferencijos jau vykdavo 
Vilniuje. 

Kilus I pasauliniam karui, 
pasitraukę į Rusiją moksleiviai 
ateitininkai išaugo iki 700 ir 
tenai išvystė plačią veiklą. 
Varoneže, kur buvo susitelkę 
daugiausia lietuvių moksleivių, 
buvo sudaryta centrinė 
vadovybė. 1917 m. birželio 2 
buvo sušaukta pirmoji vieša 
konferencija, kuriai vadovavo 
A. Matulaitis, 1920 m. žuvęs 
lenkų fronte. 

Ateitininkų aukos Lietuvos 
laisvės kovose 

Nepriklausomybės kovos su
trukdė ateitininkų organizacinę 
veiklą, nes daugelis jų stojo 
savanoriais ginti tėvynės laisvę. 
Pirmose karo mokyklos raidose 
didelė dauguma buvo ateitinin
kai moksleiviai, palikę gimnazi
jas ėmėsi ginklo. Daug jų paau
kojo savo jaunas gyvybes, kad 
Tėvynė būtų laisva. Leit. Jurgis 
Sideravičius, 18 metų, žuvo 
1919 m. rugpjūčio 24 prie 
Antalieptės, vejant iš Lietuvos 
bolševikus, apdovanotas Vyčio 
kryžiumi. Leit. Serapinas 
Oželis, 18 metų, prasiverždamas 
drąsiu žygiu į bermontininkų 
užimtą Radviliškio miestą, žuvo 
1919 m. lapkričio 21, apdovan-
tas Vyčio kryžiumi. Karo 
lakūnas leit. Juozas Kumpis, 
bombarduodamas prie Varėnos 
puolančią lenkų kariuomenę, 
buvo sužeistas ir nusileidęs su 
lėktuvu, patekęs į lenkų 
nelaisvę, po šešių dienų (1920 
m. spalio 10) mirė Marcinkony
se, apdovanotas Vyčio kryžiumi. 
Taip pat fronte su lenkais 
Bobriškės rajone, prie Varėnos, 
sunkiai sužeistas trečią dieną 
(1920 m. spalio 20) Alytaus 
ligoninėje mirė leit. Antanas 
Matulaitis, 24 metų. Leit. Kazys 
Matulaitis, 24 m., sunkiai 
sužeistas Giedraičių kautynėse, 
prie Seirūnų palivarko, 1920 m. 
lapkričio 22 mirė. Giedraičių 
kautynėse, prie Bekupės dvaro, 
1920 m. lapkričio 21 žuvo leit. 

Pranas Telksnys, 20 m. Leit. 
Kazys Kuklierius, 22 m., žuvo 
1920 m. rugsėjo 22 lenkų fronte 
prie Vidugirių, Seinų apylin
kėje. Tą pačią dieną kovoje su 
lenkais prie Beržinskų žuvo leit. 
Petras Saldukas, 21 metų. 
Susirėmime su lenkų raiteliais 
Valkininkuose, sunkiai sužeis
tas II lauko štabo šaulių būrio 
vadas Vincas Dovydaitis. 21 
metų, 1920 m. spalio 19 mirė 
Alytaus ligoninėje. 

Buvau tada mažas mokinu
kas, bet prisimenu, kai savo 
brolio lavoną parsivežti iš 
Kauno atvyko Pranas Dovydai
t is , gimnazijos direktorius. 
Nepriklausomybės akto signa
taras. Visa mūsų vidurinioji 
mokykla su mokytojais, šauliai 
ir kitos organizacijos išlydėjo iki 
Balbieriškio kelio. Palaidoti 
buvo išvežtas į Kauno kapines. 
Širdyje buvo liūdna ir apmaudu, | 
kodėl tie lenkai taip veržiasi į 
mūsų kraštą. O gatvėse buvo 
iškabinti plakatai: „Lenkai eina 
savo dvarų ginti ir mus 
pavergti". 

Ateitininkai nepriklausomoj 
Lietuvoj 

Įsisteigus Kaune Aukštie
siems kursams, davusiems pra
džią universitetui, 1921 m. rug
pjūčio 6-8 d. įvykusioj konferen
cijoj įsteigta Studentų ateiti
ninkų sąjunga. Aukštiesiems 
kursams tapus universitetu, 
steigėsi įvairios korporacijos. 
Buvo sudaryta bendra Ateiti
ninkų taryba, kurios priekyje 
atsistojo Pranas Dovydaitis. 
1924 m. rugpjūčio 11-15 Kaune 
įvyko II Ateitininkų kongresas. 
Nors P. Dovydaitis buvo vadas, 
bet Ateitininkų sąjūdžio orbitoje 
pasirodė naujas žmogus. Tai 
buvo Stasys Šalkauskis, gydyto
jo sūnus, bajoriškų manierų, 
aukštuosius teisės mokslus 
išėjęs Maskvos universitete, o fi
losofijos daktaro laipsnį parsi
vežęs iš Šveicarijos Friburgo. Iš
keltas reikalas persiorganizuo
ti į trilypę federaciją, apimančią 
moksleivius, studentus ir sen
draugius. 

1927 m. liepos 15-19 Palango
je įvykusioje reorganizacinėj 
konferencijoj persitvarkyta į fe
deraciją. Vadu išrinktas prof. S. 
Šalkauskis, garbės pirmininku 
— P. Dovydaitis. Į Palangos kon
ferenciją apsilankęs Respubli
kos prezidentas A. Smetona ją 
pasveikino ir pripažino atei
tininkus gerais tėvynės sūnu
mis, daug prisidėjusiais prie 
nepriklausomybės atgavimo. 

1930 m. minint ateiti n inkijos 
20 metų sukaktį, 500 metų 
Vytauto didžiojo mirties sukak-
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tį, ir 1500 m. šv. Augustino mir
ties sukakt į , birželio 21-23 
Kaune sušauktas UI kongresas. 
Posėdžiai vyko vasaros teatre, 
miesto sode. Šiame kongrese da
lyvavau, kaip Pr ienų „Žiburio" 
gimnazijos ateit ininkų atstovas 
(kaip vyresniųjų moksleivių 
kuopos pirm.), buvau įsipareigo
jęs „Žemaičių P r i e t e l i aus" 
redaktoriui kun . P . Maželiui 
aprašyti kongreso eigą. Todėl 
stropiai sekiau kongreso eigą. 
Pirmą kartą išgirdau auksabur
nį prof. K. Pakštą, raginantį 
„perkelti Lietuvą iš Azijos", 
„pasukt i L ie tuvos laikrodį 
šimtu metų pirmyn". Nežiūrint, 
kad į federacijos vadus kandi
datavo ir prof. P. Dovydaitis, 
vadu buvo išrinktas prof. Kazys 
Pakštas. Atvykęs į šį kongresą 
buvau apsistojęs pas prieniškius 
draugus J . Mikailą (gyvena 
Floridoj), J. Bazevičių ir J. 
Lapinską (abu j au mirę), gyve
nusius tada Laisvės 3 nr. maža
me kambarėlyje. 

P. Dovydaitis, kaip garbės pir
mininkas, nežiūrint patirto kar
tėlio pra la imėjus rinkimus, 
kaupė dėmesį veikdamas slap
tai su moksleiviais ateitinin
kais, kuriems švietimo ministe-
rio aplinkaščiu nebuvo lei
džiama viešai veikti gimnazi
jose. Dėl šios veiklos Dovydaitis 
turėjo nemalonumų iš vyriausy
bės pusės. Kai kam gali kilti 
klausimas, kodėl Pranas Dovy
daitis, ateitininkų organizacijos ; 
pirmūnas, nebuvo išrinktas 
federacijos vadu. Daug ką paaiš
kina prof. J . Ereto žodžiai: „Ur-
banistas K. Pakštas laimėjo rin
kimus prieš P. Dovydaitį, ku
ris buvo likęs ka ime" . 

(Bus daugiau) 

DR. RAMUNĖ MACItJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hil ls 

Tel 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Famity Medlcal C'inlc 
217 C. 127 St. — Lamom, IL 60439 
Priklauso: Palos Community Hosprtai ir 

Silver Cross Hospttal 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel . 7 6 7 - 7 5 7 5 
5 7 8 0 Archer Ave . 

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

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

2 6 3 5 W. 7 1 st Street 
Pri ima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-5565 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensin inkams nuolaida 

2436 W Lithuanian Piaza Cour t 
T e l . 9 2 5 - 6 2 8 8 

Ofs. t e l . 5 8 6 - 3 1 6 6 ; n a m ų 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6 7 4 5 W e s t 63rd Street 
Vai p i rm., antr . ketv. ir penkt 3-o; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

\ Dr. Ant. Rudoko kabinetą pet.ėme 

DR. EOMUNO L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

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

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 VV. Lincoln Hvvy. <Hwy. 30) 
Olympia Fields. I I I . 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERĖLYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chiropractfc — 
5522 S . WoH R d . 

Western Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

6 1 3 2 S. Kedzie Ave., Chicago 
WA 5-2670 aroa 480-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
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RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
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SURENDER KUMAR, M.D. 
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Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
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CHIRURGIJA 
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1185 Dundee Ave. . Elgin, III. 60120 
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Valandos pagal susitarimą 
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DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

Kasdien t 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 H. Mlchigan Ave., Sulte 324 ir 
5635 S. Pulaski Rd., Chicego, IL 
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Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
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DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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1 my'ia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Te l . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 
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..Contact lenses*' — 

2618 W. 71 st St. - T e l . 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 W e s t 71 st Street 

T e l . 434-1818 — Rez. 852-0889 
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3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

Dr. Tumasonio kabinetą pereme 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm. 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
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Kristus atėjo 

IR GYVENA MŪSŲ 
TIKĖJIME 

DIDELĖ DIEVO DOVANA 
TURĖTI TOKĮ KARDINOLĄ 

Įgaliotinis norėjo pamokyti mandagumo 

Rimties valandėlei 

DŽIAUGSMO DIENOS 

Kris taus gimimo šventė 
mums primena tą pirmąjį Kris
taus atėjimą prieš beveik du 
tūkstančius metų. Jis kartą yra 
atėjęs daryti savo Tėvo valios. 
„Toje valioje, kaip sako šv. 
Paulius, mes esame pašventinti 
Jėzaus Kr i s taus kūno pa
aukojimu vieną kartą už visus" 
(Žd. 10,10). Kai laukiame naujų 
Kalėdų, tai tik prisimename 
Kr is taus atėjimą, jo pasi
aukojimą žmonėms, jo mokslą, 
jį patį, gyvenantį mūsų tarpe ir 
mumyse. Kristaus atėjimas 
nebuvo paslaptis paprastiems 
žmonėms, kaip piemenėliai, bet 
buvo paslaptis Erodui, kuris 
ieškojo jo nužudyti kaip pasikė
sintojo į karališką sostą. Jėzus, 
mažas kūdikėlis, į jokį sostą 
nesikėsino. Jo motina Marija ir 
globėju skirtas Juozapas buvo 
tik paprasti įstatymo vykdyto
ja i , o ne Dovydo sosto 
paveldėtojai. 

Po dviejų tūkstančių metų Jė
zus Kristus jau neateina kūdi
kėliu, neateina su galybe ar pa
siaukojimu, bet tik tikėjimu ir 
vi l t imi . Tas , kurio laukė 
žmonija daugelį nesuskaičiuo
jamų metų, gyvena ir veikia 
tarp žmonių, kurie seka jo nau
ju mokslu, kurie pasiryžę už tą 
mokslą ir už Jėzaus vardą že
mėje atiduoti savo gyvybes. Per 
du tūkstančius metų kankiniai 
ir išpažinėjai, šventieji ir 
krikščionybės didvyriai atidavė 
savo gyvybes, savo geresnį ir 
laisvesnį gyvenimą, kad galėtų 
su Jėzumi gyventi pas Kūrėją, 
kaip jis gyvena pas savo Tėvą, 
kuris jį siuntė gelbėti nusikaltu
sio žmogaus. 

Kai po daugelio metų kasmet 
pris imename aną Kristaus 
atėjimą, kada jį sutiko tik pie
menys, kada jam giedojo tik 
angelai, kada juo džiaugėsi tik 
jo tėvai pakeliui į Betliejų, mes 
prisimename, kad jis reikalavo 
tikėjimo ir kad tik tikėjime yra 
viltis gyventi su juo ir su savo 
Kūrėju. „Tikėjimas yra pasi
tikėjimas tuo, ko viliamės, tvir
tas įsitikinimas apie tai, kas 
neregima. Nes juo gavo gerą 
liudijimą senieji. Tikėjimu 
suprantame, kad pasaulis su
tvarkytas Dievo žodžiu, taip 
kad iš neregimų pasidarė regi
mi dalykai" (Žd 11, 1-3). Taip 
kalba apaštalas šv. Paulius, kai 
jis nori savo tautiečiams pa
rodyti, ko iš jų reikalauja Kris
t u s , t a s laukiamasis 
Pasiuntinys. 

nepašalino žmogiškų silpnybių, 
nesumažino jo atsakomybės 
prieš Dievą, prieš žmones ir 
prieš" įstatymus. Jis tikliūrodė 
kelią, kuriuo turi eiti, kad jam 
būtų lengviau vykdyti tai,kas 
veda į laimingą amžinybę, kas 
vadovauja jo troškimams gyven
ti amžinai su savo Kūrėju. 

Kristus savo mokslu ir savo 
pavyzdžiu primena žmogui, kad 
jis nėra tik žemės kūrinys, bet 
yra amžinojo Tėvo pašauktas 
gyventi amžinai su juo dangu
je. Kristaus pavyzdys ir mokslas 
kreipia žmogaus mintis daryti 
gera artimui, gyventi pagal 
Dievo įsakymus, turėti tikėjimo 
ir meilės, kad viltis jo neapleis
tų net sunkiausiose gyvenimo 
valandose. Tai naujas žmogus, 
naujas mokslas, naujas kelias, 
nes pats Kristus pasivadino 
gyvenimu ir keliu į amžinybę. 
Kalėdos primena kiekvienam 
krikščioniui tik tą pirmavaizdį, 
kuris iš nusidėjusio žmogaus pa
darė Dievo vaiką, dangaus 
paveldėtoją. 

Mūsų laikais tikėjimo ir 
vilties reikia daugiau, negu 
tada, kai Kristus veikė žemėje 
net tarp juo netikinčių farizie
jų ir įstatymo užsispyrusių aiš
kintojų. Pasaulio suirutės, žmo
gaus gyvenimo sunkumai, kova 
vieno prieš kitą, net vienos tau
tos prieš kitą, nors jos yra gimi
ningos ir nieko negali iš kitos 
gauti. Tikėjimo reikia ir dabar, 
kai Kristus jau gyvena, kai 
Kristus šimtmečiais įrodė, kad 
jis nėra tik paprastas žmogus, 
bet yra ir Dievas, pasiėmęs 
žmogaus kūną ir gyvenęs tarp 
žmonių. Juk kasdien kalbame 
„Ir Žodis tapo kūnu ir gyveno 
tarp mūsų". Kristaus žmogystė 
šiandien yra tiek pat reikš
minga mūsų tikėjimui, kaip jo 
dievystė. Tik savo kūno auka jis 
išgelbėjo žmogų iš jo nuodėmės 
ir tų sunkumų, kuriuos jam kėlė 
ateities neaiškumai. 

Jėzus Kristus, Dievo Pasiun
tinys, pasiimdamas žmogaus 
kūną ir gyvendamas tarp žmo
nių kaip paprastas žmogus, 

Dabartiniuose laikuose, ne
paisant amžiaus ir padėties, 
mes gyvenam viltimis, kad ge
resnė ateitis ir žmoniškesnis 
gyvenimas ateis į pasaulį ir į 
mus pačius. Susiskaldymas nuo
monėmis galimas žemiškuose, 
politiniuose, ekonominiuose 
reikaluose, bet negalimas dvasi
niuose, kurie reikalauja Kris
taus sekimo, į jį ir jo gyvenimą 
įsižiūrėjimo. Mes galime kero
ti ir gyventi skirtingomis 
viltimis net tautos laisvės 
reikaluose, bet negalime kovo
ti dėl amžinybės to ar kito, nes 
tik Dievas yra teisėjas, pavedęs 
tą teismą žemėje ir žmonėse 
savo Sūnui Jėzui, priėmusiam 
žmogišką kūną. Jėzus Kristus ir 
po daugelio metu krikščionybės 
gyvenimo pagal Evangelijos 
dėsnius žemėje reikalauja sekti 
jį tikėjimu, meile ir viltimi, o 
nepasitikėti žeme ir žemės 
valdovais. 

