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„LKB Kronika", Nr. 77.
(Tęsinys)

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

Iš teismo salės
Kapsukas. 1988 m. sausio 14 milicijos ir KGB darbuotojai,
d. Kapsuko m. Vidaus reikalų laikas nuo laiko paragindami iš
skyriuje buvo iškelta bau siskirstyti. Minia buvo nuolat
džiamoji byla Sasnavos bažny filmuojama specialiai šiam rei
čios pagalbiniam darbininkui kalui iškviestų Lietuvos tele
Petrui Gražuliui. Petras vizijos darbuotojų.
Teismo posėdis prasidėjo 10
Gražulis buvo k a l t i n a m a s
tyčiniu vengimu atlikti kari vai. Teismo pirmininkas Z.
nius apmokymus Sovietinėje Pečiulis posėdį pradėjo kalti
namojo P. Gražulo apklausa:
armijoje.
— Jūsų pavardė, vardas, tėvo
Sausio 26 d. paskirtas bylai
vardas?
nagrinėti teismo posėdis
— Petras Gražulis, Antano.
neįvyko, nes iš trijų liudininkų,
— Tautybė? — Lietuvis.
turėjusių liudyti prieš P .
— Pilietybė? — Lietuvos pilie
Gražulį, neatvyko du. Teismo
posėdis buvo perkeltas į vasario tis.
— Ne TSRS pilietis?! - Ne.
2 d. Vasario 2 d. į teismo salę
— Partiškumas. — Esu katali
buvo įleisti P. Gražulio giminės
bei kaliasdešimt jo draugų i r kas.
— Karo prievolininkas? —
bičiulių. Likusieji P. Gražulio
Nelaikau
savęs Tarybinės armi
draugai buvo priversti šalti
lauke. Juos budriai saugojo jos prievolininku.
(Bus daugiau)

Žydo aptarimas
Washingtonas. — Washington Post praneša, jog Izraelio
pasiūlymas keisti žydo defini
ciją, sukėlė griežtų ginčų, kokių
nėra buvę dešimtmečiais tarp
Amerikos ir Izraelio žydų bend
ruomenių.
Pagrindinės žydų organizaci
jos Amerikoje sako, jog patvir
tintas aptarimas „kas y r a
žydas?", suteikia piliečio teises
konservatyviesiems arba refor
muotiems žydams ir tai neati
tinka Amerikos žydų galvo
jimui. Tai turėsią neigiamą
įtaką amerikiečiams žydams,
kurie iki šiol rėmė Izraelį ekono
miškai ir politiškai. „Tai y r a
toks reikalas, jog dabar susi
jungė daug amerikiečių kriti
kuoti Izraelio politikai, ko nėra
buvę visoje 40 metų Izraelio
istorijoje", pasakė Hyman Bookbinder, buvęs Žydų komiteto
labiistas, kuris atsisakė t ų
pareigų, nes buvo perėjęs dirb
ti specialiu patarėju gub. Dukakio komitete.
Tikrieji žydai
Šią savaitę Žydų Federacijos
taryba susirenka New Orleans

Trys vėliavos
už laisvę
Roma. — Visi didieji Italijos
laikraščiai plačiai pranešė apie
Romoje surengtą tarptautinį
studijų seminarą „Trys vėliavos
už laisvę — Lietuva, Latvija i r
Estija". Studijų seminare buvo
apžvelgti praeities ir dabarties
įvykiai trijuose Pabaltijo kraš
tuose, buvo iškeltos pabaltiečių
viltys ateičiai. Seminare išreikš
tas mintis apibūdina italų spau
doje pasirodžiusių straipsnių
antraštės: Pabaltiečiam reikia
Vakarų pagalbos, Tremtiniai
įspėja: atsargiai vertinkite vie
šumą ir persitvarkymą, Paliau
bų akimirka Lietuvos Bažny
čiai, Po 21-nerių metų lagerio
lietuvis kunigas neprarado vil
ties, kad jo tėvynė atgaus nepri
klausomybę.
Italų laikraščiai plačiai apra
šo kunigo Alfonso Svarinsko
studijų seminare padarytus pa
reiškimus. Spauda taip pat at
kreipia dėmesį į prelato Vytau
to Kazlausko pranešimą, kuria
me pabrėžiama, kad TSRS
Konstitucijos pataisų ir papildy
mų projekte visiškai neatsižvel
giama į tautų balsą.

D/^IL-V

savo generalinei asamblėjai ir
ten Izraelio „kas yra žydas?"
k l a u s i m a s b u s pagrindiniu
punktu jų darbų tvarkoje, sako
Mark Talisman, vienas iš direk
torių. Pasiūlytasis įstatymas,
aišku, neliečia amerikiečių žy
dų, tačiau tai yra simbolizmas,
kuris yra svarbus Amerikos žy
dams. Tos dvi mažos religinės
žydų grupės, kurios laimėjo Iz
raelio rinkimuose balsus, rei
kalauja, k a d būtų pakeisti
Izraelio įstatymai. J i e reika
lauja, jog būtų uždrausta tiems,
kurie yra perėję į neortodoksų
žydus, arba tokių motinų vai
kai, kurios yra apleidusios or
todoksų tikėjimą, kad jie visi ne
būtų įskaityti į tą aptarimą
„kas yra žydas", ir jei jie at
važiuotų gyventi į Izraelį, kad
jiems nebūtų suteikta Izraelio
pilietybė. Asmenys, kurie yra
gimę iš konservatyvių ar refor
muotų žydų tėvų, turėtų ir
toliau būti laikomi tikrais žy
dais.
Maždaug 90% amerikiečių žy
dų pasiuntė laiškus ir tele
gramas į Izraelį, pasisakydami
prieš tą įstatymo projektą. Jie
reikalauja, kad dvi didžiosios
Izraelio partijos pasisakytų
prieš tas dvi mažesnes religines
grupes. Tas klausimas dabar
esąs diskutuojamas kiekvienoje
reformatų ar konservatyviųjų
sinagogoje, „mes nenorime būti
antros klasės žydais, sako tas
pats Bookbinder.

Japonijoje mirė
kurt. A. Margevičius
Prieš daugiau kaip 50 metų
nuvykęs į Japoniją, kaip sale
zietis misijonierius, mirė kun.
Albinas Margevičius, japoniškai
pasivadinęs Arubino. Gimęs
1913 m. sausio 18 d. Kaltinė
nuose, Tauragės apskr. Baigęs
Šilutės progimnaziją 1929 m.
išvyko į Italiją ir įstojo į
Saleziečių kongregaciją. Kuni
gu įšventintas Japonijoje 1942
m. kovo 21 d. Paskutiniu metu
buvo didelės saleziečių mokyk
los direktorius.
— Hagoje Pasaulio Teismas
paskelbė palankų sprendimą
Nikaragvos sandinistams ry
šium su Hondūre esančiais Cont r a s kariais, kovojančiais už
demokratišką ir laisvą Nika
ragvą.