Dabartis nėra labai šviesi, 
jeigu mes žiūrime tik žemiš
komis akimis. Bet turime atsi
minti, kad, kaip sako apaštalas 
šv. Jonas, „Jame buvo gyvybė, 
ir ta gyvybė buvo žmonių švie
sa. Šviesa šviečianti tamsybėje, 
bet tamsybė jos neapėmė" (Jn. 
1,4-5). 

Tos šviesos dabar dar mažiau 
nori tamsybės. Jos net neįsilei
džia ateistiniai kraštai, dėl jos 
daugely kraštų valdžios perse
kioja paprastus žmones, kad 
jie tiki Jėzumi Kristumi ir kad 
jie nori gyventi jo mokslu, 
auklėti savo jaunąsias kartas jo 
Evangelijos dėsniais. Jie nori 
savo auklėjimu padaryti gerus 
žmones valstybėms, tautoms, 
žmonijai, patiems sau. Tai 
galime žiūrėti ir pastebėti savo 
tėvų krašte, tai galime matyti 
daugelyje kraštų, kuriuose 
žmogiškoji laisvė praeina žmo
giškumo ribas. 

Prieš Kalėdas nieko mums 
daugiau nereikia tik susimąs
tyti apie pirmąjį Kristaus 
atėjimą ir jį išgyventi dabartyje. 
Mes turime jausti jo įtaką savo 
gyvenimui, savo aplinkai, jo 
reikalavimus turėti tikėjimą 
bent kaip garstyčio grūdą, kad 
turėtume vilties ne tik savo 
aplinkoje, bet ir savo tėvynėje ar 
savo gyvenamame krašte. Kiek 
Kristus ir jo mokslas yra gyvas 
žmonėse, tiek jis gyvena ne tik 
istorijoje, bet ir dabar mumyse, 
mūsų artimuosiuose, mūsų šei
mose ir mūsų laisvės troškimuo 
se. 

Pr . Gr. 

Popiežiui Jonui Pauliui II 
pakėlus vyskupą Vincentą Slad
kevičių kardinolu, užsienio 
spauda plačiai aprašė šį įvykį, 
minėdama Lietuvos vardą. Pats 
kardinolas, kreipdamasis į 
lietuvių tautą, pasakė." „Pavedu 
save ir mažąją tautą Lietuvą 
dangiškosios Motinos globai. 
Jos užtarymu anuomet Galilė
jos Kanoje įvyko didelis pasikei
timo stebuklas, apie kurį su 
nusistebėjimu pasakyta: ,tu 
palaikei, kas geriausia iki . 
dabar'. Pasikeitimų ženklai jau 
reiškiasi ir mūsų aplinkoje". 

Kuklus, bet gabus 

Kardinolas V. Sladkevičius, 
gimęs neturtingo mažažemio 
šeimoje, būdamas 6 metų 
neteko tėvo. Jis savo socialine 
kilme labai tinka būti kardinolu 
Lietuvoje, kur ligi šiol veikia, 
nors ir teoretiškai, lozungas 
„Visų šalių proletarai vieny
kitės!". Kuklus buvo visą gy
venimą, nors visur pasižymėjo 
gabumais, moka keletą kalbų, 
buvo kunigų seminarijos pro
fesorius. Kardinolas tebegyvena 
labai kukliam bute Kaišiado
ryse. Kai jam buvo pasiūlyta 
keltis į Vilnių, užleidžiant 
buvusius vyskupų rūmus, jis 
atsisakė, kol bus išpildytos kitos 
sąlygos, kaip jis pats sako, kai 
jam įsakys popiežius. 

Visi šaukė „Lituania" 

Savo pasikalbėjime su prof. 
Romualdu Ozolu, „Atgimimo" 
redaktorium ir Persitvarkymo 
sąjūdžio seimo tarybos pir
mininko pavaduotoju, kardi
nolas V. Sladkevičius sako: 
,,Man pašaukimo klausimo 
nebuvo. Paskutinėj gimnazijos 
kalsėj buvau suabejojęs pats 
savim, kai man rodės, kad aš 
netinku šventam luomui dėl 
savo išvaizdos, dėl savo ūgio. Ir 
labai nedrąsus buvau. Kaime 
augęs, bijojau atsistoti prieš 
žmones. Abejojau, ar galėsiu 
sakyt i Dievo žodį. Buvau 
išsigandęs savęs. Bet apsispren
džiau. Kai Romoje buvau, mano 
pavardės niekas neminėjo, 
mano vardo niekas neminėjo, 
visi šaukė: Lituania! Lituania! 
Vien tai buvo, vien Lietuva 
buvo išryškinta, o aš pranykau 
Lietuvos varde. Ir tai net 
geriau, jog neužtemdai savim 
kas svarbiausia, jog nesusidaro 
įspūdis, kad tai dėl tavo nuo
pelnų. O čia juk pagarba savo 
tautai". 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Atsakymas dėl 
krikščionybės jubiliejaus 

R. Ozolui priminus, kad Lie
tuvos krikšto jubiliejus netapo 
tokia švente, kokia Rusijai tapo 
stačiatikybės tūkstantmetis, 
kardinolas kalbėjo: „Atsakysiu 
tokiu anekdotu. Kaimynas 
klausia kaimyną: ar gavai 
mano laišką? Tas sako: nega
vau. Taip ir maniau, sako, kad 
negausi, užtat ir nerašiau. Dėl 
ko netapo? Dėl to, kad neleido. 
Kiek Maskva stačiatikybės 
minėjimą rėmė, tiek mums 
niekas nieko neleido. Maskva 
priešingai — plačiai išnagrinėjo, 
kuo stačiatikybė rusų kultūrai 
nusipelnė. Mes net iš Lenkijos, 
iš Vokietijos Demokratinės Res
publikos svečių pasikviesti ne
galėjom. O paskui klausiat! 
Kaip su tuo laišku? (Literatūra 
ir menas, Nr.36). 

Svečiai iš Lenkijos 

Grįžusieji iš Vilniaus pa
sakoja, kad tenai lankosi dauge
lis ekskursantų ir maldininkų 
iš Lenkijos. Įsteigtas net Lenki
jos konsulatas. Jei tikėti Kana
dos lenkų savaitraščio „Glos 
Polski" birželio 16 d. žinia, 
Lenkijos primas kardinolas 
Glemp rengėsi atvykti į Vilnių, 
atveždamas 50 mišiolų lenkų 
kalba, skir tų katalikų 
kunigams Lietuvoje. Taip pat 
buvo rašyta, kad kardinolas J. 
Glemp, būdamas Maskvoje, 
lankėsi pas Šv. Liudviko 
bažnyčios rektoffų Stanislovą 

Su gražiausiom baltom Kalėdom 
su maloniausiais Tėviškės Kalėdų 
prisiminimais, su tylia Kūčių 

Nakties 
mistika ir gyva lietuviškų Kalėdų 
Dvasia! — 

Šiais metais, kai Lietuviškas 
Kalėdų 

Angelas meldžiasi Tėvynėje mūsų 
gimtąja kalba, po ilgų Advento 

sutemų 
sulaukės pirmųjų Kalėdinės Zvaig-
dės spindulių — ir mes kartokime 
su juo — Gloria in Excelsis Deo! — 

Tegu Lietuviškas Kalėdų Angelas 
laiko Jus po savo saugiu sparnu 
ir globoja nuo ligų ir nelaimių! 
Šviesių, džiaugsmingų Šv. Kalėdų, 
o ateiną 1989-tieji tegu Jus randa 
Sveikatos ir Laimės saulutėje 
per ištisas Naujų Dienų aušras! 

Balys Auginąs 

Mažeiką ir paliko jam kieliką ir 
lenkų kalba mišiolą. Mišios čia 
atnašaujamos lotynų kalba. 

Paskyrus Lietuvos kardinolu 
vyskupą V. Sladkevičių, atrodo, 
kad kardinolas J. Glemp savo 
užsimoto plano yra atsisakęs ar 
bent atidėjęs to l imesniam 
laikui. 

Anilionis norėjo „pamokyt i" 
kardinolą 

„Kardinolas V. Sladkevičius 
mūsų bažnytiniam gyvenime 
yra didelė Dievo dovana", — 
rašoma laiške iš Lietuvos. 
Religinių reikalų įgaliotinis 
keletą kartų pamėgino jį pagal 
seną paprotį „ p a m o k y t i " 
senoviško mandagumo dėsnių. 
J am priminė, kad su juo 
nepasi taręs vasaros me tu 
sušaukė kunigų simpoziumą, 
kad su juo nesusiderinęs, pakei
tęs seminarijos profesūrą, kad į 
seminariją įsakęs pakviesti 
visus egzaminus išlaikiusius 
klierikus, iš kurių 5 įgaliotinis 
buvo nubraukęs". 

Lietuvoje yra didelis trūku
mas kunigų — 150 parapijų ne
turi nuolatinio kunigo. Jas ap
tarnauja atvažiuodami kitų pa
rapijų kunigai. Po karo buvo 
leidžiama priimti tik 5 klie
rikus. Seminarijoj mokslas už
trunka penkerius metus. Iš tų 
penkių dar kartais iškritus, 
kasmet baigdavo tik trys ar 
keturi. Imant dėmesin, kad 
kasmet miršta 18-30 kunigų, 
ta igi kunigų skaič ius vis 
mažėja. Tik Garbačiovui pa
skelbus persitvarkymą, semi
narijoj varžtai pamažu švelnėjo. 

Šiais metais kunigų semina
rijos vadovybė išsirūpino, kad 
valdžia leistų priimti į I kursą 
kl ier ikus. Bet įgal iot inis 
Anilionis senu papratimu, gal 
būt norėdamas parodyti savo 
galią, penkiems kandidatams 
nubraukė teisę įstoti. Vienas iš 
nepraleistų buvo 2 metus 
tarnavęs kariuomenėj Afga
nistane, o tokiems visur įstoti 
teikiama pirmenybė. Nepraleis
tieji skundėsi Ani l ioniui , 
važiavo į Maskvą išsiaiškinti, 
kodėl nesilaikoma susitarimo. 
Pagaliau visų nuostabai kar
dinolas liepė seminari jos 
rektoriui pakviesti ir tuos nu
brauktuosius. Jie atvažiavo ir 
mokosi. 

Dvasios v a d a s 

Kai V. Sladkevičius, neiš-
vaizdingas berniukas, mokėsi 
Kauno Jėzuitų gimnazijoj, 

Tikintieji krikščionys taip mi
ni Kristaus gimimo šventę, kad 
išsivystė bemaž visuotinė tra
dicija tos šventės proga pasi
džiaugti ne tik pačiam, o 
suteikti kokį nors malonumą ir 
kitiems. Ir tikrai yra ko džiaug
tis. Minime dieną, kurios ilgai 
laukė žmonija, dieną, kurią 
gimė žmonijai išlaisvintojas iš 
sunkiausios naštos — gimtosios 
nuodėmės. 

Minėdami Kristaus gimimo 
tikslą, apie tai mąstydami, 
kalbėdami, daugiausia dėmesio 
skiriame šiam išlaisvinimui. 
Niekad tačiau neužmirština, 
kad K r i s t u s y ra pa l ikęs 
pamokymus — sąlygas, kaip 
žmogus turi pasinaudoti Kris
taus atėjimu ir įvykdytu atpir
kimu. Ir pakrikštytiems pamo
kymuose pildyti visus Dievo 
įsakymus Kristus ypatingai pa
brėžė Dievo ir artimo meilės 
įsakymą. Prieš savo kančią ir 
mirtį paskutinės vakarienės 
maldoje jis prašė dangiškąjį 
Tėvą tiems, kurie jį įtikėjo ir 
įtikės, „kad jie būtų viena, kaip 
tu, Tėve, manyje ir aš tavyje" 
(Jn. 17, 11-21). 

Kiek istorija pasiekia žmo
nijos praeitį, visada buvo, kaip 
ir dabar yra, įvairių žmonių. 
Kad ne visada ir visur vienodai, 
tai vis tiek žmonija savo is
torijoje darė pažangą įvairiose 
gyvenimo srityse. Tačiau ir ne
priėmusieji Kristaus negali pa
neigti, kad daugiausia įvairios 
pažangos padarė žmonijos dalis 
priėmusi Kristų. Europoje, kuri 
padarė daugiausia pažangos, 
ne t pasaulinės civilizacijos 
pionieriais buvo kurį laiką ne 
eiliniai krikščionys, o vienuo
liai, asmenys daugiausia dėme
sio skirią dvasiniam gyvenimui. 
Kiti kontinentai — Šiaurės ir 
P ie tų Amerika, Austral i ja 
gyvena Europos krikščionių 

vilkėdamas namų darbo austa 
e i lu te , tu r t ingų miestiečių 
sūneliai, buvę su juo vienoje 
klasėje, žiūrėjo į jį iš aukšto ir 
net bandė nuskriausti, bet jis 
nepasidavė. Pamatę, kad šis 
kuklios išvaizdos jaunuolis už 
juos moksle pranašesnis ir jie 
reikalingi jo pagalbos, nuomone 
pakeitė ir kitaip jį traktavo. Bet 
kas tada galėjo įspėti, kad 
Guronių kaimo neturtingos naš
lės sūnus bus Lietuvos kardino
las? Ne tik kardinolas, bet visos 
Lietuvos dvasios vadas, kuriam, 
laikant pamaldas ar lankantis 
kituose miestuose, renkasi mi
nios su tautiniais simboliais. J is 
kviečia visus: kalbėti viena 
kalba. 

ateivių atnešta kultūra, civili
zacija. Palyginamai per labai 
trumpą laiką šie kontinentai 
daug kur toli aplenkė senas Azi
jos tautas. 

Visada ir mūsų laikais yra 
naudinga patiems krikščionims 
pažvelgti ir teisingai suprasti 
visuomenės gyvenime ne tik tei
giamas puses, bet ir trūkumus. 
Paskutinės vakarienės maldoje 
Kristus meldėsi už savo 
pasekėjus, kad jie būtų viena. 
To vieningumo krikščionims vi
sais laikais trūko įvairiais bū
dais. O apie šiandieninį krikš
čionių susiskirstymą ne tik įvai
riomis denominacijomis, bet ir 
daugelyje dalykų ir tikėjimo bei 
doros klausimuose neseniai įvy
kęs Vatikano II susirinkimas 
sako: ..Visos jos (tos skirtingos 
denominacijos — autor.) laiko 
save Viešpaties mokinėmis, bet 
yra skirtingai įsitikinusios ir 
eina skirtingais keliais, tarsi 
pats Kristus būtų pasidalinęs 
(plg. I Kor. 1,13). Aišku, jog šis 
pasidalijimas ir atvirai priešta
rauja Kristaus valiai ir yra 
papikt inimas pasauliui ir 
kenkia šventam uždaviniui — 
skelbti Kristaus Evangeliją 
visai kūrinijai"' . <TJekret. 
Ekumenizmas, įvadas). Tarpe 
nekrikščionių besidarbuoją 
misijonieriai visi pripažįsta, kad 
jų darbo sėkmingumui gal di
džiausia k l iū t i s yra šis 
krikščionių suskilimas, kai toje 
pat vietoje besidarbuoją 
misijonieriai visi vadinasi krikš
čionimis, o kalba vieni vienaip, 
kiti kitaip tuo pačiu klausimu. 

Tiesa, kad ne nauji, bet visai 
nekrikščioniški yra santykiai 
net tos pačios krikščionių 
denominacijos narių tarpe. 
Įvairius pažiūrų, nuomonių 
skirtumus pasauliniais, poli
tiniais ir kitais klausimais ne 
visi aiškinasi, riša kaip geros 
dvasios, gerų santykių broliai, 
bet aiškiai vieni kitų nekenčia. 
Tai yra ne tik nenaudinga, bet 
ir nekrikščioniška. 

Nebus per daug. jeigu prisi
minsime mūsų laiko ir šeimų 
problemas. Ir nekrikščionys 
šeimos kūrimą, gyvenimą laiko 
ne eiliniu gyvenimo reikalu. 
Krikščionims moterystė yra 
sakramentas. Labai apgailėti
na, kaip daug mūsų laikais 
jaunų krikščionių moterystės 
sakramentą priima per daug 
lengvabūdiškai, kaip lengvabū
diškai šią sakramentinę sutartį 
nut raukia , pradeda naują 
gyvenimą su kitu asmeniu, tar
si niekad nebūtų girdėję, ką 
apie tai kalbėjo ir Evangelijose 
mums paliko Kristus. Būtina 

(Nukelta į 4 psl.) 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE. 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

82 
Laivui prisiartinus, su didžiausiojo atsargumo 

priemonėmis banginis buvo nustumtas prie laivo šono, 
kur storomis grandinėmis buvo pritvirtintas, nes buvo 
aišku, kad jo kūnas, jei nebus dirbtinai palaikomas, 
nugarmės į dugną. 

Besiruošiant jį supjaustyti, jo kūne buvo rasta ištisa 
surūdijus perstekė, šalia išsikišimo, apie kurį esame 
kalbėję. Dažnai pasitaiko rasti sugautu banginių kūne 
perstekių geležis ir visiškai sveiką mėsą aplink ją. Bet 
dar įdomesnis buvo atradimas netoliese nuo palaidotos 
geležies, akmens strėlės galvelės, su visiškai sveika 
aplinkine mėsa. Kas metė tą akmeninę strėlę? Ir 
kada? Gal tai buvo koks šiaurės vakarų indėnas, dar 
gerokai prieš Amerikos atradimą. 

Kažin kokie kiti stebuklai dar būtų buvę rasti tame 
pabaisoje — muziejuje, sunku pasakyti. Bet atsitiko — 
niekad nepatirtas įvykis — kad laivą pradėjo lenkti ant 
šono vis didėjąs lavono ketinimas nugrimsti. Star-
buckas, kuris tvarkė reikalą, žūbut užsispyrė nepaleis
ti to svorio, kuris grasino paskandinti laivą ir, jeigu 
nebūtų gavęs aukštesnio įsakymo, mes būtume 
nugarmėję į dugną. 

Virvės ir grandinės, pririštos prie sijų, taip įsi
tempė, kad nebuvo galima ją atrišti. Visai ant ,.Pe-

quodo" pakrypo įkypai. Norint pereiti deniu reikėjo 
ropoti keturiomis, tartum lipant namų stogu. 

Laivas traškėjo ir virpėjo. Daugelis dramblio kaulo 
inkrustacijų, įtaisytų vidujiniuose šonuose ir kajutėse, 
keistu būdu išsproginėjo lauk. Veltui buvo panaudotos 
kartys, norint atrišti grandines nuo sijų. Per tą laiką 
banginis tiek nugrimzdo į vandenį, kad nebebuvo 
galima priartėti prie pasinėrusių galų. Atrodė, kad 
kiekvieną akimirką vis naujos svorio tonos gulė ant 
skęstančios masės ir kad laivas tuoj apsivers. 

— Palauk! Truputį palauk! — rėkė Stubbas 
lavonui. — Po griausmais, vyrai, ką nors darykime arba 
esame žuvę! Veltui jūs stengiatės su kartimis, su jomis 
nebėra kas veikti... Gana, aš jums sakau!... Atneškite 
maldaknygę ir peiliuką. 

— Peiliuką? Taip, taip — tarė Queequegas ir, pa
ėmęs sunkų kirvį, iškišo galvą pro dureles. 

Smarkiai pliekdamas plieną į geležį, pradėjo 
skaldyti storų grandinių žiedus. Po kelių smūgių, kurie 
barstė pėdus žiežirbų, svoris laimėjo. Su baisiu tra
tėjimu kiekviena grandinė nugarmėjo į dugną, laivas 
atsitiesė ir banginis nuskendo. 

Tai labai įdomus įvykis, kurio ligi šiol joks žvejas 
negalėjo išaiškinti, kad kartas nuo karto tik ką užmuš
to sperminio banginio kūnas nešigelbstimai nugrimsta 
į dugną. Paprastai užmuštas sperminis banginis plū
duriuoja išverstu pilvu ir stipriai išsikišusiais šonais 
ant vandens paviršiaus. Jeigu taip įvyktų su tik senais, 
liesais ir susidėvėjusiom širdim banginiais, kurių plona 
taukų danga ir iškrypę, rematizuoti kaulai, galėtum 
pasakyti, kad taip atsitinka dėl lengvos medžiagos 
trūkumo. Bet taip nėra, nes jauni ir visiškai sveiki ban 

giniai, mirę savo gyvenimo pavasaryje ir su dideliu 
taukų kiekiu savo kūne, kartais panašiu būdu 
nuskęsta. 

Tačiau reikia pasakyti, kad sperminis banginis re
čiau patiria panašius nuotykius, negu bet kokia kita 
jų rūšis. Vienam sperminiam banginiui atitenka 
dvidešimt Tikrųjų banginių. Gal taip įvyksta dėl 
didesnio kiekio kaulų, kuriuos randame pas Tikrąjį 
banginį. Vien tik jo venecines užuolaidos sveria toną 
ar daugiau, tuo tarpu sperminis banginis jų neturi. 

Kartais atsitinka, kad po kelių valandų ar dienų 
banginis vėl iškyla, daug lengvesnis nei būdamas 
gyvas. Bet tokio reiškinio priežastis yra aiški: jame 
susidaro dujos ir jį smarkiai išpučia, jį paversdamos 
gyvuliniu balionu. Tada karo laivo svoris vargiai galėtų 
jį paskandinti. Bemedžiojant banginius Naujosios 
Zelandijos įlankose, kai Tikrasis banginis pradeda 
rodyti grimzdimo ženklus, priėjo pririšamos bujos su 
ilgom virvėm, kad būtu galima žinoti, kur jį rasti, kai 
jis iškils. 

Netrukus po to, kai nugrimzdo banginio kūnas, 
žvalgas pranešė, kad „Jungfrau" vėl nuleido valtis į 
vandenį, nors vienintelis matomas čiurkšlys priklau
sė vienai banginių rūšiai, kurių negalima sugauti dėl 
jų nepaprasto greičio, bet kurių čiurkšlys panašus 
į sperminio banginio čiurkšlį. Taip dažnai neprityrę 
žvejai apsigauna. Taigi Derikas su savo gauja ėmėsi 
vytis tą nepavejamą gyvulį. Su visom ištiesom burėm 
„Jungfrau" skubėjo valtims įkandin, ir mes matėme 
ją išnykstant pavėjui. įsitraukusią į aršią, viltingą 
medžioklę. 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
FOTOMENININKAS 

A. KEZYS WASHINGTONE 

Skautų veikėjos Dalės Lukie-
nės sudarytas specialus komi
tetas, kurio garbės pirmininkas 
buvo Lietuvos atstovas Wa-
shingtone St. Lozoraitis, 
lapkričio 19-20 d. Marylando 
universiteto Suaugusių švie
timo centro rūmuose surengė 
Algimanto Kezio vežiojamą lie
tuvių dailininkų parodą ir jo 
vėliausios knygos „Cityscapes" 
sutiktuves. 

Jaukiose universiteto Suau
gusių švietimo centro rūmuose 
išstatyta paroda, kurią gausiai 
lankė ir paveikslus pirko sos
tinės bei apylinkių lietuviai, 
sudarė tikrai akademinę nuo
taiką. Aptardamas A. Kezio 
naujausią foto nuotraukų knygą 
„Cityscapes", buvęs Chicagos 
gyventojas Antanas Dundzila 
savo žodyje pareiškė, jog Al
gimantas Kezys su savo ob
jektyvu mus talentingai veda 
per šias tris perspektyvas: 
ieškojimą nuotraukoje savęs, 
ieškojimą ne savęs ir fotografo 
išieškotą beveik intelektualinį 
radinį — lyg tai kokią praregėtą 
pamoką ar pasaką... Šitai viską 
pastebėti, sukaupti ir įvesti į 
foto aparatą ir perduoti žiūrovui 
yra menas. Ir tai yra 20 amžiaus 
dar jaunutis menas. 

Toliau A. Dundzila taip sakė: 
„Algimantas Kezys šioje jauno 
meno srityje darbuojasi ar ne 
tris dešimtmečius... Naujai iš
leista knyga ar tik ne septinto
ji... Septynios knygos, neskai
tant begalės iliustracijų kituose 
leidiniuose, atskiro portfolio, 
puikių kalendorių, darbo 
leidyklose, redakcijose, visuo
menės rateliuose ir dideliuose 
ratuose... Kezį laikytume daug 
atliekančiu burtininku. Burtais 
tačiau netikime, tad jį drąsiai ir 
su pasididžiavimu galime va
dinti daug duodančiu fotomeni
ninku ir visuomenininku..." 

Baigdamas žodį, A. Dundzila 
priminė, kad spalio 28 d. Algi
mantui Keziui suėjo 60 metų 
amžiaus. Ta proga sukaktu
vininką viešai pasveikino, visus 
parodos žiūrovus pakvietęs su
giedoti Ilgiausių metų. Šis ap
valios amžiaus sukakties viešas 
priminimas buvo malonus siur-
pryzas sukaktuvininkui. Dalis 
jo foto darbų parodoje taip pat 
buvo išstatyta. 

Po parodos atidarymo ir foto 
albumo pristatymo dalis svečių, 
susirinkę į Dalės ir architekto 
Algio Lukų namus Potomaco 

Rimties valandėlei 

(Atkelta iš 3 psl.) 
pasakyti, kad tai kas šiuo klau
simu čia pasakyta, netaikoma 
nekaltiems asmenims. Jie yra 
auka kito padarytos klaidos. 

Tai tik keli faktai iš gyvenimo 
mūsų laiko žmonių, save va
dinančių ir laikančių krikščio
nimis. 

Švenčiant Kristaus atėjimą 
dera prisiminti visiems, kurie 
save laiko krikščionimis, kad 
Kristus gimė ne tik numirti už 
mus, bet ir priminti, kad turime 
mylėti vienas kitą kaip patys 
save, kad turime būti viena, 
kaip jis yra viena su dangiš
kuoju Tėvu. Vienos šeimos, 
broliškos meilės dvasia tarp 
krikščionių yra ne tik di
džiausias iš Dievo įsakymų, di
džiausias malonumas iŠ visų 
mūsų laikino gyvenimo malonu
mų, bet yra ir šaltinis visokios 
net žemiškos sėkmės. 

Visiems linkėdamas malonių 
Kristaus gimimo švenčių, lai
mingų ateinančių metų, linkiu 
visiems lietuviams kuo dau
giausiai tarpusavės krikščio
niškos meilės. 
Vyskupas Vincentas Brizgys 

priemiestyje, privačiai atšventė 
A. Kezio amžiaus sukaktį, pa
brėžiant ir jo ilgametį darbą su 
jaunimu, ypač su skautais. Kitą 
rytą A. Kezys vėl su foto 
aparatu sukiojosi po sostinės 
įdomiąsias vietas. Tai jo duona, 
kur ia nusipelno talent ingo 
fotomenininko vardą. 

BALTIMORĖS LIETUVIAI 
TELEVIZIJOJE 

Vieno sekmadienio popietę 
Washingtono televizijos 11 
kanalas pusvalandį rodė vaiz
dus iš kaimyninės Baltimorės 
l ietuvių gyvenimo. Tame 
sename išeivijos etniniame 
telkinyje ir dabar dar pri
skaičiuojama apie šešis tūkstan
čius lietuvių. Jie turi savąją Sv. 
Alfonso parapijos bažnyčią be
veik pačiame miesto centre ir 
Lietuvių namus Hollins bei Par-
kins gatvių rajone, kuriuose yra 
prisiglaudusios įvarios lietu
vių organizacijos, tarpe jų ir 
amerikiečių lietuvių karo ve
teranų postas. 

Kol tą dieną netikėtai, nieko 
iš anksto nežinodamas, sukiojau 
TV kanalus, 11-tam kanale TV 
kameros buvo nukreiptos į 
Baltimorės Lietuvių namus. 
Rodė seniausią išeivijoje 
Baltimorės lietuvių tautišką 
knygyną, įsteigtą 1908 metais, 
taigi šiemet minėjusį 80 m. su
kaktį. Jis ir dabar nuosavuose 
Lietuvių namuose gražiai tebe
gyvuoja. Taip pat televizija 
daug laiko skyrė Baltimorės lie
tuvių kultūros muziejui, ypač 
a tkre ipdama dėmesį į ten 
esančių lietuviškų kryžių bei 
koplytstulpių ekspoziciją, kuri 
vis didėja. Kryžius ir koplytstul
pius savo rankomis daro kelio
likos lietuvių grupė, vado
vaujama pritaikomojo meno 
mokytojo amerikiečių mokyk
loje ir Lietuvių muziejaus kura
toriaus Algimanto Grintalio. 
Specialios TV programos pa-
ruošėja ir pranešėja simpatinga 
juoduke daug laiko skyrė kryžių 
bei koplytstulpių parodymui ir 
pokalbiui su grupės vadovu bei 
aktyviu l ie tuvių t au t i nė s 
bendruomenės nariu A. Grin-
taliu, kuris, nors ir yra ateivis 
iš Lietuvos, gerai kalba angliš
kai. 

JAUNIMO GRĮŽIMAS Į 
SENĄJĮ TELKINĮ 

TV programoje buvo pabrėžia
mas ir vienas naujas bei retas 
reiškinys. Būtent jaunosios 
lietuvių generacijos grįžimas 
gyventi į senąjį lietuvių telkinį 
Hollins gatvės apylinkėje, kur 
miesto valdžia ne vieną namą 
restauravo, taip pat prieš pat 
Lietuvių namus įsteigė Lietuvių 
mažąjį parką, kuriame švenčių 
metu iškeliamos vėliavos ir 
stovi Lietuvos pakelių kryžius 
— A. Grintalio ir jo grupės 
meistrų dovana. Tų sugrįžusių 
į Hollins gatvės apylinkes 
gyventi jaunų šeimų tarpe yra 
ir Kęstutis Česonis su žmona. 
Jiems TV specialios programos 
pranešėja nepagailėjo vietos. 
Tas faktas ypač charakteringas 
dėlto, kad kituose Amerikos 
miestuose jaunimas beveik 
išimtinai iš senųjų lietuvių 
telkinių bėga į priemiesčius, su
nykimui pa l ikdamas savo 
senelių įsigytas ar pastatytas 
bažnyčias, mokyklas, lietuvių 
namus ir kitas institucijas. 

Rašant apie Baltimorę įdomu 
pastebėti, kad čia matyti at
gimimas ir lituanistinio švie
timo srityje. Ta sritis ilgesnį 
laiką buvo apleista. Nuo Šio 
rudens Baltimorėje vėl veikia 
Vidos Vaškienės vadovaujama 
šeštadieninė lituanistinė mo
kykla, kurią lanko apie 20 
vaikų — kiek daugiau, negu 
kaimyniniame Washingtone, 

MIELI 
TĖVYNAINIAI, 

Kai tyliąją naktį, Kūčių vaka
re, mus visus sujungs Vakarė 
žvaigždė, laukiant Kristaus 
gimimo, lyg trimito garsais 
pasklis sveikinimai ir 
linkėjimai. 

BALF-as — Bendras Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondas — 
sveikina visus Tėvynainius, lyg 
ratu susispietusius apie Ge
dimino pilį — laisvės simbolį, Si
biro tremtinius ir visus JAV 
balfininkus, kurie artimo meilės 
širdimi tiesia pagalbos ranką 
kenčiantiems broliams ir sesėms 
lietuviams. 

BALF'as pasitinka Naujuo
sius 1989-tus Metus su linkė
jimais, kad mes dar labiau su
glaustume gretas, suteikdami 
vienybės šūkiui tikrą gyva
stingumą, tyrą išpažinimą 

Nuskambėjus Naujųjų Metų 
varpams, BALF'as įžengs į ju
biliejinius 45-tuosius veiklos 
metus. Kai Europą nusiaubė an
tras pasaulinis karas, 1944 m. 
buvo įkurta bendra Amerikos 
lietuvių apolitinė ir areliginė 
organizacija lietuviams šelpti, 
tikslu rūpintis šalpos ir švietimo 
reikalais, teikiant pagalbą lie
tuviams Lietuvoje ir tremtyje. 
BALF'o 140 skyrių su tūkstan
čiais narių išleistos milžiniškos 
sumos pinigais ir vertybėmis bei 
vaistais akivaizdžiai parodo 
užjūrio balfininkų meilė vargs
tantiems broliams ir sesėms lie
tuviams. 

BALF'as jautė ir jaučia Lie
tuvos ašaras, Sibiro kankinių 
kančias ir dėkoja visiems, kurie 
savo idealistine veikla ir auko
mis Sv. Kalėdų proga įgalino 
suteikti pagalba visame pasauly
je vargstantiems lietuviams. 

Dirbkime vieningai, susiklau
sančiai, kad Bendras Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondas dar la
biau galėtų išplėsti šalpos dar-

kur beliko tik 14 mokinių. Taip 
pat Balt imorės Lietuvių 
namuose nuo šio rudens veikia 
ir lietuviškai nemokantiems 
kursai, vadovaujami Joanos ir 
rašytojo Antano Vaičiulaičių 
dukros Joanos Vaičiulaity-
tės-Slavikienės. Šiuos kursus, 
padalintus į dvi grupes ir 
vykstančius du kartus per, sa
vaitę, lanko apie 40 visokio 
amžiaus studentų. Jie mokosi 
savo tėvų ir protėvių kalbos, 
nes, pamažu laisvėjant gyve
nimui Lietuvoje, išeivijoje susi
domėjimas savo tėvų ir protėvių 
žeme, ypač kalba, vis didėja. 