N r . 254

TRUMPAI
IŠ VISUR
— VVashingtone Busho nomi
nuotasis Gynybos departamento
sekretoriaus pareigoms buvęs
Texas senatorius John Tower
pasakė, kad geriausias būdas
sumažinti karinio apsigynimo
išlaidas yra karinio personalo
sumažinimas, tačiau jis pasisa
kė už strategiškai stiprią Ame
riką.
— Sudano Liaudies Išlais
vinimo armija, kuri jau pusšeš
tų metų veda karą su vyriausy
be, pareiškė dar labiau kovo
sianti už Sudano išlaisvinimą,
kadangi vyriausybė atmetė
sukilėlių paiūlytą taikos planą.
— Londone valstybinės Ang
lijos tyrimų laboratorijos eks
pertai galutinai nustatė, kad
Pan American lėktuvas suspro
go erdvėje nuo jame padėtos
Išrinktasis prezidentas George Bushas pirmą kartą JAV kabineto posėdyje Clayton Yeutter. Teisingumo departamento sekretorius Diek Thornburgh,
sėdi priešais prezidentą Reaganą Baltuosiuose rūmuose. Su jais matomi neatpažintas pareigūnas ir Energijos departamento sekretorius John Herplastikinės bombos.
iš kairės Valstybės sekretorius George Shultz, ir toliau - Prekybos rington. Bushas žada laikytis priimtojo biudžeto pasitarimuose su
— Tunise Arabų lygos taryba
sekretoriaus asistentas Robert Taft, Transportacijos sekretorius Jim Kongresu.
įspėjo Ameriką nepulti Libijos
Burnley, Biudžeto direktorius Joseph Wright, Jr., Amatų sekretorius
cheminių ginklų gaminimo įmo
nių, nes tai rimtai pakenktų
Amerikos ir arabų valstybių
Vysk. Steponavičiui ryšiams.
leista sugrįžti į Vilnių — Afganistano rezistencijos
Vilnius. — 1988 gruodžio 29. atstovas buvo atvykęs į Iraną ir
— Iš Vilniaus pranešama, kad čia susitiko su Irano preziden
Lietuvos Ministerių taryba tu Ali Kahmenei, kuris po pasi
Jei demokratai sutiks, bus patvirtintas ir Kongrese
šiandien nutarė leisti vyskupui tarimo pareiškė, jog jis mano,
Julijonui Steponavičiui sugrįžti kad Afganistane bus sudaryta
W a s h i n g t o n a s . — Pasku puikiai orientuotis pasitarimuo Kabinetas pritarė biudžeto
į Vilnių ir vėl perimti Vilniaus islamiška vyriausybė. Šią žinią
t i n i a m e šios administraci se su Kongreso nariais. Iždo
projektui
arkivyskupijos apaštalinio ad pranešė Irano žinių agentūra.
jos biudžete prez. R. Reaganas sekretorius Nicholas Brady,
Paaiškėjo ir kai kurios detalės
— Urugvajaus vyriausybė
siūlo sumažinti federalinį defi kuris bus tose pačiose pareigose iš prezidento Reagano biudžeto. ministratoriaus postą. Šią žinią pranešė, kad pirmą kartą bus
citą 92.5 bilijonais dolerių visai ir Busho kabinete, nenumato Prezidentas nori parduoti kai Lietuvoje paskelbė Ministerių pravestas referendumas išspręs
nepakeliant gyventojams mo jokių pakeitimų šiame biudžeto kurią vyriausybės nuosavybę už tarybos įgaliotinis Petras Ani- ti amnestijos reikalą kariš
kesčių. Pramatomas deficitas, projekte, nes jis visą laiką 6 bil. dol. ir tą sumą neįskaityti lionis.
kiams ir policijai, k u r i e
kurį prieš Kalėdas pranešė vy dalyvavo naujo biudžeto į deficito sumažinimą. Baltieji
kaltinami nusižengę žmogaus
riausybė, yra beveik 70 bilijonų paruošimo darbuose.
rūmai jau anksčiau siūlė par
teisėms.
Biudžeto direktoriumi Bushas duoti vyriausybei nereikalingą Brazdžionis Lietuvoje
dolerių mažesnis, negu kad
— Egipto prezidentas Hosni
buvo šiais metais, bet puikiai pasirinko Richard Darman, nuosavybę, pavyzdžiui du laivy
Mubarakas pritaria, kad 24
Vilnius. — Lietuvos Meni metus veikusi Palestiniečių Iš
atitinka Kongreso priimtąjį kuris buvo dabartinio direk no alyvos rezervuarus ir elek
įstatymą, kad biudžetas būtų toriaus Joseph Wright asisten trinę jėgainę Georgijos valsti ninkų rūmų Baltojoje salėje laisvinimo organizacija suda
įvyko poeto Bernardo Braz- rytų egzilinę palestiniečių vy
subalansuotas 1993 metais. Bet tu. J i s mano, kad šiemet joje.
biudžeto
projektas
susilauks
jis pagrįstas tuo pagrindu, priBiudžeto direktorius J . džiono poezijos vakaras, pava riausybę.
leidžiant, kad ekonominė krašto mažiau Kongreso kritikos ir bus Wright pranešė, jog biudžeto dintas „Sieloj klausiantis ke
— Išrinktojo prezidento G.
padėtis yra gera, geresnė, negu galima tuojau pat pradėti projektas yra pilnai paruoštas ir lio...". „Tiesa" gruodžio 22 d. Busho sprendimui, kad jis nomi
kai kurie ekonomistai šiandien diskusijas. Demokratų vadai iki sausio 9 dienos bus paruošti rašo, jog poetas praėjusiais me navo kongresmeną Jack F .
betgi mano, kad išrinktasis pre ir reikalingi lydraščiai su paaiš tais atšventė savo 80 m. amžiaus
pranašauja.
Kemp iš New Yorko valstijos
Kitų metų, kaip dabartinė vy zidentas Bushas turėtų akty kinimais Kongresui. Šiame sukaktį, gyvendamas Ameriko Housing and Urban Developriausybė sako, ekonomija didės viau įsijungti į biudžeto klausi kabineto posėdyje šis biudžetas j e , ir k a d jis gerai buvo ment departamento sekreto
maždaug 3.5% , tai yra truputį mus, nes savo rinkiminėje buvo įteiktas prezidentui ir čia pažįstamas prieškarinėje Lie riumi, yra visuotinis pritarimas.
daugiau už privačių ekonomis propagandoje pažadėjo mažesnį jis buvo visų kabineto narių pri tuvoje iš jo lyrikos knygų ir iš Daugelis demokratų ir respub
eilėraščių vaikams, kuriuos
tų spėliojimus, išreikštus Blue deficitą be mokesčių pakėlimo. imtas.
likonų mano, kad jis bus geras
pasirašydavo
Vytės Nemunėlio
Chip žiniaraštyje. Ši vyriausybė
savo pareigose. Jack Kemp buvo
slapyvardžiu.
mano, jog trumpalaikės palūka
prezidentinis kandidatas i r
„Įveikęs atstumus, poeto kovojo prieš viceprezidentą
nos bus procentualiai dviem
b a i s a s vėl suskambo tėvų Bushą, bet dabar sutiko įeiti į
taškais mažesnės, kaip y r a
žemėje". Vakaro dalyviai jo kabinetą.
dabar.
klausėsi Bernardo Brazdžionio
— Sovietų Sąjungos am
Roma, 1988 gruodžio 28. — grąžinti Šv. Kazimiero bažny skaitomų eilėraščių įrašo iš
Optimistinis galvojimas
Pirmą sykį per Lietuvos televi čią. Autorius taip pat pastebėjo, juostos. O įspūdžiais iš susiti basadorius Yuli Vorontsovas
Abu aukščiau paminėti fakto ziją tiesiogiai transliavo kad prieš Kalėdas Lietuvoje
išvyko į Maskvą pasitarimams.
riai kaip tik turi sumažinti Šventojo Tėvo Bernelių Mišias transliavo dvejas Mišias (kar kimų su poetu JAV pasidalijo Manoma, kad tai turi ryšį su so
deficitą. Pajamos didėja, kai ir jo kalėdinį sveikinimą, pra dinolo prie katedros ir Vėlinių) rašytoja V. Jasukaitytė ir ar vietų kariuomenės pasitrau
ekonomija sparčiai auga, nes neša Lietuvių Informacijos per Lietuvos televiziją. Paly tistas L. Noreika.
kimu iš Afganistano.
darbdaviai ir d a r b i n i n k a i Centras.
— VVashingtone FBI pranešė,
ginus su permainomis kitose gy
uždirba daugiau, negu kad eko
kad
buvo suareštuoti du šnipai,
Kaip įprasta, popiežius Kūčių venimo sferose Sovietų Sąjun
nomija vystosi pamažu. Mažes naktį laiko Bernelių Mišias Šv. goje, Mišių transliacija yra gana
Švedijos konsulatai kurie perdavė labai slaptas
nės palūkanos reiškia, kad Iždas Petro bazilikoje, o Kalėdų dieną maž? nuolaida, teigia straipsnio
žinias sovietams iš Berlyno.
Pabaltijyje
turi mokėti mažiau savo skolos skaito kalėdinį sveikinimą ir autorius.
Kariuomenės Žvalgybos specia
išlyginimui. Vyriausybės nariai ,,Urbi et Orbi" sveikinimą viso
Stockholmas. — Švedijos listas kodų srityje James W.
mano, kad infliaciją bus galima pasaulio katalikams pagrin
užsienio
reikalų ministras Hali ir Turkijoje gimęs J .
— N i k a r a g v o s sandinistų
nesunkiai sukontroliuoti.
dinėmis pasaulio kalbomis, komunistinė
vyriausybė Andersson pareiškė, k a d Yildirim iš Europos suteikdavo
Naujasis biudžetas numato įskaitant ir lietuvių.
sugrąžino iš N e w Yorko Švedijos vyriausybė nori elektronines žinias komunis
1.15 trilijoną dolerių išlaidoms,
Vienas pagrindinis Italijos Katalikų šalpos fondo jiems pa užmegzti atimesnius santykius tams. Ši špionažo byla padarė
tai yra 4.7% daugiau už šių dienraštis ,,11 Messaggero" siųstą paramą medikamentais, su trimis Pabaltijo kraštais — daug žalos Amerikai ir Vakarų
metų išlaidas. Pajamų numa vakar pirmame puslapyje at kuri buvo atvežta į Managvą. Estija, Latvija ir Lietuva. Europai.
toma turėti 1,056 trilijonus spausdino straipsnį su antrašte: Nikaragvos valdžia sulaiko Ministras, kalbėdamas vienoje
dolerių, tai yra 8,4% daugiau už „Gorbačiovo istorinis sprendi visus
šalpos
s i u n i t n i u s , darbininkų konferencijoje, pažy
šių metų pajamas. Šis biudžetas mas: Kalėdos su popiežiumi nežiūrint kad ta parama jiems mėjo, kad Švedijos troškimas
yra skirtas naujiems 1990 fiska rytuose. Pirmą sykį Kremlius yra labai reikalinga.
užmegzti tampresnius ryšius su
KALENDORIUS
liniams metams, kurie praside leido televizijai transliuoti
— Meksikoje naujojo prezi kaimyniniais Pabaltijo kraštais
Gruodžio 30 d.: Eugenijus,
da spalio 1 d. 1989 m. biudžetas Karolio VVojtylos Mišias Lietu dento inauguracijoje dalyvavo yra natūralus reiškinys, kad tuo
buvo priimtas praėjusiais voje". Straipsnyje rašoma apie Kubos marksistas Fidel Castro, klausimu Švedijos vyriausybė Dovydas, Irmina, Gedrime, Sa
metais su įvairiais pakeitimais Lietuvoje vykstančias ir Nikaragvos marksistas Daniel tarsis su Sovietu Sąjungos val binas.
šių metų pradžioje. Baltieji rū besivystančias permainas lie Ortega, o Amerikos delegacijai džios viršūnėmis ir su Pabaltijo
Gruodžio 31 d.: Silvestras I,
mai šį biudžetą sausio 9 d. įteiks čiančias tikinčiuosius ir kaip vadovavo Valstybės sekretorius kraštų atstovais. Reuterio žinių Melanija, Davis, Mingailė, GedKongresui.
Vatikanas atsargiai įvertina G. Shultzas. Delegacijoje buvo ir agentūra, perteikdama Švedijos gantas.
šiuos simbolinius laimėjimus. Busho sūnus Jeb, kurie žmona užsienio reikalų ministro pa
ORAS CHICAGOJE
J e i Kongresas sutiks
„II Messagero" tame kontekste yra meksikietė. Iškilmėse daly reiškimus, rašo, kad švedų
vyriausybė
svarsto
galimybes
Naujai išrinktasis prezidentas paminėjo, kad tikintiesiems jau vavo dar ir kitų šalių valstybių
Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:28.
G. Bushas yra gerai susipažinęs grąžinta Klaipėdos bažnyčia ir prezidentai. Prez. Salinąs yra trijuose Pabaltijo kraštuose
Temperatūra dieną 32 L, nak
atidaryti savo konsulatus.
su deficito problemomis ir galės Vilniaus katedra ir kad žadama Harvarde baigęs ekonomiją.
tį 18 1.

Paskutinis prez. Reagano
biudžetas sumažina deficitą

Lietuvoj transliavo
popiežiaus Bernelių Mišias
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APŽVALGA

PASTANGOS ATSTEIGTI
LIETUVOS TAUTINĮ
OLIMPINĮ KOMITETĄ

A. Poviliūnas, naujasis Lietuvos Tau
tinio Olimpinio k o m i t e t o prezidentas.

Gruodžio 13 d. „Tiesos" laidos
4-tame puslapyje stambia ant
rašte „Vėl turime Lietuvos
tautinį olimpinį komitetą" at
spausdintas Felikso Telksnio
straipsnis skelbia:
„Praėjęs sekmadienis, 1988
metų gruodžio 11 dieną, įėjo į
Lietuvos sporto istoriją. Lyfodai
50 metų praėjo nuo 1938-ųjų
gruodžio, kai buvo sukurtas
Tautinis olimpinis komitetas.
Kokią olimpinę organizaciją
turėsime dabar, kaip ją pavadin
sime, Lietuvos sporto federacijų,
organizacijų ir visuomenės
atstovai sprendė suvažiavime,
įvykusiame Vilniuje, Respubli
kiniuose profsąjungų kultūros
rūmuose".
Kad dėl šiame istoriniame
įvykyje pasiekto sprendimo
būta netikrumo, ryškėja toli
mesniuose F. Telksnio pastebėji
muose:
„Tik prieš du mėnesius viešai
prašnekome apie Lietuvos
olimpinio komiteto atkūrimą.
Nedrąsiems ir, kaip tuo metu
nemažai kam atrodė, nerea
liems pasiūlymams pritarė
Respublikos sporto, organizaci
jos, visuomenė. Suvažiavimas,
be abejo, tapo šio pakilimo vir
šūnė, tačiau, būtume neteisūs,
nepaminėdami nerimo bei savo
tiško nusivylimo, kurį savo
širdyse atsinešė n e vienas
delegatas: prieš savaitę LTSR
valstybiniame kūno kultūros ir
sporto komiteto išplėstiniame
kolegijos posėdyje priimtas nu
tarimas
įkurti
Lietuvos
olimpinę lygą daugeliui atrodė
ne žingsnis į priekį, o atgal. Ne
vienas delegatas kalbėjo, jog kai
kurių TSRS nacionalinio olim
pinio komiteto vadovų pareikšta
kritika Latvijos laikinojo olim
pinio komiteto atžvilgiu negali
būti svaresnė už šimtų tūkstan
čių Lietuvos gyventojų nuomo
nę".
Suvažiavimą pradėjo 1928-jų
in^tų IX Amsterdamo olimpinių
žaidynių ieties metimo varžybų
dalyvis V. Ražaitis. Jis linkėjo
sportą ir olimpinį judėjimą Lie
tuvoje plėtoti taip, kad Pasau
linėje olimpiadoje galėtų plevė
suoti ir Lietuvos trispalvė; o
Seoulo olimpiadoje aukso meda
lių laimėtojas G. Umaras mano
kad: „Tai galima pasiekti tik
nuosekliu ir kantriu darbu,
kuris laukia būsimos olimpinės
organizacijos".
A. Poviliūnas, LTSR valstybi-