Sį kartą gal ir sąmoningai su
jungiau bičiulio Algimanto Ke
zio apsilankymo Washingtone ir 
Baltimorės įspūdžius, nes 
Baltimorės mieste pirmą kartą 
apsilankyti 1973 m. vasarą kaip 
tik teko su tuo pačiu A. Keziu, 
ir tada tris dienas praleidom 
apsistoję klebonijoje pas kun. K. 
Pugevičių miesto centre. Skir
tumas tik tas, kad per tuos 15 
metų Baltimorė, kaip ir kiti 
Amerikos miestai, gerokai 
paaugo ir pagražėjo. 

bus. Gyvenkime Dievo, Tėvynės 
ir Artimo meilės kilniais idea
lais. To iš mūsų tikisi laisvės 
laukianti tėvynainių širdis, 
tremtinių dalis, visus jungianti 
plevėsuojanti trispalvė vėliava, 
skambą visus rišantys himno 
garsai, Vilniaus katedros var
pai, simbolizuoju tikinčiąją Lie
tuvą 

Dieve, padėk mums visiems! 
Bendro Amerikos Lietuvių 

Šalpos fondo centro valdyba: 
Maria Rudienė, pirmininkė 
Pranas Budininkas, Ph.D., 

vicepirmininkas 
Albinas Dzirvonas, 

vicepirmininkas 
Kun. Jonas Juozupai t is , 

vicepirmininkas 
Irena Kriaučeliūnienė, 

vicepirmininkė 
Ona Jokūbai t ienė , 

gen. sekretorė 
Vytautas Kasniūnas, 

gen. sekr. atstovas Chicagoje 
Kostas Čepaitis, iždininkas 

Faustina Mackevičienė, 
prot. sekr. 

MŪSŲ KOLONIJOS 

Union Pier, MI 
DIDELĖ NELAIMĖ 

Kaiminystėj Union Pier, MI, 
įvyko skaudi nelaimė Gorettos 
Mikalonytės-Duncan, 208 
Beech St., Three Oaks, MI 
49128, namuose. Gruodžio 9 d. 
3:34 ryto užsidegė namas. 
Goretta su vyru Gary pabudo, 
kada name ugnis jau buvo 
užblokavus išėjimą iš antro 
aukšto, kur buvo miegamieji. 
Goretta siuntė vyrą bėgti paimti 
2 vaikučius, o pati šoko per 
langą, kad galėtų vaikus 
pagaut i . Šokdamas žemyn 
nusilaužė abi rankas ir su 
sulaužytom rankom laukė 
vaikų ir vyro. Deja jų 
nebesulaukė. Ugnyje sudegė jos 
vyras Gary 25 metų, Erikas 19 
mėnesių ir Vincelis 2.5 mėn. 
Goretta neteko vyro, vaikų ir 
namo — liko didelės nelaimės ir 
sulaužytų rankų ir gyvenimo 
skausme. 

Kadangi jos tėveliai Emilija ir 
Vincas Mikaloniai, kol gyveno 
Union Pier, MI, priklausė 
Union Pier, Lietuvių drau
gijai, aš drįsau kreiptis į lie
tuvius, susirinkusius atšvęsti 
tradicinę Kūčių šventę. Buvo 
iš Union Pier ir apylinkės, taip 
pat svečiai iš Beverly Shores, 
Ind., ir Michianos. Prašiau 
paremti , didelėn nelaimėn 
patekusią Goretta, lietuvaitę. 

Visi nuoširdžiai aukojo ir 
suprato, kad tokioj nelaimėj 
ribų nėra, kad lietuvis lietuvį 
turi užjausti ir paremti. Buvo 
suaukota 420 dolerių (be at
skirai duotų liet. asmeniškų 
aukų). Labai labai nuoširdžiai 
dėkoju visiems aukojusiems 
savo ir Gorettos vardu. 

Atsiprašau U.P.L. draugijos 
pirmininką E. Vengianską, kad 
nepaklausiau jo ir valdybos nu
tarimo ir sudrumsčiau šventiš
ką kūčių nuotaiką. 

Bronė Beržanskienė 

GINKLAI AERODROME 

O'Hare aerodrome buvo su
gautas Philipinų kilmės labora
torijos technikas B. Comacho iš 
Ohio, kuris norėjo išsigabenti 
devynis automatinius šauna
mus ginklus. Tuoj buvo areštuo
tas. 

KRAUJO PAINTĖ 
GERIAUSIA DOVANA 

Loyolos medicinos centro 
viršininkas A. Hoffstadter pa
reiškė, kad geriausia Kalėdų 
dovana būtų kraujo paintė li
gonių gelbėjimui nuo mirties. 

150 SOVIETŲ BŪSIMŲ 
VADŲ 

Pasikeičiant ekskursantais, į 
Chicagą lėktuvu buvo atskridę 
150 jaunų Sovietų Sąjungos 
žmonių, kurie ruošiami į vado
vaujančius postus. Čia jie buvo 
apsistoję Rotary organizacijos 
narių šeimose. Tolimesnis jų 

planas buvo — savaitė Phila-
delphijoje ir keturios dienos Wa-
shingtone. 

Kanklės, skambėkit, 
širdys, virpėkit — 
Taiką žemei skelbia 
Kalėdų varpai! 

PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGA Svei
kina visus pasaulio lietuvius su šv. Kalėdomis ir linki dar
bingų, lietuviškų Naujųjų Metų! 

PLJS Valdyba 

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 1988 METŲ pro
ga visas JAV LB valdybas ir visus lietuvius 
sveikiname ir linkime Dievo palaimos, o Lietuvai 
pilnos laisvės! 

Vidurio Vakarų LB apygardos valdyba: 
Birutė Vindašienė, pirm. 
Aleksandra Likanderienė 
Raimondas Rimkus 
Irena Levickienė 
Asta Spurgytė 
Rasa Miliauskaitė 
Dana Šilimaitienė 
Justinas Vizgirda 

f\^| midlcind Federcil 
• • •Mr Savinas^and Loan Association 

4 I N T E R N A T I O N A L 
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 

T«l«fon«»: (312) 430-0074 

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 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

BSEE 
LEN0ER 

. 

INTERNATIONAL ^ 

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

LIETUVA 
LIETUVA 
LIETUVA 
LIETUVA 
LIETUVA 
LIETUVA 
UETUVA 
UETUVA 

10 d., Maskva 1 d., Viena 1 d., 
10 d., Maskva 1 d., Viena 3 d., 
10 d., Maskva 1 d.f Helsinkis 1 
10 d., Maskva 1 d., Viena 3 d., 
10d., Maskva 1 d., Helsinkis 1 
10 d., Maskva 1 d., Viena 3 d., 
10d., Maskva 1 d., Viena 1 d., 
15 d., Maskva 1 d., Viena 1 d., 

PASTABA: Maloniai patenkinsime pavienių (be 
trumpesniam arba ilgesniam laikui Lietuvoje. 

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

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 iškvietimo dokumentus artimiesiems iš 
Lietuvos. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 Robertą Road 

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

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS y 

LIETUVOJE ^&lilXilS^ 
Algis Grigas, pirmininkas 

ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, 
sukaktuvių, vestuvių ar bet kokia kita proga. Sveikinimai pristatomi j 
namus. 
Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus ŽAIBAS 

10401 Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-8090 
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LIETUVIŲ MONTESSORI 
MOKYKLĖLĖS CHICAGOJE 

„Vaikų nameliai" Chicagoje 

Si trumpa lietuvių Montessori 
mokyklėlių istorijos apžvalga 
prasideda įdomiu faktu. Kai 
Marija Varnienė 1958 metais 
įs te igė „Lietuvių vaikų 
židinėlį", tai buvo ne tik pirmoji 
lietuviška Montessori mokyklė
lė Chicagoje, bet tuo metu ir vie
nintelė Montessori mokykla 
Chicagoje. 1958 metais buvo 
įsteigta ir Amerikos Lietuvių 
Montessori draugija. Nuo jos 
įs te igimo, ALM draugijos 
tikslas liko tas pats: ,,... padėti 
kiekvienam vaikui save at
skleisti, teikti pagrindus kūry
bingam mokymuisi ir tvirtai 
pasisavinti savo tėvų kalbą'*. 
(Citata iš ALM draugijos išleis
tos istorijos aprašymo.) 

M. Varnienė, kartu su Dome 
Pe t ru ty te , vedė mokyklėlę 
iki 1962-jų metų. D. Petrutyte, 
pripažinta didele Montessori 
metodo žinove, buvo pakviesta 
padėti amerikiečiams, kurie 
įs teigė Alcuin Montessori 
mokyklą Oak Parke. Kurį laiką 
tos mokyklos steigėjai (jų tarpe 
buvo dr. Paul Dunn iš Oak 
Parko) važiuodavo į Marąuette 
Parką stebėti, kaip Montessori 
metodas įgyvendinamas klasėje. 
American Montessori Society 
pakviesta, 1964-ais metais D. 
Petrutyte Oak Parke pravedė 
kursus paruošti Montessori 
mokytojas. Tais pačiais metais 
D. Petrutyte buvo auklėtoja 
„pavyzdingosios klasės" Oak 
Parke'— iš viso arti 50 vaikų. 

Draugija, nuo pat jos įkūrimo, 
stengėsi sutelkti lėšas „Vaikų 
namelių"' įkūrimui ir išlai
kymui. „Vaikų nameliai" buvo 
įkurti 1963 metais Marąuette 
Parke. Didžiausia problema — 
kur bus patalpos? — buvo iš
spręsta dr. Leono ir Irenos 
Kriaučeliūnų, kurie įrengė 
patalpas mažiems vaikams ir 
jas perleido ALM draugijai. Šį 
rudenį „Vaikų nameliai" pra
dėjo 26-tuosius gyvavimo metus 
su nauja auklėtoja Maryte Utz, 
buvusia ALM draugijos pirmi
ninke. D. Petrutyte, ALM drau

gijos pakviesta būt i pa-
tarėja-globėja, kol Marytė Utz 
bus formaliai American Mon
tessori Society diplomuota. D. 
Petrutyte sutiko šias pareigas 
vykdyti ir, kartu su Maryte Utz, 
vėl įsijungė į auklėjimo darbą 
Nameliuose su 22 lietuviukais. 

Šį rudenį „Vaikų nameliai" 
susilaukė kelių viešnių iš Lie
tuvos. Rugsėjo mėnesį apsilankė 
dvi seserys, Irena Orinienė ir 
Ona Maknevičienė, abi etno
grafinio ansamblio Lietuvoje 
kanklininkės. Jos supažindino 
vaikučius su kanklėmis ir jų 
muzika. Gruodžio mėnesį 
darželio mokytoja Stasė 
Starkutė atėjo stebėti klasę ir 
apdovanojo visus vaikučius 
moliniais švilpukais. 

„Vaikų nameliai" šį rudenį 
gerai gyvuoja su nauja entuzias
tiška auklėtoja Maryte Utz ir 
neįkainojamos patirties auklė
toja Dome Petrutyte. 

D. Petrutyte yra plačiai žino
ma amerikiečių Montessori su
važiavimuose ir Montessori 
mokyklose. Ji yra viena iš ne
daugelio žmonių pasaulyje, 
lankiusių pačios Marijos 
Montessori vedamus kursus. D. 
Petrutyte, diplomuota Associa-
tion Montessori Internacionale, 
buvo išklausiusi ir M. 
Varnienės kursus Lietuvoje, o 
Amerikoje buvo pripažinta 
American Montessori Society, 
Montessori mokymo metodo 
autoritetu. 

„Žiburėlis" Lemonte 

„Žiburėlis" — jauniausia lie
tuviška Montessori mokyklėlė 
Chicagoje. Neseniai pietvakarių 
priemiesčiuose, kuriuose 
padidėjo lietuvių skaičius, susi
darė tėvų būrelis, kuris labai 
pageidavo Montessori mokyk
lėlės savo apylinkėje. Didelių 
pastangų ir ALM draugijos pa
galbine 10,000 dolerių parama, 
nauja Montessori mokyklėlė — 
„Žiburėlis" — įsikūrė Lemonte 
1983-ais metais . Nuo jos 
įkūrimo, mokyklai vadovauja 
sumani auklėtoja Dana 

Dirvonienė. 
Pirmuosius metus „Žiburėlį" 

lankė nedidelis skaičius vaikų, 
bet kasmet tas skaičius auga ir 
šįmet mokyklėlę lanko 28 
vaikučiai. „Žiburėlis" nuomavo 
patalpas Bromberek Public 
School Lemonte pirmuosius 
5-rius metus. Kai Pasaulio Lie
tuvių centras atsidarė lietuvių 
organizacijoms, „Žiburėlis" tose 
patalpose surado sau tinkamą 
kambarį. Vienas tėvas visą 
kambarį išdažė, kitas tėvas 
įrengė telefoną ir kt.; ir šį 
rudenį, jau naujose patalpose, 
prasidėjo mokslo metai. Auklė
tojos D. Dirvonienės ir daugelio 
tėvų pagalba „Žiburėlis" gražiai 
auga. 

Kodėl Montessori? 

Draugijos motto yra: „Per 
mokslišką vaiko auklėjimą 
siekiame lietuvių kultūros 
išlaikymo išeivijoje ir dvasinės 
žmogaus pažangos". Kaip 
Montessori metodas padeda tė
vams savo vaikus lietuviškai 
auklėti? Montessori suprato 
vaiko dvasinius poreikius. Mon
tessori metodas padeda vaikui 
save tobulinti per užsiėmimus, 
pritaikytus jo vystymuisi. 
Montessori sekėjai supranta, 
kad yra svarbu gerbti vaiką, 
kaip asmenį. 

Maria Montessori buvo gy
dytoja, pirmoji moteris Italijoje 
baigusi medicinos mokslus. Ji 
susidomėjo mažų vaikų psicho
logija ir auklėjimu, kai jai buvo 
proga dirbti su atsilikusiais 
vaikais neturtingųjų rajone 
Romoje. Tas darbas jai taip 
pasisekė, kad tie atsilikę vaikai 
pralenkė normalius vaikus per 
valstybinius egzaminus. Visas 
mokslo pasaulis žiūrėjo į ją kaip 
į tikrą fenomeną, o tuo tarpu 
Montessori savęs neaukštino. Ji 
net įsigilino į vaikų psicholo
gijos mokslą, nes jai buvo aišku, 
kad kažkas ne taip buvo daroma 
su normaliais vaikais, jei jie at
siliko nuo nesveikų vaikų. Mon
tessori toliau dirbo su sveikais 
vaikais ir per savo pastebėjimus 

išvystė savo auklėjimo metodą. 
(Ka' Montessori kalbėjo apie 
auklėjimą, ji nesutapatino jo su 
mokymu. Montessori net gailė
josi, kad nebuvo kito žodžio, 
kur is i š re ikš tų auklėjimo 
sąvoką, kaip pagalbą gyveni
mui. O pagalba vaiko gyveni
mui dažnai nieko bendro neturi 
su mokymu). Montessori pati 
rašė, kad vaikai patys jai 
parodė, kas jiems buvo reikalin
ga ir naudinga. Iš tikrųjų, ji 
buvo labai akyla stebėtoja (kaip 
visi atradėjai), sugebėjusi visai 
kitaip suprasti, ką ji matė. Pa
saulis žiūrėjo į vaiką, kaip į 
tvarkos ardytoją, o Montessori 
tame vaike įžiūrėjo tvarkos 
mylėtoją, kuriam būtinai reikia 
paruoštos aplinkos, kad galėtų 
geriausiai vystytis. Pasaulis 
matė vaiką žaidžiantį su savo 
žaisliukais, o Montessori matė, 
kad tas vaikas nori tikro, pras
mingo darbo, kad jo asmenybė 
gerai išsivystytų. Montessori 
buvo tikra atradėja, supratusi 
vaiko vystymąsi ir tą supratimą 
perteikė kitiems. Montessori 
parašė daug knygų, kurios labai 
naudingos tėvams. Jose ne tik 
daug įžvalgos, bet vaikui 
teikiama ir didelė pagarba. 
(Pvz.: „The Secret of 
Childhood"). 

Galima grįžti prie klausimo, 
kodėl lietuviška Montessori 
mokyklėlė yra naudinga lietu
viško vaiko auklėjime? Pirma: 
Montessori suprato, kad vaiko 
pirmieji šešeri metai tur i 
nepaprastai svarbų vaidmenį jo 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. gruodžio mėn. 24 d. 

Montessori „Žiburėlio" mokyklėlės Lemonte auklėtiniai ir auklėtojos Audrone Elvikienė, vedėja 
Dana Dirvonienė ir Violeta Karalienė. 

grindų šlavimu, skysčių, pu
pelių ar riešutų pilstymu). Dar
bo įrankiai yra pritaikyti 
mažam vaikui. Vaikas gali 
atlikti kokį darbelį tiek kartų, 
kiek jam įdomu. Darbeliai turi 
būti atliekami tvarkingai, tei
singai ir iki galo. Vaikai 
išmoksta darbelio procedūrą su 
auklėtojos pagalba, ar stebė
dami kitus vaikus tą darbelį 
atliekant. Kartą teko stebėti 

asmenybės formavime. Vaikas klasę, kurioje vienas berniukas 
be vargo pasisavina tai,ką jis net 15 minučių stovėjo prie 
randa savo aplinkoje. Nesvarbu, dubenėlio ir labai tvarkingai, su 

..Vaikų nameliu" auklėtinė Viktorija Vanagunaitė. padedama pedagoges 
Domės Petrutytės, susipažįsta su raidynu. 

„Vaikų namelių" Chicagoje šių mokslo metų auklėtiniai ir auklėtojos - Marytė Utz, Vida Radi 
ir Dome Petrutyte. 

kuriame krašte jis gimsta 
pasaulyje, vaikas be jokio vargo 
išmoksta savo tėvų kalbą. Jei 
mes, lietuviai, kalbame su savo 
vaikais lietuviškai, ir sten
giamės mažiau barbarizmų 
naudoti, mūsų vaikai irgi taip 
išmoks lietuvių kalbą. Montes
sori mokykloje auklėtojos taip 
pat kalba lietuviškai, nau
dodamos taisyklingus lietu
viškus pavadinimus įvairiausių 
daiktų, kurie yra klasėje. Nau
ji, negirdėti žodžiai nevargina 
vaiko, bet plečia jo žodyną. Svar
bu tik labai aiškiai ir iš lėto su 
juo kalbėtis. 

Taip pat vaiko lietuviškumo 
jausmas yra sustiprinamas 
Montessori mokyklėlėje, nes 
auklėtoja kreipiasi į jį ar į ją lie
tuviškai, vaiko vardą ir pavardę 
gražiai ir ta isykl ingai iš
tardama. Vaikas taip pat pa
stebi, kad kiti vaikai irgi moka 
lietuviškai. Tai yra geri ir pozi
tyvūs dalykai, bet svarbiausia, 
kad lietuviškoje Montessori mo
kykloje vaikas galės darbelius 
atlikti jam nurodytu būdu 
paruoštoje aplinkoje, kurie pa
dės jo asmenybei augti ir stiprė
ti. 

Kiekviena motina pasakys 
apie savo 1-2 metukų vaiką, kad 
jis nori daryti viską „pats" ir, 
kad jis nori daryti tą, ką mama 
daro. Tam vaikui tikri darbai 
yra įdomesni negu bet koks 
žaislas. Patys vaikai žino. kad 
Montessori mokyklėlėje jie 
nežaidžia, bet didžiuodamiesi 
pasakys, kad jie dirba. Mažiau
si vaikai Montessori mokykloje 
susipažįsta su gyvenimiškais 
pratimais (daržovių skutimu ir 
pjaustymu, rankų plovimu, 

dideliu rimtumu ir susikaupimu 
muilavo ir plovė savo rankutes. 
Auklėtojos užkalbintas, vaikas 
su tuo pačiu rimtumu prisi
pažino, kad tai jam „Neleidžia 
namie". Pagalvojau, kad turbūt 
namie bijoma, kad vaikas nepri-
simuilintų akyčių. O mokyk
lėlėje jam buvo suteikta pagalba 
ir proga patenkint i savo 
troškimą. Vaikui kartojimas 
nėra bereikšmis veiksmas, kaip 
tai būtų suaugusiam. Mon
tessori pastebėjo, kad vaikas 
kartoja kokį veiksmą, kol jis 
kažką gerai išmoksta, bet ne
būtinai suaugęs žmogus supras, 
ką vaikas tokiu būdu išmoksta. 
Todėl Montessori mokykloje 
vaiko darbelio kartojimas yra 
laikomas geru dalyku. 

Gyvenimiški pratimai Mon
tessori mokykloje paruošia 
vaiką ir kitus darbelius išmokti, 
nes jie padeda jam susikaupti ir 
teikia pasitenkinimą, kai jis 
sėkmingai atlieka visą darbelį. 
O kiti darbeliai, kuriuos vaikai 
gali pasir inkt i yra labai 
įvairūs: 1) Juslinė medžiaga — 
matymo, girdėjimo, uostymo ir 
lietimo darbeliai. 2) Netiesio
ginis paruošimas rašymui: 
vaikas turi progą įvairias 
geometrines formas išmokti 
(pvz. kubas, prizmė, cilindras, 
piramidė), liesdamas tikras 
reprezentacijas tų formų ir gir
dėdamas jų pavadinimus. 
Montessori visas savo priemo
nes sugalvojo taip, kad vaikas 
prieina prie abstrakčios sąvokos 
tik per konkretų objektą, kuris 
yra vis daugiau suabstrak-
tintas. Vaikui reikia paimti 
daiktą (pvz. rutulį) į rankas, jį 

apversti ir apž iū rė t i , kad 
suprastų kas yra ru tu lys . 
Mažam vaikui neužtenka pama
tyti paveiksliuką ar piešinį. 3) 
Rašymas — pirmą rašymą, kurį 
vaikas išmoksta Montessori 
klasėje, nėra pieštuku, bet su 
kilnojamu raidynu. Vaikas, 
išmokęs raidžių garsus, gali iš
rinkti raides iš dėžės, kurioje 
visos raidės yra suskirstytos, ir 
..parašyti" žodį ' raidės pa
vadintos pagal savo garsą, o ne 
pagal savo pavadinimą, pvz. 
„m" yra pavadinta „m-m" o ne 
,,em"). 4) Skaitymas — vaikas 
Montessori klasėje dažnai 
išmoksta rašy t i ir paskui 
skaityti. Jeigu rašymas yra 
analizavimas ir atpažinimas žo
džio garsų, tai skaitymas yra su
gebėjimas atpažinti ir sujungti 
garsus į žodį. 5) Matematikos 
pradmenys — skaičiavimo prie
monės. Matematikoje ypač yra 
naudinga vaikui, kad būtu 
konkreti reprezentacija, kai vai
kas skaičiuoja 1, 2, 3 ... 6) Ma
tematikos veiksmai — sudėti, 
atimti, padauginti, padalyti. 7) 
Geografija. 8) Gramatika. 9) Bo
tanika. 10) Istorija. 

Viskas, ką vaikas gali pasi
rinkt, yra konkrečioje formoje. 
Mažas vaikas labai daug ir 
lengvai gali suvirškinti, jeigu jis 
gauna žinias konkrečioje formo
je. Vaikui pradžios mokykloje 
dažniausia žinios pateikiamos 
abstrakčiai. Baigęs Montessori 
programą, vaikas turi gerą pa
grindą suprasti tuos abstrakčius 
paaiškinimus. 

Vienas Montessori principų 
yra: tvarka yra labai svarbu 
vaikui ir ji jam net labai prie šir
dies. Netvarka irgi gali būti 
„tvarka" vaikui, kuris įpranta 
prie jos. Šis principas yra labai 
svarbu lietuviškam priešmo
kyklinio amžiaus vaikui. Tvar
kingoje aplinkoje, kurioje nėra 
prievartos, nėra triukšmo ar 
pykčių, vaikas labai gražiai 
priima auklėtojos nurodymus ir 
pagalbą. Mūsų mokyklose ta 
pagalba yra suteikiama lietuviu 
kalba. Vaikas pajus dvasinį 
pasitenkinimą, kad jis gauna ko 
jam reikia — pagalbos jo gyveni
mui; jam pasiliks gilus įspūdis, 
kad mokykloje ta pagalba buvo 

suteikta lietuviškai. 
Taip pat svarbu prisiminti, 

kad vaikas pats tvarkos nesu
kurs. Jei jam yra paruošta gera, 
tinkama aplinka, jei jam yra pa
rodyta, kaip toje aplinkoje tvar
kytis ir iš jo reikalaujama, kad 
j is tos aplinkos ta isykles 
palaikytų, vaikas visą tą darys 
be liepimų, be grasinimų. 

Jeigu tėvai norime, kad mūsų 
vaikai būtų lietuviai, išaugtų ir 
kalbėtų lietuviškai ir didžiuo
tųsi savo kilme, tai Montessori 
jau nurodė, kaip pasiekti tą 
t ikslą: sukur t i l ietuvišką 
aplinką vaikui, kuri patenkina 
jo dvasinius poreikius, o taip pat 
parodyti jam, kaip ta aplinka 
naudotis. Lietuviška Montessori 
mokykla yra vieta, kurioje yra 
sukurta tokia aplinka. 

Madų paroda lėšų mokyklai 
telkinio priemonė 

Mokyklėlės išlaikymo pastan
gos tęsiasi. Ateinantį pavasarį, 
vasario 28 d.. ..Vaikų nameliai" ir 
„Žiburėlis" ruošia kasmetinę 
Madų parodą. 1989 metų Madų 
paroda bus labai įdomi. Paroda 
bus ruošiama Martiniąue resto
rane. Drabužius parodai pa
rinks ir modeliuotojoms pri
taikys Kimberly Bond, savi
ninkė Kim's Boutiųue, Orland 
Parke. Ši jauna rūbų kūrėja 
neseniai atidarė savo krautuvę 
ir jau turi didelį pasisekimą 
pietvakarių priemiesčiuose. 
Ypač pagarsėjo pei» savo 
ruošiamas madų parodas, kurio
se atsispindi jos kūrybingumas 
ir entuziazmas. 

„Vaiku nameliai'" ir „Žiburėlis" 
kviečia visas moteris atvykti į 
Madų parodą ne tik pasigėrėti 
gražiais drabužiais, bet tuo 
pačiu paremti lietuviškų Mon
tessori mokyklėlių pastangas 
lietuviškame vaikų auklėjimo 
darbe. Paroda vyks sekmadienį, 
vasario 26 d. Susirinksime Mar
tiniąue salėje 12 vai. vidur
dienyje. Karšti pietūs bus 
patiekti 12:45 v. p.p., o Madų 
paroda prasidės 2 vai. p.p. Bilie
tų kaina yra 20 dol. asmeniui. 
Rezervacijas jau priima Jūratė 
Dovilienė '832-6331), arba Da
lia Žymantienė (985-3851). 

Aldona Bielskienė 

Pr.e Kalėdų Senelio susispietė „Žiburėlio" mokyklėlės auklėtiniai. 
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A MERR Y CHRISTMAS 
TO ONE AND ALL! 

Merry Christmas From 
SOUTHWEST FEOERAL SAVINGS A LOAN ASSOClATION 

3525 W. 63rd St., Chicago. Illinois. 436-4800 
4062 Souttmaat Hwy.. Homatown, Illinois. 636-2700 

9640 S. Pulaski. Oak Lawn, Illinois. 424-8400 
MANOR FEOERAL OIVISION 

5830 W. 35th St. , Clcsro. Illinois. 656-0800 

Best VVishes To Our Fnends And Associates For A Merry Christmas 
Courtesy of 

EDVVARD HINES LUMBER CO. 
Phone: 767-8300 

4626 West 63rd St., Chicago, Illinois 

Merry Christmas To Our Friends And Patrons 
Courtesy of 

PULASKI SAVINGS AND LOAN ASSOClATION 
3156 South Morgan Street, Chicago, Illinois 

Phone: 927-3500 

Best VVishes To One And Ali On This Holy Christmas Day 
From 

SANTA TERESITA VICARIATE CHURCH 
Phone: 358-6337 

Rev. Father Raphael R. Orozco, Vicar 
35 VVest Wood St., Palatine, Illinois 

Peace And Blessings at Christmas 
And Throughout 1989 

ST. MARY STAR OF THE SEA 
6453 South Kilbourn, Chicago, Illinois 

Merry Christmas From 
MARZANO'S 

128 Lanes — Open Bowlirtg Most Anytime 
Marzano s Mlami Bowl — 5023 S. Archer Ave. — Phone: 585-6787 
Marzano s Cloaring Bowl — 5523 W. 63rd St. — Phone: 585-4200 

Coctail Lounges — Gnlls — Bancuet Rooms 
Billiards And Game Room — Ample Free Parking 

Best VVishes To One And Ali 
On Th is Holy Christmas Day 

From 
ST. DANIEL THE PROPHET CHURCH 

Rev. Fr. Char les F. Kelly. Pastor 
P h o n e : 586-1223 

5 3 3 0 S. Nashvi l le , Chicago, III. 

Merry Chr is tmas To Our Many Friends 
Courtesy of 

LEE T E L E V I S I O N SERVICE 
(Electronics) 

3 4 2 2 W. 63rd St. 
Ch icago, I I I . 

T o l . : 471-1619 

Best VVishes T o Our Many Fnends On This 
Ho ly Christmas Day 

Courtesy of 
K I R B Y S H E E T METAL VVORKS 

P h o n e : 247-6477 
4 2 0 9 South VVestern Ave. 

Ch icago , III. 

G & F ELECTRONICS, 
VCR & T E L E V I S I O N SERVICE 

3 0 2 0 W. 6 3 r d Str. , Chicago, III. 
776 -4110 

Carry m or Home Service—Free Estimates. 
C lean VCR $9.50. Used VCR $125—Color 
T V $100 Ali VVork Guaranteed 

Mer ry Christmas 
From 

S T A N L E Y YURKUS 
2 4 4 8 W. 7 1 s t , Chicago, III. 60629 

7 3 7 - 5 5 2 9 
„ A u d y k l a Juosta' 

L i thuanian Costumes & Gifts 

Merry Christmas 
From 

PARK FOOD & 
UOUOR MART 

2610 W. 71 st St. 
Chicago, III. 

776-1821 

Merry Christmas 
RUBINO SEA FOODS 

Fresh. frozen & smokea fish. fresh shnmp. 
lobsters. crabs clams & oysters 

1605 W. Rocsevelt 
3 roadview. III. 

344-2299 
Best VVishes to Our Many Friends For a 

Merry Christmas 
From the 

RIDGELAND LIVING CENTER 
12550 S. Ridgeland Ave. 

Palos Heights. III. 
597-9300 

Merry Christmas 
CRONIN CLEVER CLEANERS 

3357 W. 63rd St. 
Chicago, III. 

778-4332 
VVedding Govvns & Drapes — 

Our specialty 

Merry Christmas To Our Many Friends 
Courtesy of 

BEVERLY TOWERS 
CONVALESCENT CENTER 

Phone: 436-6600 
8001 S. Westem Ave. 

Chicago, III. 

ALAN 4 ASSOCIATES 
Authonzea Dealer — Applicator ..Scotch 
t in t" . Sun Control Film — Reduces Heat 
Glare & Fading. Auto — Residential — 
Commercial. A Product of 3M Company 

5109 S. Rockwell St., Chicago, I I I . 
778-5599 

Merry Christmas 
MODELL FUNERAL HOME 

5725 S. PulasJci Rd. Phone: 767-4730 
Chicago, I I I . 

7 7 1 0 S. Cass 
Phone: 852-3595 

Darien, I I I . 

Best VVishes To Ali On This 
Holy Christmas Day 

HOLY NAME CATHEDRAL 
7 3 0 N. VVabash 

Chicago, I I I . 
Teiephone: 787-8040 
Bishop Timothy Lyne 

Best VVishes To Our Many Friends For A 
Merry Christmas And Happy Nevv Year 

Courtesy of 
COMPLETE AUTO SERVICE 

Phone: 254-2241 
4542 S. VVestern Ave. 

Chicago, I I I . 

OLO F A S H I O N E D CANDIES 
6 2 1 0 Cermak 

B e r w y n , II I . 
786-6669 

Home of French Cream 
Chocola te Novelties 

Al i Types of Boxed Candies 

Merry Chr is tmas To Our Many Friends 
Courtesy of 

S L U O G E REMOVAL 
A N D SEVVER SERVICE 

P h o n e : 889-5175 
2 3 1 5 VVest Moffat 

C h i c a g o , III. 60647 
Merry Christmas 

V E N I C E BANOUETS 
5 6 3 6 W. Fu l le r ton , Chicago, I I I . 

2 3 7 - 9 0 0 7 
8 a n q u e t s for all Occasions 

Faci l i t ies for up to 700 People 
VVedding & Anniversary specialists 

Merry Christmas To Our Many Friends 
From the 
AVENUE 

PICTURE FRAME SHOP 
Phone: 525-7911 

2301 VVest Belmont Ave. 
Chicago, I I I . 

Best vVishes On This Holy 
Christmas Day 

From 
ST. THECLA CHURCH 

Rev Gerald Rogala 
6725 W . Oevon Ave. 