nio kūno kultūros ir sporto ko
miteto pirmininko pirmasis
pavaduotojas, darbo grupės
Lietuvos olimpiniam komitetui
atkurti pirmininkas, pagrindi
niame pranešime suvažiavimą
pavadino: „didele pergale,
pasiekta ne sporto arenose". Jis
mano, kad: „Atgaivinti Respub
likoje olimpinį judėjimą buvo
būtina. Jau vien tas faktas, kad
net LTSR valstybiniame kūno
kultūros ir sporto komitete
neturėta olimpinės chartijos,
daug ką pasako".
Toliau rašoma:
„Apie būtinybę atgaivinti tik
rą olimpinį judėjimą, atkurti
Lietuvos olimpinį komitetą
kalbėjo Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžio Seimo tarybos nariai
teisininkas K. Motieka, filosofas
A. Juozaitis, TSRS nusipelnęs
treneris J. Grinbergas, kiti
delegatai. Ir nė iš vieno lūpų
neišgirdome „Lietuvos olimpinė
lyga", nors oficialiai visi rinkosi
į jos suvažiavimą, nors progra
mų ir rezoliucijų projektuose
šnekėta tik apie ją..."
Nežiūrint kokiais vardais šis
suvažiavimas buvo prieš tai
vadinamas, jo dalyvių nuotaikos
neabejotinai išryškėjo, kai suva
žiavimai pirmininkavusiam
tarptautinės
kategorijos
krepšinio teisėjui J. Jankauskui
pasiūlius balsuoti dėl Lietuvos
olimpinio komiteto atkūrimo, į
viršų pakilo visi mandatai. Visi
— už. Prieš ir susilaikiusių
nėra.
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mą. Gal tai ir bus pirmasis
žingsnis to dialogo link, ku
rio svarbą pabrėžė naujasis
Lietuvos TOK prezidentas A.
Poviliūnas".
Ryšium su Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto atkūrimu
kilo daug klausimų, kuriuos
nuoširdžiai svarstant, neužteko
suvažiavimui numatytų devy
nių valandų — jis nusitęsė iki
vėlaus vakaro. Telksnys teigia:
„Karštai buvo svarstomas kone
kiekvienas rezoliucijų ir įstatų
sakinys. Troškimas dirbti, siekti
realių permainų ir rezultatų
buvo didžiulis".
Iš pasikalbėjimų su kai ku
riais suvažiavimų dalyviais
aiškėja, kad svarų žodį turės
įvairios sporto federacijos. Nuo
jų veiklos didele dalimi pri
klausys Lietuvos Tautinio
Olimpinio komiteto (TOK)
likimas. Norint įeiti į
tarptautinį Olimpinį komitetą,
reikia
priklausyti
bent
penkioms tarptautinėms fede
racijoms. Pirmoji šia linkme
pajudėjo ok. Lietuvos rankinio
federacija, užmegzdama kontak
tą su Tarptautine rankinio
federacija. Neaišku, kaip į šį
Lietuvos sporto organizacijų
nutarimą pažvelgs ir Sovietų
Sąjungos Olimpinis komitetas.
Minimo komiteto narys, Lie
tuvos kūno kultūros instituto
rektorius S. Stonkus mano, kad:
„Tarptautinio komiteto pripaži
nimas nėra artima ateitis. O

D e l e g a t a i balsuoja už L i e t u v o s T a u t i n i o Olimpinio komiteto a t k ū r i m ą .

Kokią pakilią nuotaiką šie
balsavimai sukėlė, leisime
kalbėti pačiam straipsnio auto
riui:
,,Žmonės stojasi iš savo vietų,
sveikina vieni kitus, ploja ir
skanduoja „Lietuva". Į sceną
įnešama Lietuvos valstybinė ir
1938 metų pirmosios tautinės
olimpiados vėliavos. Choras
gieda prieš 50 metų sukurtą
olimpinę giesmę.
„Naujojo olimpinio komiteto
prezidentu išrenkamas LTSR
valstybinio kūno kultūros ir
sporto komiteto pirmininko
pirmasis pavaduotojas A. Po
viliūnas.
.Audringos diskusijos kilo dėl
t i k s l a u s naujojo olimpinio
komiteto pavadinimo. Po ilgo
svarstymo
didele
balsų
dauguma delegatai nubalsavo
už Lietuvos tautinį olimpinį ko
mitetą. Tok), koks b u v o 1938
metais.
„Tada šiai organizacijai
nepavyko sulaukti Tarptautinio
olimpinio komiteto pripažinimo
— sutrukdė prasidėjęs Antrasis
pasaulinis karas. Ar pavyks
dabar — pasakyti nelengva.
Vakar Lietuvos TOK pranešė
T a r p t a u t i n i a m olimpiniam
komitetui apie savo suvažiavi^

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

1938-tųjų metų T a u t i n ė s O l i m p i a d o s v ė l i a v a T a u r o k a l n e .

svarbių konkrečių darbų galima
nuveikti jau dabar. Visų pirma
reikia pasiekti, kad turėtume
energingus atstovus įvairiose
mūsų
šalies
sportinėse
organizacijose. Tai leistų siekti
palankesnių varžybų tvar
karaščių, tobulinti atrankos
į šalies rinktines sistemą, ginti
mūsų sportininkų interesus".
Diskutuojant klausimą, kaip
į TOK reaguos Sovietų Sąjungos
olimpinis komitetas, Lietuvos
komunistų partijos CK ideologi
jos skyriaus vedėjas J. Paleckis
mano, kad: „visiems reikėtų
realiai įvertinti šį faktą, siekti
bendradarbiavimo, o ne kon
frontacijos".
Sveikindami Lietuvos sporti
ninkų ryžtingumą ir pastangas
a t k u r t i Lietuvos Tautinį
Olimpinį komitetą, kartu su F.
Telksniu pripažįstame, kad:
„...kelias į Tarptautinį pripa
žinimą nebus rožėmis klotas.
Tačiau svarbiausia — į jį jau
įžengta".
Tikima, kad tie žingsniai bus
tvirti, sutartiniai ir su aukštai
iškelta trispalve vedantys
Lietuvos sportininkus į 1992
metų Pasaulinę Olimpiadą Barcelonoje.
IR

ŽINIOS IS AUSTRALIJOS

III-SIOS PLS ŽAIDYNĖS
JAU PRASIDĖJO
I IH-sias PL sporto žaidynes
vykstančius JAV-ių ir Kanados
lietuvius sportininkus gruodžio
22 ir 23 d. Sydnėjuje pasitiko
ALFAS-gos bei organizacinio
komiteto pirmininkas Jurgis
Jonavičius ir Lietuvos sporti
ninkų vadovas Artūras Poviliū
nas.
Prieš vykdami į Adelaidę,
Šiaurės Amerikos sportininkai
turėjo progos susipažinti su
Sydnėjum, dalyvauti išvykoje
laivu, pasitreniruoti sporto
salėje ir bendrose kūčiose susi
tikti su vietos lietuviais
Gruodžio 26 d. Adelaidėje,
„Appolo" stadione, įvyko III-jų
PL sporto žaidynių iškilmingas
atidarymas. Pirmieji salėn
įžygiavo Organizacinio komi
teto pirm. Jurgis Jonavičius,
Lietuvos sportininkų vadovas
Artūras Poviliūnas ir Š. Ameri
kos sportininkų vadovas Vytau
tas Grybauskas. Juos sekė spor
tininkų delegacijos su savo
atstovaujamų kraštų ir Lietuvos
vėliavomis bei plakatais su
klubų pavadinimais. Vėliavas ir
p l a k a t u s nešė
tautiniais
drabužiais pasipuošę Adelaidės
lietuviškojo jaunimo atstovai.
Didinga buvo arti 500 sporti
ninkų,-kių eisena, entuziastin
gai sveikinama daugiau negu
2000 žiūrovų. Aišku, didžiausios
ovacijos buvo sukeltos Lietuvos
sportininkams.
Žaidynes atidarė PLB pirmi
ninkas dr. Vytautas Bieliaus
kas. Visus sveikino Organizaci
nio komiteto pirm. Jurgis Jona
vičius, Lietuvos sportininkų
vadovas A. Poviliūnas ir Š.
Amerikos sport. vadovas Vyt.
Grybauskas. Galingai skambėjo
2000 žiūrovų ir 500 sportininkų
giedami Australijos, Kanados,
JAV-ių ir Lietuvos himnai.
Po atidarymo, vietos jaunimui
pašokus vieną tautinį šokį, spor
to žaidynės buvo pradėtos dve
jomis krepšinio rungtynėmis.
Pirmose L i e t u v o s j a u n i m o
rinktinė (su įspūdingu ūgiu ir
greičiu), įveikė puikiai kovojan
čią Chicagos ^Lituanicą" 55:47.
Pirmas kėlinys dar buvo „Litu-

anicos" naudai. Antrose rung
tynėse Australijos rinktinė
(labai stipri ir gero ūgio)
paklupdė Toronto „Vytį" 45:36.
Gruodžio 27 d. vyko Australi
jos Lietuvių Dienų atidarymas.
Po pamaldų didžiulė eisena, su
daugybe vėliavų, nužygiavo į
miesto rotušę, kur Lietuvių
dienas atidarė Pietų Australijos
premjeras John Bannon. Ten
pat vyko trumpa, gerai atlikta
programa ir keletas sveikinimų.
Įspūdingai atrodė pagrindinė
gatvė, papuošta lietuviškomis
vėliavomis.
Tą dieną sporto varžybos vyko
visoje pilnumoje. Štai keletas
pasekmių:
Forestville stadione Chicagos
„ N e r i e s " j a u n i ų komanda
įveikė New Yorko LAK 46:41;
„Neries" tinklininkai nesunkiai
laimėjo prieš Australijos II rink
tinę 3:0; ŠALFAS moterų krep
šinio komanda nugalėjo Sydnėjaus „Kovą" 30:25.
„Apollo" stadione New Yorko
LAK laimėjo prieš Adelaidės
„ V y t į " 63:45; Clevelando
„Žaibas" pralaimėjo Toronto
„Vyčiui" 67:49, o po pietų,
puikiose rungtynėse (jaudrinii-:>
šiose ir žiūrovus), New Yorko
LAK pateikė sensacingą staig
meną, nugalėdama Lietuvos
rinktinę 51:50! New Yorko R.
Šimkus buvo nesulaikomas,
surinkęs daugiausiai taškų ir
dominavęs abi lentas, nežiūrint
Lietuvos aukštaūgių žaidėjų
pastangų.
Gruodžio 28 d. prasidėjo ir vi
sos kitos varžybos — lauko
tenisas, stalo tenisas, plauki
mas, bilijardas ir golfas.
Pagerbiant šias Žaidynes, ar
gal siekiant pademonstruoti so
lidarumą su jomis, ok. Lietuvo
je tuo pat metu vyksta panašios
sporto varžybos, tik mažesniu
mastu. Adelaidėje gauta daug
sveikinimų iš ok. Lietuvos, jų
tarpe iš Sklandymo, Aviacijos
bei I r k l a v i m o
federacijų,
Lietuvos Kūno kultūros ir spor
to pirm. Z. Motiekaičio, „Žalgi
rio" sporto sąjungos ir kt.
V.G.