Chicago, I I I . 

Merry Christmas 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
C O Z Z I I R O N & METAL CO. 

2 5 0 0 S. Paulina 
Ch icago , IN. 

T e i e p h o n e : 254-1200 

MIDVVAY CATERING * 
BANCMJET HALL 

4 2 2 2 w . 6 3 r d St. , Chicago, I I I . 
5 8 1 - 4 2 2 2 

Banauets For VVeddings & All Occasions 
In Your Home Or Our Hali 

Package Plans Available 

Mer ry Christmas 
G & K AUTOMOTIVE 

5 8 2 6 S . VVestern Ava . 
Chicago , I I I . 

925-6830 
Compie te Auto Mechanical & Body Work 
Foreign & Domestic—Insurance approved 

Merry Christmas 
From 

JOE & FRANKS HOME 
MADE SAUSAGE 

5620 S. Pulaski. 581-0639 
3334 N. Mlhvaukee. 283-0310 

Chicago, III. 

Best VVishes To Our Many 
Friends For A Holy Christmas 

And A Blessed New Year 
Courtesy o f 

BEARSE MANUFACTURING CO. 
3815 W Cortland 

Chicago, III. 

Best VVishes To All For A 
Merry Christmas 

Courtesy of 

A FRIEND 

Best VVishes To All 
On This Holy Christmas Day 

From 
ST. TARCISSUS CHURCH 

6020 W Ardmore 
Chicago, I I I . 

763-8228 

Merry Christmas 
GOP.DON S AUTO REPAIR 

7319 S. VVestern 
Chicago, I I I . 

778-6200 
Compiete Automotive Repair 

Foreign & Domestic 

LA PETITE PASTRY SHOP 
2809 W 63rd St. 434-4174 

5610 W. 63rd St . 
735-7383 

Chicago, III. 
Specializing m VVeddmg Cakes 

And Mmiature Pastries 

WESTLAWN CURRENCY EXCHANGE 
VVishes All Our Lithuanian Friends 

A Merry Christmas 
4201 W 63rd St 

Chicago. m 60629 
Instant Renewal of License Platės 

And City Stickers 

Mer ry Christmas 
From 

M A R T I N MUFFLER SALES 
6 5 4 7 S . VVestern Ave . 

C h i c a g o , I I I . 
7 3 7 - 8 2 0 0 

" T h e Muff ler Pioneer" 

T A T R A IN 
6 0 4 0 S. Pulask i . 582-8313 

Pol ish Smorgasboard 
Polish & American Cuisine 

Open Tuesday thru Sunday 
For Lunch & Dinner 

Call for Reservations 

Mer ry Christmas 
To O u r Many Friends 

Courtesy of 
L O Y A L CASKET CO. 

P h o n e : 722-4065 
134 S . Cal i fornia Ava. 

C h i c a g o , I I I . 

Merry Christmas 
7 1 St A VVESTERN 

C U R R E N C Y EXCHANGE 
7 0 5 6 S. VVestern Ave . , Chicago, lll. 

4 7 6 - 2 7 2 1 
Checks Cashed—Money Orders 

VVestern Union—License Renewal 

Mer ry Christmas 
From 

M T . GREENVVOOO 
HAROVVARE 6 SUPPLY 

3 1 2 4 W 111th 
C h i c a g o , l l l . 

8 8 1 - 9 7 7 0 

Š L O V E S BAKERY 
6 5 1 6 W . C e r m a k Rd. , Bervryn. IH. 

VVedding & Party Cakes Our Specialty 
Bak ing The Best For Over 35 Years 

4 S 4 - 2 4 7 4 
O p e n Monday thru Saturday 

6 A M to 6 P.M 

EDENS OPTICIANS 
4143 W. 63rd St., Chicago, lll. 

585-7800 
5569 W. 95th. Oak Lawn, lll. 

499-3656 
Prescriptions Filled 
Frames Repaired 

Merry Christmas 
To Our Many Friends And Patrons 

Courtesy of 
MIDVVAY PHARMACY, INC. 

Phone; 767-9155 
Dollar off vvith Vitamins 

4324 VVest 63rd St., Chicago, l l l . 

ALESSANDRO'S BANOUET HALL 
6040 W. Cermak Rd., Cicero, l l l . 

656-7599 
Banquets for VVeddings 

And All Occasions 
40 to 350 People 

Package Plans Available 

Merry Christmas 
From 

LAVVN LANES 
6750 S. Pulaski 

Chicago, lll. 
582-2525 

Open Bovvling Christmas Day 

Merry Christmas 
A.P.S. CLEANERS 

67th & Kedzie 778-4694 
OAD'S CLOTHES CARE CENTER 

2617 W 63rd St. 
4762440 

Chicago, lll. 

Merry Christmas 
To Our Many Friends 

Courtesy of the 
LEITZA DIE & TOOL CO., INC. 

Phone: 271-1408 
5462 N. Damen Ave. 

Chicago, lll. 

KENN'S FAMILY BOVVLING PRO SHOP 
3205 W. 59th, Chicago, l l l . 434-1800 
Columbia - AMF — Brunswick - Ebonite 

Shoes. Bags & Accessories 
Open Mon. & Fri. 11 A M . to 6 P M. 

Tues. & Thurs 12 to 8 P.M 
Sat, 11 A.M. to 5 P.M 

D I V E 6 SKI 

Skis: 

Merry Christmas 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAVVFORD SAUSAGE CO. 

— Daisy Brand Meat Products — 
Phone: 277-3095 

2310 S. Pulaski, Chicago, IH. 

Linksmų Šv. Kaiedų' 
IAMA STATIONERS 

6239 S. Kedzie 
776-9102 arba 776-9341 

Viskas Įstaigoms! 
Rastinės, braižybos ir mokyklos reikmenys 
Sveikinimo kortelės (vairiomis kalbomis. 

Linksmu Šv. Kaiedų Linki 

OUASAR TRAVEL AGENCY 
2440 VV. 63rd St. 

Chicago, IL 
925-8400 

Linksmų Šv Kalėdų 
Visiems Lietuviams 

Linki 

THE AMERICANA 
HEALTHCARE CENTER 

Residentai ir Tarnautojai 
9401 S. Kostner 

Oak Lavvn, SL 
423-7882 

Merrv Christmas 
From 

S U Z DEUCATESSENS 
6743 W. Archer 

229-1138 
3116 W. 43rd 

523-9533 
Ouality Polise Sausage 
Choice Luncneor. Meat 

Food Specialties 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

H MIS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELl-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BErPARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (Kamuojame jūsų nuosa-

vyoę. taip pat pristatysim pagal pagei
davimą sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomo) apylinkė), mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

7 6 7 - 0 6 0 0 

No. 328 — 88 * Kilbourn, Galiagher & 
K Henry ..bi-level' 7 kamb. mūrinis namas. 
4 dideli mieg., 2 prausyklos; valg. kamb.; 
gražus šeimos kamb.: (važiavimas šone; 2 
auto garažas; aluminio ,,tr im", daug 
pnedų St. Bedė parapija Skubėkite apžiū
rėti! 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambėkite telefonu Mūsų pardavėjai 
;ekmingai jums patarnaus Mes jums 
jaiime padėti, nes daugiau stengiamės 
^Jamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
Jabar 

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

CHin. Rossingnol. BūrtonSnovv Boards. 
Dynastar 
Boots: 
Solomon. Raichle. Caber 
Bindings: 
Solomon. Marker. Tyrolia 
Clothing: 
Roffe. Demetre Serlac. Nils. 
Northface. Anoralp 
Ask About Our Rentals t 
Standard & Preferred 
Povvder Mountam — The Largest 
Indoor Revotving Ski Deck In The Midvves! 
For Learning or Conditioning 
Going Into Our 6th Year 
4254822 
2940 W. 95th, Evergreen Park 

Kas yra gyvenimas? Tai 
kryžiaus kelias, bet vedantis į 
Dangų. 

P. Brekier 

Jonas Aistis 

RAŠTAI 

I 

MARO.UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai. 

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

K & S PHARMACY 
"A Family Drug Center" 

We Honor All Insurance & VVelfare Plans 
Free Neighborhood Prescription 

Delivery Service 
476-8008 

2601 W. 59th 

Merry Christmas 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LAVVNDALE AUTO BODY 

Phone: 788-1133 
3101 S. Ridgeland 

Beneyn, IH. 

Merry Christmas 
From 

JAV ORUGS 
2759 W. 71st St., Chicago, lll. 

476-2206 
Open Mon. thru Sat. 9 A M . to 9 P.M 

Sunday 9 A M to 5 P.M 

Merry Christmas From 
JACOUEUNE WAWRZNIAK KVETON 
OF FLOVVERS BY JACOUEUNE ROSE 

6243 W. Cermak Rd., Benryn, l l l . 
484-6368 

Flovvers of Distinction, FTD, Teleflora & 
AFS. All Major Credit Cards Accepted 

Merry Christmas 
DYNAMrC AUTO REBUILDERS INC. 

6020 S. Weetem 
Chicago, IN. 

476-6650 
Ouality Body Repairing And Pamting 

Foreign & Domestic Cars 

Merry Christmas 
DOUBEK PHARMACY AND 

MEDICAL SUPPLY 
3846 W. 63rd St., Chicago, lll. 

581-1122 
We Specialize m Cotostomy, Entreal 

And Diabetic Supplies 

Merry Christmas 
DAINA RESTAURANT 

2656 W. 71 at St. 
Chicago, M. 

434-9666 
Open Mon. — Fri 11 A M . to 8 P M 
Saturday 4 Sunday 8 A M to 8 P M 

Mūsų literatūros kiasiko jono Aisčio 
..Raštų" pirmasis tomas: visų rinkinių 
poezija vienoje knygoje, {spūdingas 
Ateities literatūros fondo 450 psl. lei
dinys su poeto autobiografijomis, su 
redaktorių Alfon&o Nykos-Niliūno Ais
čio poezijos aptarimu ir Antano Vaičiu
laičio paaiškinimais. Puiki dovana išei
vijai ir Lietuvai. 

Leidinys gaunamas ir ..Drauge" 
! kaina $15.00: su persiuntimu S17 25; 

kiekvienu atveju Illinois gyventojai pri
deda dar $1 20 valstijos mokesčių. 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

PHONE — 581-4111 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ! 

Šv. Kryžiaus ligoninėje „Mes rūpinamės visu žmo
gumi — jo kūnu, protu ir siela". Jau nuo 1928 m. 
mes teikiame Chicagai ir priemiesčiams sekančias 
paslaugas: 

Foot Care Center (471-5550) 
Physician Referral Network (471-6703) 
Courtesy Van (471-5899) 
Serving Our Seniors (471-7321) 

Adult Day Care Cer' v (471 -7300) 
Matemity Services (471-5849) 
Arthntis Treatment Center (471 -5550) 
Rehabilitation Department (471 -5694) 

J 
I 27 

HOLY CROSS 
HOSPITAL 
2701 Mest 68rh Street CtK*qo 
471-8000 

Šv. Kryžiaus ligoninė: pastatas stalčiai Ir svaikatal. 
Holy C'oss Hoi»«lj! s o«*ed AK» opeutec oy Tn» Smen <M S»im Cj$«mr ot C»icj»e 

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią :sta>gą prašome 
paminėti, kad esate arbajwrte būti 
Rimo Stankau* Klijentais. Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ SCERBAITĖ MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkt i savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutai 
Ščarbattsl Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOUS 
32C9V2 VVest 95th Stret 

Tai. — GA 4-8654 

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

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tai. 585-6624 

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

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

VENCKAUSKAS, INC. 
Bullders & Remodeling 

• Porcnes & Decks • Fioor a Waii T.ie 
• Aluminum SKlmg & Tnrr • Kitchen & Baths 
• Masonry »Rec Rooms 
• Add;tions «lnsurance Repais 

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

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

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

' / 



Pastabos ir nuomonės 

RATU APLINK 
KNYGĄ! 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. gruodžio mėn. 24 d. 

* * * formavimo šviesulėlis. 
Kur kas yra svarbiau, vpač 

vertinant knygą, daiktus va- K * d a m o t e r i s y r a v e r t a 
dinti t ikraisiais vardais, negu draugiškumo, nere ik ia jos pra
skambėti dykos bačkos garsais. r a s t * dėl-meilės. 

B r o n i u s N e m i c k a s Duclos 

K. Donelaičio madų parodoje: Dalia, Rūta, Tamara, Lilė ir Kristina. Nuotr. Rūtos Musonytės 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Racine, Wis. 

V I E Š N A G Ė 

Šv . Rožės ka ta l ikų parapi ja 
tu r i įvedusi paprotį pe r Nekal to 
Pras idėj imo šventę pakvies t i 
ku r ios nors parapijos nar ius pa
ma ldoms ir vakar iene i . Šįmet 
t o k i a m pasižmonėj imui buvo 
pakviesta Šv. Kazimiero parapi
ja. Dalyvavo gražus būrys kazi-
mieriečių, č ia gimusių ir atvy
k ė l i ų , n e s v a k a r i e n ė b u v o 
s u r i š t a su l ietuvių t au tybės 
pagerb imu. 

K u n . J . Augūnas , MIC, Šv. 
Kazimiero parapijos k lebonas 
kalbėjo ap ie l ie tuviškus ka
lėdinius papročius. J į papildė 
Lou i se S t a n k u s , k u r i buvo 
suruošus i iškarpų, nuo t r aukų , 
r a n k d a r b i ų ir g in taro dirbinių 
parodėlę . 

Rėdą Pliūrienė supažindino su 
kai kur ia is Kūčių papročiais bei 
b u r t a i s . A n t kūčių stalo de
d a m a 12 valgių, pr is imenant 12 
apaš ta lų . V idurnak t į vanduo 
vi rs ta vynu, gyvuliai tarpusavy
je ka lba . S ta las d e n g i a m a s 
š ienu. Laužomos plotkelės ir t.t. 

Da lyvavę Šv. Kazimiero par . 
c h o r i s t a i sugiedojo M a r i j a . 
Mar i ja ir Lietuvos h imną . 

Jaukioje viešnagėje praleis tas 
v a k a r a s l iko kaip ma lonus at
s imin imas gi laus kr ikščioniško 
bendradarb iav imo K r i s t a u s gi
m i m o šventės proga. 

K Ū Č I O S 

Lie tuvių Moterų k lubas tęs ia 
pradėtą tradicija rengt i bendras 
k ū č i a s . J o s buvo su ruoš tos 
gruodžio 11 d. Šv. Kazimiero 

parapijos svetainėje. 
K l u b o p i r m i n i n k ė S t a s ė 

P a u k š t e l i e n ė pasveikino sve
č ius , p r imindama, kad praė
jusiej i m e t a i v ieniems a tnešė 

džiaugsmo ir laimės, ki t iems 
l iūdes ių ir rūpesčių. Pas i 
džiaugė, kad Lietuvos žmonės 
turi daugiau laisvės, kur i gal 
j au y r a pradžia nep r ik l au 
somybės. Linkėjo linksmų ir lai
mingų švenčių. Toliau progra
mą vedė Vikt. Kažemėkaitis . 
Padėkojo rengėjoms už suruoš
tas kūčias ir klebonui už sve
ta inę . Kvietė visus melstis, kad 
d a b a r t i n i a i p e r s i t v a r k y m a i 
Lietuvoje praeitų t a i k inga i , 
Dievo palaimoje. 

Susikaupimo minute pagerb
tos mirusios klubo na rės ir t ik 
mirusi buvusi klubo narė Marie 
Pū ras . 

Rėdą Pliūrienė perskaitė ste
buklingąją naktį apibudinantį 
apsakymėlį. Petras Nekrošius 
p a s k a i t ė i š t r a u k ų iš s a v o 
kūrybos. Regina Di tkus už
sklandai paskambino Lietuva 
b rang i . 

K u n . Ant Miciūnas, MIC, Šv. 
P e t r o parapi jos k l e b o n a s , 
Kenosha , pe rska i tė Ka lėdų 
evangeliją ir palaimino maistą, 
visi bendrai pagiedojo kalėdinių 
giesmių, o jas sekė plotkelių 
laužymas ir asmeniški šventi
niai linkėjimai.. 

Scenoje grožėjosi Grasildos 
Mitkienės šiaudinukais pada
b in ta eglute. 

Kūčios, teisingiau apibūdi
nant , vaišės praėjo iški lmingaa 
ir pakilia nuotaika. Svečių buvo 
ir iš kaimyninių kolonijų, o vie
nas net iš Lietuvos. 