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

metams
$70.00
$70.00
$70.00
$40.00

V4 metų 3 mėn.
$40.00 $25.00
$40.00 $25.00
$40.00 $25.00
$25.00

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

PIRMOJI ŽINIA IŠ
AUSTRALIJOS

Kalnai susidaro iš atomų,
Mus pasiekė žinia, kad draugystė — iš smulkmenų, ir
Australijoje,
Adelaidėje, jeigu atomai nesiderina vienon
vykstančiose IlI-se Pasaulio jungtin, kalnai išsklaidomi
Lietuvių sporto žaidynėse dulkėmis.
gruodžio 26 d. krepšinio aikštėje
Tupper
susitiko New Yorko Atletų
komanda su Lietuvos krepši
DR. KENNETH J. YERKES
n i n k a i s . Po įtemptos, bet
a
DR.
MAGDALEN BEUCKAS
Pylygės kovos, vieno taško
DANTŲ GYDYTOJAI
persvara — 51:50, laimėjo
Pensininkams nuolaida
nevvjorkiečiai.
2436 W. Lithuanian Ptaza Court
Tei. 925-8288

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami kabinete)
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2434 W. 71 Street, Chicago
Tai. 434-5849 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr, ketv.. penkt. nuo 12 iki 6 v.v.
Ofs. 7354477;
Raz. 246-0067; arba 246-6581
D R . E. DECKYS
'

G Y D Y T O J A IR C H I R U R G Ė
S P E C I A L Y B Ė - N E R V Ų 1R
EMOCINĖS LIGOS
C R A W F O R D ME0ICAL BUILDING
I

•449 So. Pulaskl Road
Valandos paga! susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St.
Tel. 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Kabineto tel. - 582-0221

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

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
<r hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaskl Road. Tel. 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Penkt.. antr. ketv ir penkt.
Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus

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

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Ave., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
šskyrus treč. Sešt 12 iki 4 vai popiet
D R . P E T R A S V. K I S I E L I U S
DR. E U G E N E McENERY
DR. J A M E S BURDEN
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGUA
155 N. Michigan Ave., Sutte 324 Ir
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago IL
Tel. 565-2960 (veikia 24 vai.)
Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st Street
Kabineto tel. RE 7-1168:
Reztd. 385-4811
Dr. Tumasonio kabinetą perėmė

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 W. 71st Street
434-2123
Pirm. 2-7 Antr ir
ketv 9-12. Penkt 2-7

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

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.,
Chicago, (II. 60652
Pirm., antr., ketv. ir penkt.
pagai susitarimą
Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marquette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago. IL 60629
Tel. 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
SURENDER KUMAR, M.D.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų 584-5527

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

DR. L. 0. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. 598-4055
Valandos pagal susitar.mą

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

T. RAMA, M.D.
Specialybė — Chirurgija
2454 West 71st Street
Tel. 434-1818 - Rez. 852-0669
Vai.: pirm., antr ketv ir penkt.
3 iki 7 v.v. Tik susitarus

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGUA
2656 w. 63rd Street
Vai antr. 1-4 v. p p ir ketv 2-5 v p.p
Sešt. pagal susitarimą
Kabineto tel. 776-2860, rez. 448-5545

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

KURIAIS KALINIAIS
TURĖTUME RŪPINTIS

LABIAUSIAI REIKIA
Keista, kad Kalėdos — ramy
bės šventė daug kam virsta
didžiausios įtampos, darbymetės laikas; kad per Kalėdas
žmonės aštriausiai pajunta vie
natvę. Bet gal tai ir teisinga.
Gi kalėdinė ramybė ir gerovės
jausmas, džiaugsmas yra meilės
padarinys, o meilės išreiškimas
— kitam žmogui ar žmonėms
tikro malonumo padarymas
visuomet reikalauja darbo,
energijos, savęs išliejimo kitų
labui. Ramybė ateina tik pir
miau save atidavus.
Gal ir nesantaikų ar vieni
šumo išryškėjimas per Kalėdas
yra neblogas dalykas. Tikin
čiam, Dievo valios ieškančiam
krikščioniui patyrimas, pripaži
nimas, kad nesantaika egzis
tuoja yra pirmas žingsnis į tai
kos atstatymą, į tikros kalė
dinės taikos kūrimą. Jei leidi
sau pergyventi tą gilų nesan
taikos skausmą, išmoksti iš
visos širdies Dievo maldauti
sutaikymo, per tą skausmą pasi
darai žmogumi, tikrai ieškančiu
kelių į tikrą santaiką. Žmogus,
kuris nejaučia skausmo, ne
jaučia ligos sunkiai yra įkalba
mas darytis operaciją, kuri
pašalintų blogį, kurio nesijaučia
turįs. Tuo tarpu žmogus, kuris
jaučia skausmą, jaučiasi sergąs,
lengviau, kartais net ir noriai
leidžiasi operacijai, kuri jam
atstatytų sveikatos stovį. Pana
šiai ir dvasiniame gyvenime.
Tad Kalėdoms ir Naujiems
Metams praūžus kaip tik gali
būti geras laikas susikaupti ir,
suradus tylos valandėlę, pamąs
tyti ir įsidėt į širdį, ką per pra
ėjusias šventes patyrėme apie
savo dvasinių ryšių stovį — su
Dievu ir su savo artimaisiais.
Dėkoti už džiaugsmo momen
t u s , maldauti pasikeitimo
skausmą keliančioms situa
cijoms.
Tačiau amerikinėje kultūroje
rasti tylos valandėlę ir, ją radus,
joje išbūti yra nelengva, pri
pažįsta garsus dvasios vadas,
Amerikoje gyvenantis olandas
kunigas Henri Nouvven. Jis
rašo: „Mūsų kultūroje yra labai,
labai sunku patirti tikrą, gilų
intymumą, gilų priklausomumą
kitiems, nes mūsų kultūra mus
užgožia įvairiais rūpesčiais,
kurie mus atitolina nuo savęs,
ar verčia baimintis arba laiky
tis įsikibus materialinių gėry
bių. Mūsų kultūroje taipgi itin
pabrėžiamas produktyvumas, ir
tai labai apsunkina dvasinį
gyvenimą."
Eiliniam žmogui yra mažai
sąlygų pajusti tikrą džiaugsmą,
rašo kun. Nouvven. Daugelis
žmonių, įpratę būti labai užsi
ėmę įvairiausiais dalykais, atsi
klaupę maldai pajunta nuo
bodulį — niekas jiems nesidaro
jokia gilia prasme Mat Vakarų
kultūra vertina galią kontro
liuoti, veiksmingumą ir pro
duktyvumą. O su tokiu atsinešimu sunku ateiti į tą stovį,
kuriame jaučiamės giliai pri
klausomi kitiems, kuriame
galime pasijusti gyveną tikrai
vaisingą gyvenimą. Sunku
pajusti vidinį džiaugsmą ir
ramybę, nes gyvenimas nuolat
atitraukia mus nuo mūsų cent
ro. Spauda ir mediją mums
nuolat kala: „Tu esi tai, ką
darai, ką sukukri".
Tokia savimonė labai ap
sunkina dvasinį gyvenimą, nes
dvasinis gyvenimas yra kaip tik
tas, kuriame jaučiamės priklau
somi nuo kitų ir priklausantys
kitiems, kuriame intymiai pa
žįstame save, kitus ir Dievą.
Tai yra gyvenimas, kuris
mums duoda vidinio saugumo
jausmą, rašo kun. Nouvven.
Dvasinis gyvenimas taipgi
reikalauja, kad duotume gyvy
bę kitiems — kad kurtume ne
tik produktus, gaminius, bet ir
gyvenimą. Dvasinis gyvenimas
įgalina mus būti gyvybę tei

kiančiais asmenimis. Jis taip
pat įgalina pajusti tą ramybę ir
džiaugsmą, kurie ateina ne per
gamybą ar konkurenciją, o
kurie yra dvasinės realybės pa
grindas. Konkurenciją skati
nančioje kultūroje labai sunku
juos rasti.
Užklaustas, ką paprastas
krikščionis gali padaryti savo
dvasinio gyvenimo pagilinimui,
kun. Nouwen atsakė: „Dvasinis
gyvenimas, kokio pavidalo be
būtų, reikalauja bent kiek
vienumos ir tylos, kurioje žmo
gus pasilieka vienas su Dievu.
Tai yra kritiškai svarbu dvasi
niam gyvenimui. Labiausiai
mums reikia vienumos ir tylos.
Kodėl? Nes tik vienuma ir tyla
mus atveda į tą vietą, kurioje
Dievas gali į mus prabilti, kur
mes galime jį išgirsti, kur mes
galime iš jo priimti jo dovanas.
O tai yra nežmoniškai sunku
kultūroje, kuri nuolat pabrėžia
kalbėjimą (žinojimą, ką sakyti),
kitiems davimą ir produkty
vumą".
Vienuma, tyla ir malda yra
mūsų k u l t ū r a i r a d i k a l i a i
priešinga laikysena. „B tiesų",
sako Nouvven, kalbėdamas iš
tikrųjų apie kiekvieną Žmogų,
„mano pašaukimas yra priimti
iš Dievo gyvenimą ir tiesą. Aš
esu tas, kuris turi klausytis
balso, kuris man kalba apie
meilę. Man reikia būti vienam
su Dievu, kad Dievas manyje
sukurtų supratimą, kas aš iš
tikrųjų esu. Gi ne mano dar
bai nulemia, kas aš esu, o Die
vo duotos man dovanos. Man gi
reikia jas suvokti. Si laiky
sena yra diametraliai priešin
ga mūsų kultūrai".
Tad kaip tą vienumą rasti ir
ką, ją radus, daryti? Nouvven pa
aiškina, kad ta vienuma neturi
virsti tuščiu blaškymusi, o turi
turėti fokusą, dėmesio centrą.
Todėl, jis sako,yra labai svarbu
išvystyti discipliną, kurioje, pa
vyzdžiui, asmuo n u s i s t a t o
paskaityti dienos Mišin evan
geliją ir 10 minučių tyloje į ją
gilintis. Svarbu, kad šis tylos
laikas neprisipildytų asmeniš
kais rūpesčiais. Galima būtų,
sakysim iš viso skirti 20 minu
čių prieš išvažiuojant į darbą,
paskaityti tos dienos evangeliją
ar kitą trumpą šv. Rašto ištrau
ką ir tada leisti tam skaitiniui
būti dėmesio centre, kad visi
rūpesčiai, baimės, dienos planai,
asmenys su kuriais reikės susi
tikti tą trumpą laiką pasi
šalintų iš mano sąmonės, o ją
užimtų Kristus. Šioje maldoje,
šį laiką aš jį stebiu, jo būdą, jo
laikyseną, jo galvoseną — ne
bendrai, bet konkrečiai, kurio
je nors šv. Rašto ištraukoje. Kar
tais maldai padeda turėti ir kokį
nors Kristaus atvaizdą.
Jei žmogus tą reguliariai
darys, rašo kun. Nouvven, pra
dės dalykai keistis jo viduje —
jo ar jos širdyje. Reguliariai ši
taip meldžiantis, širdyje „iš
skaptuojama" lyg ir maža šven
tovė, užuovėja, kurią ji ar jis
nešasi su savim į darbovietę, į
turgavietę, į įmonę, į profesinę
praktiką. Po kurio laiko nebe
reikia per žemę k e l i a u t i ,
ieškant Dievo buveinės — ją
nešiojiesi su savimi. „Taip",
rašo Nouvven, „Dievas su tavimi
buvos — ne tik teoriškai, bet iš
tikrųjų. Po 10 minučių tokios
sąmoningos tylos, ji iš tavo pro
to nusminga giliai į tavo širdį.
Tai yra ir meditacijos tikslas. Ir
kai šią ramybę atsineši į gyve
nimą, į kasdienybę, į pasaulį —
ir jis pats pradeda kitaip
atrodyti. Po truputį pradedi ji
matyti ne žmogaus akimi*, o Jė
zaus. Po kurio laiko, gyveni
nebe tu, bet tavyje Kristus".
To aš linkiu visiems šios
skilties skaitytojams per atei
nančius 1989 metus.
a.j.z.