R e i k i a r e ik š t i p a g a r b ą 
klubietėms, kad jos, įdedamos 
daug darbo ir energijos, palaiko 
gražias lietuviškas tradicijas 
išeivijoje. 

J u r g i s Mi l a s 

Genialumas — tai nepaprasta 
iš tvermingumo dovana. 

Buffon 

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

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

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

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

T A U T O S FONDAS 
L I T H U A N I A N NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P . O. Box 21073 
W o o d h a v e n , N.Y. 11421 
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L I E T U V O S A I D A 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

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

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

Tel: (312) 839-2511 

MIELI LABDAROS 
NARIAI, NARĖS 

IR RĖMĖJAI 

„Dirva" š.m. lapkričio 3 d. pa
skelbė iš anksto plačiai išgar
s in tą „Naujos ios V i l t i e s " 
vyriausiojo redaktoriaus Vytau
to Abraičio pasakytą žodį, pri
s t a t an t į Amerikos l ietuvių 
t au t inės sąjungos išleistąją 
knygą „Lietuvių tautininkai — 
komunistų kankiniai" . Vyriau
siojo redaktoriaus žodį, pri
sipažinsiu, skaičiau su smalsu
mu, nes man rūpėjo patirti, kągi 
jis pasakys apie tą skurdžią 
knygą. Savo laišku akstintas ją 
recenzuoti, atsisakiau. Tikėjau, 
kad kas kitas, apie ją rašydamas 
a r k a l b ė d a m a s , iškels jos 
skurdybe. Betgi dabar šioji 
knyga nepagrįstai gir iama, 
vaikščiojant ra tu aplink jos 

Jau seniai prasidėjo nauji turinį, apeinant, nutylint ydas. 
mokslo metai, mokyklose pilni Ir dabar neketinu recenzuoti 
suolai mokinių, o su jais at- šios knygos, bet tik bandau pa-
siranda ir naujų užduočių „Lab- reikšti savo pastabų dėl kai 
darai". Kur bebūtų lietuviškos kurių jos vertintojo teiginių. 

„Naujosios Vilties" vyriausia-mokyklos, — Suvalkų trikam
pyje ar Vokietijoje Vasario 
16-osios g imnazi ja , visur 
kasmet atsiranda mokinių, ku
riems materialiai blogai einasi. 
Yra tokių mokinių, kurių tėvai 
sunkiai pajėgia apsimokėti už 
mokslą, o kišenpinigių vaikui 
duoti beveik visai negali. Atsi
t inka dažnai ir taip, kad tėvų 
duodami kišenpinigiai, pakeitus 
juos iš P. Amerikos valstybės 
valiutos į vokiškas markes, 
sudaro tokią menką sumą, jog 
mokinys negali uš juos apsi
rūpinti būtiniausiais reikme
nimis: sąs iuvinia is , mui lu , 
dantų pasta ir kt. Tokiems 
mokiniams „Labdara" padeda 
kišenpinigiais. Ir šiais metais 
bus stengiamasi padėti Suvalkų 
trikampio neturtingų tėvų vai
kams, lankantiems lietuvišką 
licėjų Punske arba kitas šio 
krašto lietuviškas aštonmetes 
mokyklas. Stengiamės padėti 
jiems ir rūbais, kuriuos pasiun-
čiame ar perduodame. Kartais 
tenka padėti ir vaistais, kurių 
ten trūksta. 

„ L a b d a r o s " steigėjo ir 
ilgamečio pirmininko a.a. 
Jono Glemžos nuo l a t i n i s 
rūpestis buvo, kad kiekvienas 
lietuvis vaikas, norintis siekti 
mokslo, turėtų tam galimybę. 
Toks požiūris į jaunimą yra toli 
siekiantis ir tautai gyvybiškai 
reikalingas. Neseniai vienas iš 
buvusių Vasario 16 gimanzijos 
mokinių pareiškė, jog niekad 
neužmirš, kad buvo remiamas 
lietuvių ir todėl savo aukomis 
per „Labdarą" rems dabar rei
kalingus paramos mokinius, 
kad jie ta ip pat turėtų gali
mybę siekti abitūros, o vėliau — 
aukštojo mokslo. 

Esame dėk ing i v i s iems 

sis redaktorius, beveik nelies
damas šios knygos turinio, o 
tenkindamasis tik pačiu jos 
iš leidimo f a k t u , p r i t a r i a 
Amerikos l ie tuvių t au t inės 
sąjungos nuomonei, kad paski
ros organizacijos vardynas (su
prask, ši knyga) esąs našesnis 
už bendrinį: pilnesnis, tiks
lesnis. Tačiau „Lietuviai tauti
ninkai — komunistų kankiniai" 
nepatvirtina šio teiginio. Argi 
„Naujosios Vilties" vyriausiasis 
redaktorius nemato, kad jo ver
tinamoji knyga išrankioja iš 
bendr in io vardyno tuos 
bolševikų lietuvius kankinius, 
kuriems yra kai (galima) pri
segta leidėjo nustatytoji tauti
ninko apibrėžtis (tautininkai, 
neol i tuanai , j a u n a l i e t u v i a i , 
santariečiai), jų są rašą m a ž a 
k u o t e p a p i l d y d a m a i r n e t 
k la idų n e p a t a i s y d a m a . Argi 
nepasigendama nė vienos ryš
kesnių tautininkų asmenybių, 
kurių nėra bendriniame var
dyne ir todėl turėjusių rasti 
vietos t a r i a m a i p i lnesnėje 
Amerikos l ietuvių t a u t i n ė s 
sąjungos išleistoje knygoje, kai 
Lietuvių tautininkų sąjungos 
generalinis sekretorius Vincas 
Rastenis (iškritęs iš tautininkų 
vardyno, paskutines jo korektū
ras beskaitant), susisiekimo 
ministeris (neolithuanas) Kazys 
Germanas, Tauragės apskrities 
tautininkų pirmininkas Kazys 

rėmėjams ir rėmėjoms, kurie 
aukoja šiam kilniam tikslui. 
Tikimės, kad aukotojų skaičius 
didės. 

Linkime Jums gražių Kalėdų 
švenčių ir laimingų ateinančių 
metų. 

Dūlys, paskutiniojo seimo narys 
(neolithuanas) dr. Jonas Gečas, 
Rokiškio apskrities taut ininkų 
pirmininkas Juozas Avižonis, 
T a u r a g ė s burmis t ras Jonas 
Jurgilas, Šaulių sąjungos vadas 
Pranas Saladžius, „Jaunosios 
Ka r to s " redaktorius Pranas 
Razma ir daug ki tų taut i 
ninkų, nepatekusių į bendrinį 
vardyną. Arba vėl. Je i ex 
jaunal ietuvė Valerija Valsiū-
nienė, viena pirmųjų entuzias
tingų Stalino ir jo kulto liaup-
sintojų, įrikiuojama į komunis
tų kankinius, tai kodėl greta jos 
nesodinami ex voldemarininkas 
Pakark l i s su ex jaunalietuviu 
Pupeikiu, nes ir jie, karui pra
sidėjus, nešė kudašių Rusijon. 

Knygos vertintojas daro t am 
t ikras išvadas iš jos Prieduose 
paskelbtosios kažin kokios ano
niminės instrukcijos ištraukos, 
bet užsimerkia ir nemato, kad 
toji instrukcija stinga dokumen
tui privalomų duomenų, būtent: 
kas ir kada ją išleido, iš kur ji 
paimta. Taigi yra menka ir to
kio „dokumento"' patikimybė. 
Bolševikinių instrukcijų lietu
vių t au t a i gniūžinti buvo ne 
viena. Pirmąją (masinių depor
tacijų planą) išleido dar prieš 
prasidedant karui, Lietuvai te
besant nepriklausomai, 1939 m. 
spalio 11 d., Sovietų Sąjungos 
saugumo liaudies komisaro pa
vaduotojas trečiojo laipsnio 
saugumo komisaras Serov ir 
(pirmosios rusų okupacijos 
metu) bene paskutiniąją (masi
nėms deportacijoms vykdyti) — 
1941 m. gegužės 31 d. Sovietų 
Sąjungos saugumo l iaudies 
komisaras Merkulov (pasirašė 
du NKGB kapitonai: Sevelev ir 
Radionov). Laikotarpyje tarp šių 
dviejų instrukcijų, nuolat buvo 
leidžiamos instrukcijos masi
nėms deportacijoms paruošti ir 
mažesnio masto išvežimams 
vykdyti, kaip Paleckio su Ged
vilą (Merkiui ir Urbšiui su šei
momis deportuoti), Sniečkaus, 
Z d a n a v i č i a u s , Guzev ič iaus , 
Gladkovo, Radionovo, Pyady-
ševo ir kt. Manau, ir pačiam 
knygos vertintojui Vytautui Ab-
raičiui ne visai aišku, kuriai šiu 
instrukcijų priklauso knygos 
P r i eduose paskelbtoji ano
niminė ištrauka, kur ia jis ban
do pagrįst i savo išvadas. 

Sveikint ina „Naujosios Vil
t ies" vyr. redaktoriaus pasi
vaikščioj imo apl ink knygą 
brydė per okupuotos Lietuvos 
dabartinę būklę, nors apie ją pa
r e i k š t o s mintys t i e s iog i a i 
neliečia knygos turinio ir ne 
visų bus vienodai vertinamos. 
Vis t iek tai bene pirmas tauti
ninkų savos politinės minties 

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

1989 m. KELIONES Į UETUVĄ 

^ 

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

(Lietuvių gydytojų ir medicinos 
5. Birželio 26 - Liepos 12 
6 Liepos 11 < Liepos 30 
7. Liepos 24 - Rugpjūčio 09 
8. Liepos 29 - Rugpjūčio 16 

Rugpjūčio 01 - Rugpjūčio 16 
Rugpjūčio 21 - Rugsėjo 06 
Rugsėjo 12 - Spalio 01 

9 
10 
11 
12 Spalio 03 • Spalio 16 

Maskva 1, Vilnius 15, 
Maskva 1, Vilnius 11, 
Maskva 1, Vilnius 15, 
Maskva 1, Vilnius 15, 

profesionalų grupė) 
Maskva 1, Vilnius 10, 
Maskva 2, Vilnius 15. 
Maskva 2, Vilnius 10, 
Maskva 1, Vilnius 15. 
Maskva 1, Vilnius 10, 
Maskva 2, Vilnius 10. 
Maskva 2. Vilnius 15, 
Maskva 1, Vilnius 10, 

Maskva 1 
Maskva 2 
Leningradas 2 
Maskva 0 

Leningradas 2, Helsinkis 2 
Maskva 1 
Leningradas 2. Maskva 1 
Maskva 1 
Leningradas 2, Maskva i 
Ryga 2, Maskva 1 
Maskva 1 
Maskva 1 

KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU. Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas 

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-230-9787. 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. Western Ave., Chicago. IL 60643. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir draugų iškvietimo iš 
Lietuvos dokumentus ir parūpina lėktuvų rezervacijas atvykimui j Ameriką. Taip pat darome 
nuotraukas vizoms ir pasams. 
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P A D Ė K A 
A.tA. 

LIUDAS BIKNEVIČIUS 
Mirė 1988 m. gruodžio 10 d. ir buvo palaidotas Šv. 

Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Noriu padėkoti visiems suteikusiems jam paskutini 

patarnavimą ir palydėjusiems į Amžino Poilsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkoju kanauninkui Vaclovui Zakarauskui už 

maldas koplyčioje, gedulingas šv. Mišias bažnyčioje ir už 
velionio palydėjimą į kapines. 

Nuoširdžiai dėkoju visiems ir visoms, kurie aukojo 
mišioms ir man pareiškė užuojauta didelio liūdesio valandoje. 

Dėkoju šaulių rinktinei už garbės sargybą, gausiai daly
vavusiems palydint velionį j kapines ir šauliams karsto 
nešėjams. 

Dėkoju organizacijoms: Marquette Parko lietuvių ben
druomenei. Namų savininku ir Pensininkų draugijoms. 

Dėkoju už brangius, jautrius atsisveikinimo žodžius V. D. 
šaulių rinktinei Krivūlei ir Marquette Parko namų savininkų 
draugijai. 

Ačiū laidotuvių direktoriui S. C. Lack už malonų ir 
nuoširdų patarnavimą. 

Nuliūdusi ž m o n a 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS P R I E M I E S Č I U O S E 

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 - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 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 s - 5 2 3 - 0 4 4 0 
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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 
T e l e f o n a s - 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So . 5 0 t h Av . , C i c e r o 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sallv Dona ld M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CiflCAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 

i^iHM 



> DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. gruodžio mėn. 24 d. 

x „ D r a u g a s " ne i še i s antra
dienį, gruodžio 27 d., nes pirma
dienį dėl Kalėdų antros dienos 
šventės nei redakcija, nei admi
nistracija, nei spaustuvė ne
dirbs. Antradienį dirbs visi kaip 
paprastomis dienomis. ..Drau
go" naujas numeris po Kalėdų 
išeis trečiadienį, gruodžio 28 d. 
Šeštadienį, Kūčių dieną, bus 
uždaryta ir ..Draugo*' administ
racija. 

x V a c l o v a s Kleiza, Lietuvos 
generalinis konsulas Chicagoje, 
jis pa ts ir jo darbas konsulo pa
reigose y ra plačiai aprašytas 
„ T h e \ l i l w a u k e e J o u r n a l ' * 
gruodžio 18 d. laidoje. Rašo re
dakcijos narys Tim Cuprisin. 
Žurnal is tas tu r i progą iškelti 
Pabalti jo tautų gyvenimą oku
pacijoje, dabart inius įvykius, 
išeivijos rūpesčius ir pas tangas 
įsigyventi svetimoje žemėje. 

x „ C h i c a g o T r i b ū n e " gruo
džio 22 d. laidoje laiškų skyrius 
įsidėjo Jono K a u n o laišką, 
ku r i ame j is aiškina apie Pa
baltijo t au tų užgrobimą prieš 48 
metus ir dabar. Nors ir Vals
tybės depar tamentas skelbia, 
kad prie M. Gorbačiovo pasikei
tė žmogaus teisės, jos nepasi
keitė Pabaltijo tautose ir kitose 
14 respublikų. Metodai skir
tingi, bet t ikslas yra tas pats . 

x M e t r o p o l i t a n O p e r o s 
transliacijoje šiandien 12:30 vai. 
popiet bus galima girdėti iš New 
Yorko. t iesiai iš scenos dainuo
jamą Humperdincko operą, .Jo
nukas ir Gretutė"'. Pagrindines 
partijas atlieka sopranas Judi th 
Blegen ir mezzosopranas Fre-
derica von Stade. Diriguoja 
Christof Perick. Dainuoja ir 
vaikų choras. 

x Angl i jos Lietuvių k l u b a s , 
Chicago, 111., Kalėdų švenčių 
proga p e r valdybos narį Kazį 
Rožanską įteikė . .Draugui" 25 
dol. auką . Nuoširdus ačiū. 

x A l b i n a s B a t a v i č i u s , 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 skambin t i A. B a t a v i č i u i : 
617-269-0993. 

(sk) 

x K A S A Liet. Fed . K r e d i t o 
Uni ja l inki visiems linksmų šv. 
Kalėdų ir pelningu N. Metų! 
C h i c a g o s s k y r i u s n e v e i k s 
p i r m a d i e n į , g r u o d ž i o 26 d., 
š e š t a d i e n į , g r u o d ž i o 31 d. i r 
p i r m a d i e n į , s a u s i o 2 d. 

(sk 

x A k i n i a i s iunt imui į Lietu
vą. Kre ip t i s į V. Karosaitę — 
Optical Studio, 2620 West 71 
Street, Chicago, 111. 60629. Tele
fonas 778-6766. 

(sk) 

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

(sk) 

x A m e r i c a n R a r i t i e s Co in 
C o r p . auksinių ir sidabrinių 
monetų k r a u t u v ė , 8529 S. 
H a r l e m , B u r b a n k . IL, t e l . 
430-9686. Valandos: kasdien 9 
v. ryto — 6 v .v , šeštadieniais 10 
v. ryto — 5 v.v. Perkame, par
duodame ir veltui įvert iname 
visokias auksines ir sidabrines 
monetas Mokame aukščiausią 
kainą. Lietuvis profesionalas, 
Robertas Lalas jums mielai pa
t a r s ir pa ta rnaus . 

(sk) 

x Ate i t in inkų kūč ios buvo 
gruodžio 18 d. Jaunimo centre. 