Mums išeivijoje daugiau ar
mažiau buvo žinomi tie poli
tiniai kaliniai, apie kuriuos rašė
Vakarus pasiekusi pogrindžio
spauda arba apie kuriuos buvo
gaunama informacija kitais bū
dais. Tačiau ne viskas buvo ži
noma pogrindžio spaudai ir ne
viskas plačiau buvo žinoma
visoje Lietuvoje.
j
„Draugo" š. m. gruodžio 14
dienos numeryje perskaitėme
džiugią žinią apie tai, kad,
pilnai atlikęs bausmę į Lietuvą
sugrįžo jaunas disidentas Petras
Gražulis. Jis už atsisakymą eiti
į pakartotiną apmokymą ka
riuomenėje, į kurį jį šaukė,
atrodo, saugumo parėdymu
1988 m. pradžioje buvo nu
teistas lagerio bausme.
Toje pačioje laikraščio žinutėje
buvo paminėtos ir dar dvi ka
linių pavardės: Boleslovo Lizūno ir Gintaro Muzikevičiaus.
Apie j u o s mūsų išeivijoje,
atrodo, nieko daugiau ir neži
noma.
Rašančiajam iš Čistopolio ka
lėjime pabuvojusiųjų kalinių
kitataučių buvo žinoma tik tiek,
jog Boleslovas Lizūnas buvo
nuteistas 15 metų kalėjimo
bausme už dalyvavimą pokario
metų partizanų kovose ir kad jis
yra tauri, tvirta ir valinga
asmenybė, savojo krašto ir
savosios tautos patriotas. Jis ir
dabar tebelaikomas Čistopolio
kalėjime.
Su Gintaru Muzikevičiumi
teko praleisti keletą metų Mordovijoje, Baraševo gyvenvietėje,
griežto režimo lagerije ŽCh
385/3-5. J i s į lagerį buvo
a t v e ž t a s 1983 m e t a i s . G.
Muzikevičių areštavo j a m
tarnaujant kariuomenėje, todėl
jį teisė karinis tribunolas. Buvo
n u t e i s t a s dešimčiai m e t ų
lagerio bausmės už vadinamą
„tėvynės išdavimą". O t a s
„išdavimas" pasireiškė tuo, kad
laisvalaikių metu pokalbiuose
su kitais kareiviais kartais at
virai išsakydavo savo kritines
pastabas sovietinės valdžios
atžvilgiu. Jo išdavikai, teisme
buvę liudininkais, už tai gavo
papildomas atostogas.
Pradedant nuo 1982 metų į
mūsų lagerį pradėjo vežti jau
nuolius, kurie, kaip ir Gintaras
Muzikevičius, buvo areštuoti
kariuomenėje ir nuteisti karinio
tribunolo didelėmis bausmėmis.
Tokių kalinių absoliučią dau
gumą sudarė pabaltiečiai. Iš
šykščiųjų pasakojimų frag
mentų mums susidarė įspūdis,
jog sovietų kariuomenėje iabai
pašlijusi drausmė, kurią mėgin
ta sustiprinti įbauginimais.

VYTAUTAS S K U O D I S
Tam buvo aukojami lietuviai,
latviai, estai ir žydai, jiems
fabrikuojant jų nepadarytus
nusikaltimus. Bausmės buvo
skiriamos nuo 4 iki 10 metų. Iš
pradžių jos buvo mažesnės,
vėliau padvigubintos.
Dalis tų jaunuolių į lagerį
buvo atvežti t a r d y m ų metu su
luošinti. Pavyzdžiui, Gintautas
Šabonas atvyko su aikšia psi
chine patologine būsena. Jis
primygtinai prašėsi būti gydo
mas. Tačiau lagerio medicininė
taryba, besąlygiškai pavaldi
saugumo nurodymams, jį skaitė
e s a n t sveiku. G. S a b o n i s
nusipelnė saugumiečių nemalo
nės ir dėl to, kad atsisakė būti
lageriniu šnipeliu — „stukačiumi". Saugumo poveikis į
kalinius paparastai pasireikš
davo per lagerio administraciją.
Aiškiai blogėjant sveikatai ir
gąsdinamas pastovaus ūžesio
ausyse, Gintautas Šabonas pra
rado savo elgesio kontrolę.
Kartą už grubų išpuolį prieš
zonos v i r š i n i n k ą j i s buvo
uždarytas į karcerį, iš kurio
nebeišėjo. Karcerio kamerose
per grotas išdaužydavo siaurų
langų stiklus ir ištisomis valan
domis šaukdavo be pertraukos
iki užkimimo, reikalaudamas
Lietuvai laisvės ir prakeik
damas visus jau mirusius ir
gyvuosius Kremliaus vadus. Jį
girdėdavo net u i puskilometrio
pirmojoje zonoje, kurioje buvo
pustrečio tūkstančio kriminali
nių kalinių.
Nežiūrint to, kad Gintautas
buvo aiškus psichinis ligonis,
jam buvo suruoštas teismas,
kuris nuteisė jį toliau atlikti
jam paskirtą bausmę Čistopolio
kalėjime.
Gintautas Šabonas 1987 metų
antroje pusėje sugrįžo į Lietuvą
pas savo tėvus, gyvenančius
Elektrėnuose.
Gintaras Muzikevičius tardy
mų metu susirgo nuomariu. Ši
liga jį dažnai kankindavo la
geryje. Epilepsijos priepuoliai jį
dažniausiai ištikdavo naktį. Tų
priepuolių metu j a m visada
veiksmingą pagalbą suteikdavo
estas Helgo Sarv, karinio tribunolo apkaltintas tuo, kad dirb
damas su k a r i n i a i s radijo
siūstuvais laiku nesunaikino
šifrų. Atseit, juos laikė perduoti
užsienio žvalgyboms. Gintaras
ir Helgo lageryje buvo neiš
skiriami draugai. Abu au'išti,
darbštūs, sumanūs ir sąžiningi
bei paslaugūs kitiems. Priversti
dirbti „stukačiais" (taip dalis
kalinių manė), jie vengė kontak-

BALTASIS BANGINIS
HERMAN MELVILLE
ROMANAS
Išvertė P. Gaučys
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Šito čiurkšlio svarbiausia dalis yra slepiama snie
ginų ir akinančių rūkų. Ir kaip gali sakyti, kad jis y r a
vandeninis, jeigu, mums artokai atsidūrus prie
banginio, norint kaip galima iš arčiau jį pamatyti, jis
yra supamas nuostabaus vandenų sūkurio, kuris šoka
aplink jį? Jeigu tą akimirką tarsitės esą pastebėję
drėgmės lašus čiurkšlyje, kaip jūs galite žinoti, kad t a i
ne kondensuotas garas ar lašai, atsidūrę ant čiurkšlio
skylės raukšlių, nes toji čiurkšlio skylė visados y r a
dengiama jūros vandens? Mat, kai ramiai plaukia vidu
dienio jūra su kupra lygiai taip saulės nudžiovinta kaip
kupranugario dykumoje, visados neša ant galvos
nedidelį indą vandens, panašiai kaip uola, kuri užlaiko
truputį lietaus vandens įdubime, nors ir negailestingai
kepina saulė.
Be to, būtų neprotinga, jeigu žvejas pasirodytų per
ne lyg smalsus dėl banginio čiurkšlio esmės, per arti
kisdamas į jį savo nosį. Negalima eiti su ąsočiu prie
to šaltinio, jį pripildyti ir ramiai nusinešti, nes, kas tik
sueina į lengvą sąlytį su čiurkšlio garinga emanacija,
tuoj jo oda patiria deginantį skausmą, tartum būtų
apipilta rūgštimi.
Pažįstu vieną, kuris, suėjęs į artesnį sąlytį (nežinau
ar turėjo kokį mokslinį tikslą), neteko vienos r a n k o s
ir smilkinio odos. Todėl banginių medžiotojai, žinodami
čiurkšlio pavojingumą, mėgina jo išvengti. Be to, gir

tuoti su kaiiniai8-disidentais,
kad neturėtų ką pranešinėti.
Dabar iš „Drauge" atspaus
dintos informacijos paaiškėjo,
jog Gintaro Muzikevičiaus svei
katos būklė dar labiau pablogėjo
ir jis buvo patalpintas net į
lagerių psichiatrinę ligoninę.
Lietuvoje politinių kalinių
gelbėjimo komitetas deda pas-

tangas dėl Gintaro Muzikevi
čiaus išlaisvinimo. Reikėtų, kad
ir mūsų išeivijos veikime šis 25
metų amžiaus rimtai sergantis
jaunuolis, j a u iškalėjęs apie 6
metus, nebūtų pamirštas. Jo
tėvai gyvena Kaune, Žemojoje
Panemunėje, arti TBC sanato
rijos.
Tokio dėmesio yra vertas ir
Boleslovas Lizūnas. Tai turbūt
paskutinis dar tebekalinamas
Lietuvos partizanas.
Permės lageriuose prie Uralo
(Mordovijoje zona politiniams
kaliniams sunaikinta) tebeka-

KUO UŽ RŪSTINO
SĄJŪDŽIO BIULETENIS?
Mus pasiekė žinios, kad iš Lie
tuvos neleidžiama išsiųsti
„Atgimimo" Nr. 8, lapkričio 22
dienos Lietuvos Persitvarkymo
sąjūdžio informacinio biule
tenio. Prieš tą datą išėjusiems
biuleteniams kliūčių nebuvo
daroma, atrodo, nekliudo ir vė
lesniems numeriams. Tačiau
nežiūrint praktikuojamų bloka
dų, mus pasiekė ir „pavojingas"
„Atgimimo" Nr. 8. Kas jame
yra, dėl ko taip užsirūstino tie,
kurie policinėm priemonėm
neleidžia laisvam žodžiui, tiesai
prasiveržti pro geležinę uždan
gą?
Pavarčius tą draudžiamą
numerį, pastebim pirmiausia
pirmo puslapio didžiules antraš
tes, kuriose aiškiai kaltinama
Lietuvos Aukščiausioji taryba.
Skaitome: „Demokratija? NE!
AUTOKRATIJA nugalėjo
LTSR Vienuoliktojo šaukimo
Aukščiasiosios tarybos dešimto
joje sesijoje. Demagogiško kal
bėjimo, dokumentų sukeitimo,
procedūrinių pažeidimų neveng
ta siekiant norimų rezultatų..."
Toliau įdėtas Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžio seimo tary
bos nutarimas, kuriame kalti
nama Aukščiausioji taryba dėl
pastebėtų sesijos metu rimtų
procedūros pažeidimų „bandant
pratempti neteisėtu būdu
parengtą nutarimo projektą", o
labiausiai svarstant šeštąjį die
notvarkės klausimą „Dėl Lie
tuvos TSR Konstitucijos".
„Ydingą sesijos darbų tvarką
nulėmė Koniormistine
konformistinė sesijos
«uieme
pirmininko deputato L. Šepečio
pozicija ir aiškus direktyvinių
organų diktatas, spaudimą pa
tyrusių deputatų sutrikimas ir
atsakomybės už lietuvių tautos
likimą stoka". Po šio pareiš
kimo įdėtas ir 58 deputatų pasi
rašytas protestas prieš bal
savimo procedūrų pažeidimus.
Tarp pasirašiusių matome Just.
Marcinkevičių, V. Noreiką, V.
Laurušą, A. Laurinčiuką ir kt.
Toliau tam pačiam numery

Justinas Marcinkevičius nu
šviečia, kaip išstumti lietuviai
iš lietuviškų įmonių vadova
vimų. Pavyzdį ima iš Klaipėdos
Vakarų laivų remonto įmonės:
„Generalis direktorius, partijos
komiteto sekretorius, kadrų
skyriaus viršininkas, profkomiteto pirmininkas, komjaunimo
komiteto sekretorius ir daugelis
kitų yra nelietuviai ir lie
tuviškai nemoka".
Skelbiama Estijos Aukščiau
siosios tarybos deklaracija:
„Estų tauta Baltijos jūros pa
krantėse dirba žemę ir plėtoja
savo kultūrą jau daugiau kaip
penki tūkstančiai metų... Es
tijos žemėje estams, pagrindinei
tautybei, susidarė nepalanki
demografinė situacija, gamtinė
aplinka daugelyje respublikos
regionų atsidūrė katastrofiškoje
būklėje, besitęsianti eko
nomikos destabilizacija nei
giamai veikia visų respublikos
gyventojų pragyvenmo lygį. Es
tijos TSR Aukščiausioji Taryba
iš sunkios padėties mato tik
vieną išeitį — tolesnis Estijos
vystymasis turi vykti suve
reniteto sąlygomis..." pasirašo
AT prezidiumo pirmininkas A.
Riuitelis, sekretorius V.
Vachtas.
Laiškų skyriuje įdėtas viešas
kreipimasis į pirmąjį partijos
sekretorių Algirdą Brazauską:
„Išgirdę per televiziją kolekty
vinį kreipimąsi į Jus, norime pa
dėti Jums išlaikyti dvasinę pu
siausvyrą ir ryšį su Tauta. Mes
laikome mūsų tauriųjų žmonių
valia ir protu sukurtą Sąjūdį
mūsų Tautos sąžine ir ta jėga,
kuri prikėlė Tautą. Siekti Lie
tuvos suverenumo galima tik
glaudžioje vienybėje su Juo, bet
ne konfrontuojant, nes Jis iš
reiškia Tautos valią. Šis šven
tas tikslas niekad neturi būti
suteptas jokiais asmeniniais
siekiais ar spaudimu iš centro.
Vardan tos Lietuvos vienybė
težydi!" Pasirašo V. ir Ž. Blinkevičiai ir I. Petrauskienė.

dėjau sakant, ir nė kiek neabejoju, kad čiurkšlys
apakina, jeigu pasiekia akis. Išmintingiausia būtų
tyrinėtojui visai tuo mirtinu čiurkšliu nesidomėti.
LXVHI. Uodega
Kiti poetai apdainavo švelnų antilopės žvilgsnį ir
gražias plunksnas paukščio, kuris niekad nesustoja.
Aš, būdamas arčiau žemės, apdainuosiu uodegą.
Sperminio banginio uodega prasideda siauriausioje
jo kamieno dalyje, maždaug atitinkančioje žmogaus
juosmenį. Jos aukštutinis paviršius apima mažiausia
p e n k i a s d e š i m t kvadratinių pėdų. Jos masė,
kompaktinė ir apskrita pašaknyje, nutįsta į du plačius,
stiprius ir plokščius delnus, kurie palaipsniui suplonėja
ligi tik dviejų colių storumo. Susijungdami, tie delnai
truputį prasikiša, paskui įkypai išsiskiria, kaip spar
nai, palikdami tarp jų plačią tuštumą. Suaugusio ir
gerai išsivysčiusio banginio uodega prašoka dvidešimtį
pėdų ilgumo.
Visa uodega panaši į tamsų guolį delnų pavidalo
sulydytų nervų ir yra sudaryta iš trijų skirtingų
sluoksnių: viršutinio, vidurinio ir apatinio.
Viršutinis ir apatinis yra ilgi ir horizontalūs,
vidurinis labai trumpas, kryžmais guli ant išorinių.
Tokia triguba struktūra suteikia uodegai jėgą. Tiems,
kurie studijuoja senuosius romėnų mūrus, vidurinis
sluoksnis parodo įdomią paralelę savo plona eile plytų,
kurios visada keičiasi su akmeniu, ir tai, be abejo,
suteikia statiniui didelį patvarumą
Bet tartum didelė jėga sutelkta sausgyslių uodegoje
nebūtų pakankama, Leviatanas dar yra visas
padengtas tinklu raumeningų gyslų ir pluoštų, kurie
praeidami pro kiekvieną juosmens šoną nusitęsia ligi

linami dar keli vadinami „karo
nusikaltėliai". Vienas iš jų —
buvęs lietuvių batalijono eilinis
karys Leonas Stonkus. Jo kuo
pos vadu buvo leitenantas
Jurgis Juodis, išeivijoje pagar
sėjęs dailininkas.
Deja, iki šiol niekas dar
nepakėlė balso apginti sovietų
įkalintus vadinamus „karo
nusikaltėlius", kurių kaltė buvo
ta, kad tarnavo savisaugos
batalione, kuris buvo panau
dotas kovai su raudonaisiais
teroristais, vadinamais parti
zanais.
įdomus ir rašytojo Vytauto
Sirijos Giros laiškas: „Brangieji,
tą dieną, kai estai nusivylė
mano Tėvyne Lietuva, kažkurią
akimirką pajutau gėdą, kad esu
lietuvis. Tai buvo tik trumpas
mirksnis, nes pamačiau, kad
mano tautos reakcija yra tokia
pati kaip jūsų, tad ir gėdytis
man nėra ko. Tie, kas įskaudino
jus, neatstovavo šimtams tūks
tančių lietuvių, kurių mintys
plaukia ta pačia vaga kaip
jūsų".
V. Šatkuvienė rašo apie
„aukštuosius demagogijos kur
sus", kuriuos pravedė svečias iš
CENTRO, ir tie „kursai" truko
keturias dienas. „TV dėka visas
REGIONAS gavo gerą progą ne
mokamai klausytis tų kursų ir
akivaizdžiai įsitikinti, jog
įmanoma inscenizuoti ne tik
romaną, novelę, bet ir straips
nį". Tas žymūnas sugeba talen
tingai perteikti „Izvestijų"
straipsnį, „būna netalentingų
demagogų ir — talentingų. Kuo
vieni skiriasi nuo kitų?
Sakyčiau, tuo pačiu, kuo pras
tas aktorius — nuo gero. Pras
t a s aktorius vartoja tris
štampus, geras — trisdešimt
tris. Tai komplimentas CENT
RINEI inscenizacijos figūrai.
Sergėk Dieve, nieko neturiu
prieš gerbiamąjį Nikolajų Nikityčių kaip žmogų... Iš pažiūros
N.N. labai garbingo amžiaus.
Nors iš kalbos aiškiai matyti,
kad jaučiasi, duok Dieve, jam
sveikatos, mažiausiai dešimčia
metų jaunesnis — t.y. kaip
1978-aisiais. Rasi tuo į ir paaiškintinas stebėtinas nesusišnekėjimo fenomenas..."
„Atgimimo" biuletenius reda
guoja Redakcinė kolegija: An
tanas Buračas, Virgilijus Čepai
tis. Bronius Genzelis. Vytautas
Landsbergis, Justinas Marcin
kevičius, Romualdas Ozolas (re
daktorius). Zigmas Vaišvila, re
daktoriaus pavaduotoja Aud
ronė Urbonaitė. Spausdina LKP
CK leidyklos spaustuvė Vilniu
je. Ofsetinė spauda. Tiražas
100.000 egz. Kaina 40 kp. (For
matas — kaip pusė ..Draugo"
puslapio, 8 psl.. smulkus
šriftas).
č. g.

uodegos menčiu, susilieja su jomis ir jas sustiprina, taip
visa beribė banginio jėga atrodo sutelkta i vienui vieną
tašką.
Tačiau ši nuostabi jėga jokiu būdu negadina
grakščiu jo judesių lankstumo. Tikroji jėga niekados
nepažeidžia grožio, nei harmonijos, priešingai, šitie
judesiai ima iš jos savo magišką grožį.
Kiekvienam didingu grožiu apdovanotam oadare
jėga turi daug bendra su korais. Atimkite sausgyslių
mazgus iš marmurinio Herkulio statulos ir jis neteks
savo žavingumo. Kai pasišventėlis Eckermanas pakėlė
įkapių drobe, dengusią nuogą Goethes lavoną, buvo
nustebintas pamatęs vyro didele krūtinę, atrodžiusią
tartum romėnų pergalės arką. Kai Mykolas Angelas
nutapė Dievą Tėvą, įsižiūrėkite, kokią jėgą įdėjo į jo
žmogišką išvaizdą.
Toks yra stangrumas organo, apie kurį kalbu. kad.
įpykęs ar bet kurios kitos nuotaikos pagautas, judesiai
visados yra nepaprastai grakštūs. Jokia laumes ranka
negalėtu jai prilygti.
Jai yra būdingi penki dideli judesiai. Pirmas, kai
banginis ja naudojasi kaip stūmimosi priemone. An
tras, kai ji naudojama kaip vėzdas kovoje. Trečias, kai
šluoja. Ketvirtas, kai žaidžia. Penktas, kai pasineria.
Pirmas: Leviatano uodega būdama horizontalinėje
būklėje veikia visai kitoniškai nei kitų jūros gyvių
uodegos. Ji niekad nesilanksto. Pas žmogų ar žuvį
lankstymasis reiškia menkavertiškumą. Vienintelė
banginio stūmimosi priemonė yra jo uodeda. Susukta
i priekį žemiau jo kūno ir paskui greit išmesta atgal
suteikia pabaisai tą strimagalvišką judesį, kai jis
pamišėliškai plaukia. Jo pelekai jam tarnauja vairo
vietoje.