• Prasidėjo šv. Mišiomis. Po to 
buvo puiki vakarienė, kurią 

, gamino O. Norvilienė su talki
ninkėmis. J. Damušienė vado
vavo vaidinimui „Kūčių nakties 
sapnas", kuriame pasirodė nuo 
mažųjų sna ig ių ik i ge r a i 
deklamuojančių eilėraščius ir 
puikiai vaidinančių suaugesnių 
vaidmenis. Dalyvių buvo pilna 
salė. Visi kūčiomis buvo pa
tenkint i , nes galėjo dalyvauti 
nuo seniausių iki mažiausių. 

x Švenčių dovanoms „Drau
go" administracijoje perkami 
taut inia i drožiniai ir šiuo metu 
naujai išėjusi dr. Saul iaus 
Suž iedė l io gera i p a r a š y t a 
puikiai iliustruota ir „Our Sun-
day Visitor" leidyklos išleista 
knyga „The Sword and the 
Cross". Knyga turi 246 psl. 

x Sv. A n t a n o parapi jo je , 
Cicero, Kalėdų dieną prieš lie
tuviškas Mišias 10:30 v.r. kar
t u su sol. Egle Rūkšte ly-
te-Sundstrom bus giedamos 
kalėdinės giesmės, kurioms va
dovaus parapijos choras. Cice-
riečiai ir svečiai yra kviečiami 
rinktis jau 10 vai. į bendrą kalė
dinių giesmių giedojimą. 

x J a u n i m o cen t ro kav inė 
gruodžio 25 d., Kalėdų dieną, ir 
sausio 1 d., Naujų Metų dieną 
bus uždaryta. Jaunimo centro 
valdyba sveikina visus savo 
lankytojus ir linki jiems gerų 
švenčių. 

x C h i c a g o s a k a d e m i k a i 
gruodžio 25 d. rengia kalėdinius 
šokius Jaunimo centro didžiojoje 
salėje jaunimui. Gros Vyčio 
orkestras. Šokiai prasidės 8:30 
va i . vak . J a u n u o l i a i t u r i 
atsinešt i I.D. korteles. Visi 
kviečiami dalyvauti . Šokiai 
baigsis 1 vai. 

x P e t r a s Menkel iūnas , Chi 
cago, 111., už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė 50 dol. 
auką ir palinkėjo visiems gražių 
šv. Kalėdų ir laimingų Naujų 
1989 Metų. Nuoširdus ačiū. 

x Lietuvoje t inkami Toshi
b a V83CZ v ideo r e k o r d e r i a 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. G a l i m a 
užsisakyti užeinant į įstaigą, 
paštu arba telefonu. Patogiai 
p r i s t a t o m a į namus visoje 
Amerikoje per UPS sistemą, 
taip pat siunčiame ir į Lietuvą. 
Šiais ir visais video reikalais 
k r e i p t i s į: I n t e r n a t i o n a l 
H i s to r i c Fi lms, 3015 W. 59th 
St., C h i c a g o , IL 60629. Tel. 
312-436-0038. Vedėjas Petras 
Bernotas. 

(sk) 

x A m e r i c a n Travel Service 
B u r e a u parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie tur i skristi iš New Yorko 
ir VVashingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į A m e r i c a n Trave l 
Se rv i ce B u r e a u , 9727 S. Wes-
t e rn Ave. , Chicago, 111. 60643. 
Tel . 1-312-238-9787. 

(sk) 

x N o r m a n Burs te in , žino
mas k a i l i n i n k a s , parduoda 
kailinius su didele nuolaida 
' ietuviams. Skambinti vaka
rais: 677-8489. 

(sk) 

x G r e i t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse . Skambinki te 
R E MAX F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel. 361-6950 arba 
636-6109. 

(sk) 

LITUANISTIKOS KATEDRA 
KVIEČIA Į ISTORIJOS SEMINARĄ 

Lietuvos generalinis konsulas Vadovas Kleiza 'stovi pirmas iš dešinės), Asta Kleizienė (sėdi pir
moj! iš dešinės) su svečiais. N u o t r ^ T a m u l a i c i o 

IS ARTI IR TOLI 
A N G L I J O J E 

- G r u o d ž i o 20 d . Not t in -
g h a m e , Anglijoje, vėžio ligos 
pakirstas m i r ė ekonomis tas , 
visuomenininkas ir žurna l i s t as 
a.a. dr. Stasys Kuzminskas. B u s 
laidojamas gruodžio 2 8 d. Velio
nis buvo patriotas, iki pat gyve-

x Birutė V i n d a ^ i e n ė ir O n a 
Dan iusev ič ienė , Pa los Hills , 
111., sveikina visus a r t imuos ius 
ir pažįstamus šv. Kalėdų i r 
Naujų 1989 Metų proga, linkė-
damos gausios Dievo pala imos. 

x S u v a l k i e č i ų d r a u g i j a 
švenčių p r o g a a t s i u n t ė 
„Draugui" 50 dol. auką , linkė
dama visiems spaudos darbuo
tojams sveikų ir l a i m i n g ų 
Naujų 1989 Metų. Nuoš i rdus 
ačiū. 

x O n a D a i n i e n ė Chicago, 
111., sveikina savo draugus ir pa
žįstamus su šv. Kalėdom ir lin
ki visiems sve ik iaus ių 1989 
Naujųjų Metų. Vietoj kalėdinių 
atvirukų „Draugui" aukoja 2 5 
dol. 

x E lena i r V y t a u t a s Vidu
gir ia i , Palos Verdes, Cal . , svei
kina savo draugus ir pažįs tamus 
šv. Kalėdų proga, l inki laimin
gų ir sveikų Naujųjų 1989 
Metų. Vietoj kalėdinių kortelių 
aukoja „Draugui" . 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa-
; sams ir kitiems dokumentams , 
kurias galima tuojau a ts i imt i . 
Amer i can T r a v e l S e r v i c e 
Bureau, 9727 S. Wes te rn Ave., 
Chicago , 111. 6 0 6 4 3 . Te l . 
238-9787. 

<sk> 
x Dėmesio! ' Je igu ruoš ia tės 

pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Benvyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vaka r in iuose prie
miesčiuose, kre ipki tės į Alex 
Rea l ty , 5727 W. C e r m a k Rd. , 
Cicero, IL. Tel . 656-2233. Istai 
gai vadovauja Aleksas Ša tas ir 
sūnus V i k t o r a s . V i k t o r a s Ša
t a s — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įver* 'na pali
kimus. Jo p a t a r n a v l m u nau
dojasi bankai, t aupymo bendro
vės ir privatūs a smenys . J e i g u 
mes nega l im p a r d u o t i : m e s 
galim pa tys n u p i r k t i ! 

(sk) 

x NAMAMS P I R K T I P A 
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings , 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

. (sk). 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir k i t ų kraš
tų. Kreiptis pas A. Laurai t į , A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

n i m o paba igos n u o š i r d ž i a i 
rūpinęsis Lietuvos reikalais. 
Ypač sielojosi Mažosios Lietuvos 
l ik imu. Dr. St. Kuzminskas 
buvo dinamiška asmenybė ir 
per ilgą 87 metų savo gyvenimą 
Lietuvoje, Vokietijoje ir Angli
joje dalyvavo lietuvių visuome
niniame, poli t iniame ir kultū
r i n i a m e l ietuvių gyvenime. 
P r i k l a u s ė vals t ieč ių l iaudi
n inkų partijai. Dr. St. Kuzmins
kas . 1923 m. baigęs Berlyno 
aukštąją prekybos mokyklą, 
Lietuvoje dirbo įvairiose atsa
kingose pareigose: Kooperacijos 
banke , Finansų ir žemės ūkio 
ministerijoje, Užsienio reikalų 
minis ter i jos ekonominio de
pa r t amen to direktorium, Lie
tuvos pasiuntinybės prekybos 
patarėju Berlyne. Pokario me
tais Vokietijoje buvo lietuvių at
s tovas prie UNRRos Flensbur-
ge. Emigravęs Anglijon, dirbo 
br i tų darbo ministerijoje, buvo 
soc. globos va ld in inkas Nottin-
ghamo apygardai, br i tų karo 
av iac i jos kolegi jo je d ė s t ė 
svet imas kalbas . 

J A V A L S T Y B Ė S E 

— C o l o r a d o Lie tuvių Bend
r u o m e n ė s apylinkė vasario 16 
- Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę rengiasi paminėt i atei
nančių metų vasario 26 d. Mote
rų klubo patalpose. Omahos 
„Aušros'* šokėjai a t l iks meninę 
programą. 
— K u n . d r . Kornel i jus Buč

inys, „Darbininko'* vyr iausias 
redaktorius, Kalėdoms išvyko į 
Dayton. Ohio, pagelbėti Šv. 
Kryžiaus parapijos klebonui 
kun. Vaclovui Katarskiui . J i s 
praves lietuviams prieškalėdinį 
susikaupimą. 

— A r ū n a s B u k a u s k a s baigė 
Prat t dailės ins t i tutą ir gavo 
baka lau ro laipsnį. J i s žada 
toliau studijuoti ir įsigyti meno 
magis t ro laipsnį. 

— Iš N e w Yorko į s p o r t o 
ž a i d y n e s Australijoje išvyko 
gruodžio 21 d. 49 sportininkai. 
J i e m s vadovau ja P r a n a s 
Gvildys, keliones tvarkė Romo 
Kezio „Vyčio" kelionių biuras. 

— M e n i n i n k ų ir m e n o stu
d e n t ų prašo Seattle sukurt i 
lietuvių ženkliuką. Sąlygos — 
turi būti paminėtas „Seattle" ir 
įkombinuota Lietuvos vėliavėlė. 
Liet. Bendruomenė pasiryžusi 
a t e inanč i a i s metais iš leist i 
ženkliuką sagutės pavidalo. Ra
šyti ir piešinį siųsti Gediminui 
Morkūnui, 15015 N.E. 12th, 
Bellevue, Wa 98007. 

— A k a d e m i n i o s a m b ū r i o 
susirinkime spalio 8 d. Raišių 
namuose apie lietuvių kalbos 
k i r č i a v i m ą kalbėjo VVa
shingtono universiteto lingvis
tikos profesorius Lew Mickle-
son. Po paskaitos buvo įdomios 
diskusijos ir vaišės. 

— Inos B r a y n a m u o s e spa
lio 22 d. buvo Liet. Bend
ruomenės susirinkimas. Pirmi
ninkės Inos Bertulytės-Bray 
pakviesti, sudainavo Lietuva 
brangi, kel ias dainas ir susi
rinkimą užbaigė Lietuvos him
nu. 

— A r v y d a s J a r a š i u s , Algir
das L i e p a s i r Paul ius Mikele
v ič ius iš Denverio nuskrido į 
Afriką ir užkopė ant Kilimadža-
ro kalno, kur i s yra 19,340 pėdų 
aukščio. J ie laimingai sugrįžo į 
Colorado. Oficialiai spalio 7 d. 
ant Kilimadžaro įsteigė Lie
tuvių Kalnų klubą, į kuri visus 
kviečia įsirašyti. 

K A N A D O J E 

— H a m i l t o n o Vyskupo Va
l a n č i a u s l i tuanist inė mokykla 
surengė Irenos Regienės vaiz
delį „Nuostabioj i v a l a n d a " 
gruodžio 18 d. Vaizdelis buvo su
rengtas Kalėdų eglutės proga ir 

Dr. Rasa Mažeikaitė praves 
10 savaičių seminarą: E u r o p o s 
p a s k u t i n ė n e i š t i r t a z o n a : 
Lietuva v iduramžiuose . Lith. 
399, Independent Study. 

Lietuvių spaudoje ir mo
kyklose viduramžių Lietuvos is
torija dažnai pristatoma seno
viškai, romantiškai , nerealiai, 
be ryšio su bendra Europos is
torija, Pagoniška i Lie tuvai 
„pagražinimų" nereikia — j i ir 
taip didinga ir įdomi. 

Viduramžių Lietuva, galinga 
valstybė, užimanti visą šiaurės 
rytų Europos pasienį, galutinai 
nepriėmė krikščionybės iki 
1387 metų. Iki tada lietuviai 
turėjo savo religiją, tikėjo į 
daugelį dievų. Visa Europa išėjo 
į šventą karą prieš šiuos pasku
tinius pagonis, bet Lietuvos di

dieji kuniga ikšč ia i sugebėjo 
gudria politika ir nuožmia kova 
apginti savo kraštą ir net išplės
t i j į į d idž iaus ią va ls tybę 
Europoje viduramžių pabaigoje. 

Sis seminaras koncentruosis į 
diplomatiją, kr ikšto derybas, 
karinę strategiją ir socialinę sis
temą. Studentai t u r ė s progos 
studijuoti ir diskutuoti isto
r in ius dokumentus i r prisidėti 
prie rytų Europos istorijos, kuri 
d a b a r p e r r a š o m a i s t o r i kų 
Sovietų Sąjungoje i r kituose 
kraštuose, ryškinimo. 

Seminaras vyks vieną kar tą 
savaitėje nuo 6 iki 9 vai. vakaro. 
R e g i s t r a c i j a 1989 s a u s i o 4-6. 
Ketur ių kreditų kursas . 

Norintieji daugiau informa
cijų p r a š o m i s k a m b i n t i : 
996-4412 a rba 423-4743. 

L i t u a n i s t i k o s k a t e d r a 

Kr. Donelaičio mokyklų madų parodoje vyrai aptarnauja moteris. Iš kairės: 
Aras Lintakas. Viktoras Martir.ka ir E. Paulius. 

Nuotr. Rūtos Musonytės 

atvykstant Kalėdų seneliui pas 
mokyklos mokinius. 

x Hami l tono l ie tuviai prieš 
dvidešimt penke r iu s m e t u s 
įsteigė Medžiotojų ir žūklautojų 
klubą, pasivadinusį pik. J. Gied
raičio vardu. Pirmasis valdybos 
pirmininkas buvo A. Liūdžius. 
Dabar pirmininkas nuo 1972 m. 
yra J. Stankus. Klubas nusi
pirko žemės ir įsitaisė šaudyklą, 
o kiti gali vasaromis praleisti 
gražiame ore atostogas. Atei
nančių metų sausio 28 d. Me
džiotojų ir Žūklautojų klubas 
rengiasi paminėti savo gyva
vimo sidabrinę sukaktį . 

— K a n a d o s Lietuvių Bend
r u o m e n ė s švietimo komisija iš
siuntinėjo apylinkių valdyboms 
laiškus, prašydama padaryti 
rinkliavą ar iš savo kasos skir
t i Vasario 16 gimnazijai remti 
ir sudegusios pilies atstatymui. 
Taip pat prašo tėvus siųsti savo 
vaikus bent vieneriems metams 
į Vasario 16 gimnaziją mokytis. 

— K a n a d o s Lietuvių fondo 
ta rybos s u s i r i n k i m a s buvo 
gruodžio 10 d. Toronto Lietuvių 
namuose. Buvo pasveikintas 
buvęs pirm. H. Lapas, paskirtas 
generalinio konsulo Toronte pa
dėjėju. Dr. P. Lukoševičius pa
ruošė statuto papildymą, j a m 
padėjo adv. J. Kuraitė-Lasienė 
ir A. Pacevičius. Tarybos pirm. 

Jaunimas neSa dovanas vyresniesiems Seklyčioje Nuotr. Rūtos Musonytės 

dr. A. Pacevičius padėkojo val
dybos pirm. H. Stepaičiui už ge
rai a t l iekamą darbą ir dr. P. 
L u k o š e v i č i u i už s t a t u t o 
papildymo paruošimą. 

— Lie tuv ių K a t a l i k ų mo
t e r ų Lietuvos Kankin ių par. 
skyr iaus met inė šventė buvo 
gruodžio 11 d. įdomiai kalbėjo 
žurn. Antanas Šileika. Vietoj 
p a s i t r a u k u s i o s p i r m i n i n k ė s 
Genovaitės Tr inkienės išrinkta 
E. Girčienė. Renginiui vadovavo 
A. Augait ienė. 

— S u t v i r t i n i m o s a k r a m e n 
tu i pasiruošimas Prisikėlimo 
parapijoj prasidės tuoj po Naujų
jų Metų. J a u dabar re ikia vai
kus registruoti . 

x L i e t u v o s K a n k i n i ų baž
nyčioje adventinį susikaupimą 
gruodžio 17 i r 18 dienomis pra
vedė kun. Liudas J a n u š k a , 
OFM. J is laikė pamaldas ir 
klausė išpažinčių. 

— A. a. A l b i n a D ū d i e n ė , 87 
metų amžiaus, palaidota Šv. 
Jono lietuvių kapinėse. Pamal
dos buvo Lietuvos Kankinių pa
rapijos bažnyčioje. 

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

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

Tel. 46*4866 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

ADVOKATAS 
Vytenis L ie tuvn inkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniai- ir vakarais 
pagal susitarimą. 

A D V O K A T A S 
ALGIRDAS R. OSTIS 
201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 

Hinsdale, IL 60521 
Tel. 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 
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