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. gruodžio mėn. 30 d.

SU PALAPINE Į LIETUVĄ

CLASSIFIED GUIDE

Įspūdžiais iš kelionės (1)
Šią kelionę planavome jau
porą metų. Tačiau dėl vienos ar
kitos priežasties vis teko atidėti.
Pagaliau nutarėme, kad žūtbūt
šįmet važiuosime. Atidžiai skai
tėme visas galimybes laiko,
kainos bei maršruto atžvilgiu.
Pasirinkome skristi iš Toronto
su Audra Travel spalio 7 d. Prieš
tai kruopščiai rinkome informa
ciją, kokie pageidautini suve
nyrai, kas labiausia vertinama.
Tad prisipirkome, supakavome
tris lagaminus, nes apskaičia
vome, kad tik tiek patys galime
panešti. (Kelionėje teko nepažįs
tamų giminėms lagaminus
tempti, tuo savuosius nuskriau
džiant.) Spalio 6 d. išvykome iš
namų. Pirmąją naktį nakvo
jome stovyklavietėje prie To
ronto. Čia sužinojome, kad
mums grįžus ši vieta bus
uždaryta, sezonas bus pasi
baigęs, tačiau savininkas suti
ko mus nakvynei priimti ir grį
žus atgal.
Penktadienį per pietus išvy
kome į Toronto aerouostą.
Truko laiko, kol pagaliau su
radome kur galima vanušką
palikti kelioms savaitėms. Iš čia
autobusas mus su visa manta
Antanas ir Valė Skriduliai prie savo pastatyto kryžiaus Kryžiaus kalne. pristatė prie tinkamos stoties.
Mūsų jau laukė keli bendra
keleiviai. Susėdom susipažinti.
Viso mūsų grupėje buvo tik aš
tuoni turistai. Dauguma jau ne
pirmą kartą keliauja Lietuvon.
Pasakojo savo įspūdžius iš pra
ėjusių kelionių. Skaičiuojama,
Netoli Šiaulių Jurgaičiuose kalne ėmė dygti nauji kryžiai. ko dar trūksta; laukiame savo
yra Kryžių kalnas. Į Kryžių Įvairūs, gražūs, įvairių meis palydovės. Pagaliau atvyko Liukalną veda paprastas kelelis, terių dirbdinti, mediniai, sė, mūsų grupės „angelas sar
gražiomis apylinkėmis, derlin akmeniniai, įvairių dydžių. įvai gas". Susipažinome, susiskaičia
vome ir lagaminus susikrovę
gais laukais. Tačiau Kryžių rioms intencijoms.
kalnas — tai Lietuvos naujas Po paskutiniojo Kryžių kalno nužygiavome į lėktuvą. Lagami
sunaikinimo ateistai nebedrįso nus atidavę, einame pro „sau
stebuklas.
Šis kalnas turi seną, legen kelti prieš šventus kryžius gumo vartelius". Man einant
dine praeiti ir yra išlikę apie jį rankos. Juo labiau, kaip.pasakodaug įdomiu pasakojimų. Jo is ja viena moteris, sutikta prie
kolonijos
lietuvių
torija siekia Lietuvos tolimą is Kryžių kalno, kad visi tie, kurie šios
gyvenimą.
Bet
jis
kelionėje
su
naikino
kryžius,
juos
išniekino,
torinę praeitį, primena žiauriuo
sius rusų carų okupacijos metus susilaukė Dievo bausmės ne tik žmonele liko ištikimi tėvynei.
Lietuvoje ir net žudynes jie, bet ir jų šeimos: žuvo, prigė Susidarius progai, jau kelintą
sukilėlių, kurie čia buvę pakar rė, užsimušė, nusižudė, ištiko kartą aplankė Lietuvą, savo
baisios ligos ir šių .,didvyrių" artimuosius. Muz. Antanui
ti.
Bolševikams okupavus Lie nebesą gyvųjų tarpe. Tai Dievo Skriduliui vis rūpėjo, rūpi ir
tuvą. Kryžiaus kalnas buvo rykštė mūsų tautos budeliams. Lietuvos muzikinis gyvenimas,
Sustokime, aplankykime da todėl ten viešėdamas su
ateistams rakštis akyse. Ateis
bar
Kryžių kalną Jurgaičiuose. muzikos ir meno žmonėmis
tai negalėjo toleruoti Kryžių
kalno, kuriame tikintieji statė Nesuskaitysi kryžių. Kalne jie bendrauja ir parsiveža nemaža
ir statė vis naujus kryžius įvai šviečia kaip didžioji pergalė, gražių kompozicijų.
Pagaliau muz. Antanas ir Va
rioms intencijoms ir tuo pačiu kaip lietuvių tautos laimėjimas.
buvo liudijamas Lietuvos Tūkstančiai, tūkstančiai jų. lė Skriduliai nutarė Kryžių
tikinčiųjų tvirtas prisirišimas Juos dešimtmetyje statė nak kalne save įamžinti trijų metrų,
prie katalikiškojo tikėjimo, prie timis, nešė tėvynainiai ant savo gražaus lietuviško stiliaus
k a t a l i k ų Bažnyčios. Todėl pečių tolimus kelius, aukojo juos ąžuoliniu kryžiumi. Šią savo
nenuostabu, kad ateistai sten už kenčiančią Lietuvą ir kitomis svajonę įgyvendino 1988 m. rug
gėsi šią šventą vietą kaip nors intencijomis. Sakyčiau, tai nau sėjo 8 d., viešėdami Lietuvoje.
Kryžius aukštas, iš tolo ma
sunaikinti, kad neliktų ženklo, jo stebuklo šventoji vieta.
tomas, turi metalinėje plokš
Į
tėvynainių,
kryžiaus
ne
liudijančio istorine ir baisią pra
eitį, ir kad nuslopinus tikinčiųjų šančių, gretas įsirikiavo tėvynę telėje įrašą: „Viešpatie, globok
palikęs prieš keturiasdešimt mūsų tėvynę Lietuvą ir mus
viltis.
Todėl komunistinė valdžia penkerius metus, bėgdamas nuo visus". Kryžiaus šventinimo iš
davė įsakymą Kryžių kalną žiauraus okupanto, muzikas kilmes tą dieną atliko Joniškio
prieš daugiau kaip dešimtme Antanas Skridulis ir jo gy klebonas. Šventinimo iškilmėse
ti visai sunaikinti. Žinoma, atsi venimo ištikimoji palydovė dalyvavo plati muz. Antano ir
rado tokių ..pareigūnų" ir vieną Valė. Abu gilaus tikėjimo Valės Skridulių giminė ir labai
naktį su buldozeriais piktada žmonės. Gilūs patriotai. Išei daug žmonių. Pasakyta ta pro
riai užpuolė Kryžių kalną ir vijoje muz. Antanas Skridulis ga daug gražių žodžių, liudi
visus ten esamus kryžius yra pašventęs daug gražių gyve jančių, kad išeivijoje esą tėvynės
sulaužė, akmeninius sutrupino, nimo metų muzikai, dainai, ištikimi vaikai nepamiršo savo
suvertė i sąšlavyną, o patį kalną giesmei, vadovavęs jaunimo gimtosios žemės ir šiame Kryžių
sambūrių chorams, ilgus metu kalne įamžina savo buitį.
išlygino.
vargonininkavęs
Cicero Gražus pavyzdys, kad ir išei
Sužinojo greitai tikintieji apie
ateistų ir komunistų žyg parapijoje, o dabar Daytona vijoje esantieji jungiasi į šventą
darbius. Ir kas gi atsitiko? Ne Beach, Floridoje, vadovauja tikėjimo žygį savoje žemėje.
Jurgis Janušaitis
trukus vėl slapčia, naktimis chorui,,Sietynui", turtindamas
pradėjo dygti nauji įvairiausio
stiliaus kryžiai įvairioms inten
Pradedant 1988 m. Ilapos 2 d., kas saitadlanĮ
cijoms. Ir per trumpą laiką ti
8:40 Iki 10 v.v.
kintieji, eidami pėsti, nešdami
p*r WPNA (buv. WOPA *totl«) 1 4 9 0 A M
kryžius, vėl Kryžių kalną pa
puose naujais kryžiais. Kryžiai
kasdien ir kas naktj daugėjo.
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui"
Ir ve' pasiuto komunistų ..val
lietuvių be> anglų kalbomis
džia*'. Vel tas pats įsakymas:
nakčia su buldozeriais vėl su
Muzika - sveikata - moterų pasaulis • sportas - literatūra - kinas • satyra
naikinti
Kryžių
kalną,
sunaikinti keletą šimtų kryžių.
Labanaktis,
vaikučiai
Budeliai savo pareigas atliko.
Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams'
Kryžių kalne kryžius per naktį
8:30 v.v. Iki 8:40 v.v.
vėl sunaikino, vėl juos suvertė
į sąšlavyną. Bet tvirto tikėjimo,
Alliance Communications, inc.
dideli Lietuvos patriotai stojo
408 South Oak Park Avenue, Oak Park, IL 60302
vėl į nelygią su okupantu kova.
tol. nr. 848-8980
Po kurio laiko vėl Kryžiaus

KRYŽIUS KRYŽIŲ
KALNE

GRAŽINA
KRIAUČIŪNIENĖ

neklausė ir mus sutiko tradiciš
kai su gėlėmis.
Trumpai pasisveikinę, auto
skambutis suskambėjo. Reikėjo busu nuvykome į Lietuvos
sustoti patikrinimui. Su spe viešbutį. Čia gražiame ir erd
cialiu instrumentu čia pat mane viame fojė galėjome toliau su
patikrino. Pasirodo švarko giminėmis viešėti, planus su
kišenėje buvo metalinis žieb statyti. Tuoj pat atsirado mano
maršruto pakeitimas, nes Romo
tuvėlis...
Išskrendame apie aštuntą vai. pusbrolis už poros dienų turėjo
vakaro Air France. Tuoj pat vykti Maskvon darbo reikalais.
gauname truputį užkandos, o Sukeitėm dienas, kada su kuo
Liusė ieško vieno mūsų grupės bendrausime. Giminės buvo la
dalyvio ir neranda. Pagaliau bai supratlyvūs ir, neskaitant
surado antrame aukšte. Mont- kiek k a r t ų a n k s t y v e s n i u s
realyje nusileidžiame vienai planus vis keičiau, niekad nie
valandai, po to be sustojimo į kas neparodė bet kokio nepasi
Paryžių. Pakilus tuoj pat dali t e n k i n i m o . A t v i r k š č i a i , iš
nami gėrimai, svaiginamieji ir paskutiniųjų stengėsi mums
padėti, kad ši viešnagė paliktų
kitoniški. Apie vienuoliktą vai.
tik gražiausius prisiminimus.
dalinami skanūs pietūs, su
Kiek pamiegojus, skambinu į
vynu arba šampanu. Bevalgant
siūloma daugiau vyno ar Kauną. Vilniuje telefonų sis
šampano. Po pietų dalinama ar tema skirtinga nuo mūsų. Kam
bata, kava ir konjakas. Visi baryje nėra jokios informacijos,
net centralinės numerio, ne
gėrimai už dyką.
Vidui naktį rodomas filmas. kalbant jau apie telefono knygą.
Šviesos pritemdomos ir visi Norint skambinti į kitą miestą,
keliauninkai galėjo šiek tiek pa reikia vartoti specialius tele
snausti, nors vietos nedaug. fonus randamus fojė, kur ten
Skrendame į rytus, tad laikrodis pat yra reikiama informacija,
sukamas pirmyn. Pusę trijų kitų miestų kodai. Žinant mies
ryto jau saulėta, laikas valgyti to kodą, galima skambinti iš
pusryčius, o pusę septynių ryto savo kambario arba užregist
(mūsų laiku) pietūs su ruoti norimą paskambinimą ir
šampanu. Paryžiuje persėdome centralinė, sujungus su kitu
miestu, paskambins tiesiai į
į kitą lėktuvą ir punktualiai iškambarį.
skridome į Maskvą vėl Air
Nežinodama šių pasirinkimų,
France.
skambinau
tiesiogiai (tai buvo
Maskvos muitinėje buvo daug
vienintelis
kartas,
kad pasisekė
žmonių, darbininkai pavargę,
tad mus greit pravarė. Turime iš savo kambario susisiekti tele
šešias valandas laiko iki skri fonu su kitu miestu ir iš Kauno
dimo į Vilnių. Vakaras, tamsu, sužinojau, kad tą popietę 4 vai.
lyja. Nuvažiavome į kitą karo muziejaus aikštėje bus
aerouostą lėktuvo laukti. Liusė pirmą kartą po karo keliama
visiems sukombinavo vaisvan trispalvė. Tuoj pat suradome
denių, kavos. Nors pavargę, šoferį ir iškeliavome. Pakeliui
tačiau nuotaika linksma. Ste dar užsukome į Trakus.
Ši didinga Lietuvos kuni
bime vietiniu&darbinmkus, kai
gaikščių sostinė 'toliau res
kurie miegame.
_.*Po vienuoliktos vai. vakare tauruojama. Dalis pagrindines
(jau Maskvos laiku), per lietų pilies atstatyta. Aplankėme kai
paėjus, lipame į Aeroflot kurias sales, muziejų. Įspū
lėktuvą. Čia jau visa' kitas vaiz dį sunku aprašyti, o prie to prisi
das. Viduj nešvara, smirda dėjo dar ir būriai lietuviukų,
alkoholiu, prakaitu ir neatpa atvykę čia su mokytojomis,
žįstamomis priemaišomis. Iš kurios aiškino pilies istoriją.
skrendame penkias minutes Teko nugirsti vieną tokį aiški
prieš nustatytą laiką ir 1:15 sek nimą ir pastebėjau, kad moky
madienio rytą išlipame Vilniu tojos dar neturi pilnos bei tiks
je. Nuo dabar mūsų palapinę lios informacijos. Maži moki
sudaro mėlynas Lietuvos nukai tarp savęs čiauškėjo lie
tuviškai, tačiau paaugliai maišė
dangus ir artimųjų meilė.
Iš anksto buvome giminėms lietuvių ir rusų kalbas. Apėję
parašę kurią dieną su kuo susi pilį ir nusifotografavę, skubame
tiksime. Tokios programos į Kauną.
laikantis, galėjome su visais
asmeniškai pabendrauti, pasi
PERPILDYTAS
kalbėti. Išvengėme tokio susi
KALĖJIMAS
grūdimo kaip kitiems buvo: visi
suvažiuoja ir nė su vienu ne
Cook apskrities kalėjimas per
tenka ilgiau asmeniškai pasi
pildytas.
Nuo balandžio mėnesio
svečiuoti. Taip pat, buvome dalį
paleista
19.000
kalinių,
laiko atsidėję savo poilsiui, apie
kurį giminės nežinojo. Tad laukiančių teismo už kriminali
galėjome ir svečiuotis ir pailsėti. nius nusikaltimus. Trūkstant
Taip pat iš anksto prašėme, kad vietos, kasdien paleidžiama po
mūsų niekas aerouoste nesu 18 kriminalinių nusikaltėlių,
tiktų, nes būsime labai pavargę. laukiančių teismo.tikintis, kad
Tačiau vilniečiai šio prašymo ateis į teismą.
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RE/MAX
REALTORS

REAL ESTATE

^ mis, KOMPIUTERIŲ

GREIT
PARDUODA

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

RIMAS L. STANKUS
361-5950

J. BACEVIČIUS

636-6169

BELL-BACE REALTORS
INCOUE TAX - INSURANCE
6529 S KEDZIE
778-2233

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią staiga prašome
paminėti, kad esate arba,nonte būti
Rimo Stonkaus kltjentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.

OntU)C.

K M I E C I K REALTORS

l

7 9 2 2 S . PULASKI RD

^

DANUTĖ ŠČERBAITĖ

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME P I R K I M E
8 E r PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
NemoKamai (kainuojame jūsų nuosa
vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar
užeit pas

MAYER

BUDRAITIS R E A L T Y
6600 S . P u l a s k i

284-1900

767-0600

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią
agentūrą, prašome skambinti Danutei
Ščerbaitel M a y e r dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.

N o . 3 2 8 — 8 8 & Kilbourn, Gallagher &
K. Henry ..bi-level" 7 kamb. mūrinis namas.
4 dideli mieg.. 2 prausyklos; valg. kamb.;
gražus šeimos kamb.; įvažiavimas šone: 2
auto. garažas: aluminio „ t r i m " , daug
priedų. St Bedė parapija Skubėkite apžiū
rėti!

MISCELLANEOUS

A

VILIMAS
MOVI N G

Tel. 376-1882 ar 376-5996
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % p i g i a u mokėsit
už apdraudą n u o ugnies ir automobilio
Das m u s .

AR NORITE PARDUOTI?

FRANK

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

3208V2 W e s t 9 5 t h
T4. — GA

Ontuya
'

•

*

-

.

'

*

Stret

4-8654

ELE K T R O S
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
ižmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai
055-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

O'BRIEN FAMILY REALTY
Tel. — 434-7100

OLSICK & C O „ REALTORS*
1 1 8 0 State Street
Lemont, Illinois 8 0 4 3 9
(312)257-7100

ZAPOUS

•

'

•

—

-

•

FOR SALE
Pigiai parduodu t i n k a m u s . . -..r:
naudoti Lietuvoje

VIDEO REKORDERIUS
(312) 8 3 9 - 5 8 2 9

Togu išsipildo jūsų svajonės šiame
naujutėliame, ..ranch" stiliaus name,
Lemonte. 3 mieg. kamb., 2 vonios
kamb., rūsys, su namu sujungtas 2
auto garažas $104,000. Comp.
#32279.
Mūrinis „ranch" stiliaus namas ant
žavingo, medžiais apaugusio 7V2 akro
sklypo, Lemonte. įleistas baseinas, 5
auto. garažas, milžiniškas rūsys.
Aplinka — tartum parkas. Toks
p i r k i n y s p a s i t a i k o vieną kartą
gyvenime! $ 8 0 0 , 0 0 0 .
Comp.
#24034.

ALGIRDAS LEONAS

GIEDRĖ
ši istorinė apysaka yra iš 13-jo
amžiaus gyvenimo Lietuvoje, vaiz
duojanti tų laikų gyvenimą, papročius,
karo žygius, jaunatvišką meilę ir prisi
rišimą prie senosios tikybos.
Knyga 166 psl.. kieti viršeliai, gražiai
išleista. Spaudė M. Morkūno
spaustuvė 1984. Kaina su persiuntimu
$8.00. Illinois gyventojai moka $8.50.
Užsakymus siųsti;
DRAUGAS
4545 W. 63rd Stroet
Chicago. IL 60629

POPULAR
LITHUANIAN
RECIPES
Nauja devintoji laida
Suredagavo
Juzė Daužvardienė
Šiomis dienomis „Draugo"
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo
knygos.
Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms.
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos
su lietuvišku maistu ir virimu.
Šios knygos susidomėjimas ir
pasisekimas tarp lietuvių ir
kitataučių visuomet buvo
didelis.
Kaina su persiuntimu $6.50
Illinois gyventojai moka $6.94
Užsakymus siųsti;
DRAUGAS,
4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629
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ALĖS RŪTOS
Naujas romanas

DAIGYNAS
Liet. Knygos klubo leidinys, ką tik išėjo iš spaudos.
Plačiai skaitoma autorė svarsto jaunosios lietuviškos
išeivijos kartos problemas pasaulyje, ryšium su ištikimybe
lietuviškumui ir realiomis sunkenybėmis. Du knygoms saki
niai abipusiu būdu parodo jaunosios kartos problemas.
Lietuviškame koncerte ..Mano senelis šluostydavosi
ašaras. Aš tik čiulpdavau saldainį..."
Bet šioje knygoje yra ir kitas jaunos lietuvės daug
žadantis pasisakymas:,./ vvonder, dėde, ką manai, jeigu aš
mamos knygą išleisčiau?"
Knyga kainuoja su persiuntimu I3.50dol. Illinois gyven
tojai moka 14.50 dol. Užsakymus siųsti: Draugas, 4 5 4 5
W . 63rd St., Chicago, IL 6 0 6 2 9 . Knyga gaunama ir pas
knygų platintojus.

-
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A.A. KUNIGAS
ALFONSAS GRAUSLYS
ELENA VASYUŪNIENĖ
Y r a nedaug žmonių, kurie pad a r ė įspūdį mano jaunystėje,
V i e n a s iš jų yra a.a. kunigas
Alfonsas Grauslys, neužmiršt a r n a s sielų vadovas. Buvau
šeštos klasės gimnazistė kada
susirgo mūsų klebonas. Tuo
l a i k u reikėjo laikyti rekolekci
jas. Džiaugėmės, kad b u s atosto
gos, bet jų nebuvo. Į mūsų
gimnaziją atvyko j a u n a s , mano
a k i m i s žiūrint, gražus, a u k š t a s
asketinio veido kunigas. Tai
buvo k u n i g a s Alfonsas Graus
lys. J o pamokslas rekolekcijų
m e t u buvo m u m s tikroji ugnis.
A t s i m e n u d a r jo žodžius, kurie
m a n e s u k r ė t ė ir uždegė naują
ugnį m a n o sieloje. „ J a u n i k a i t i
k e l k i s " — žodžiai ištarti Kris
t a u s , m a n e paveikė k a i p žarija,
p a s i j u t a u k a i p iš m i r t i e s
p r i k e l t a , iš kasdienybės, jos be
prasmiškumo, nuobodumo mir
ties. Rekolekcijoms pasibaigus,
nedrąsiai priėjau prie kunigo ir
p a k l a u s i a u , kurioje parapijoje
jis dirba. „Aš neturiu para
pijos", jis atsakė. "Kodėl j ū s
klausiate?" Iš tikrųjų nežinojau
nė p a t i , kodėl aš tą klausimą
iškėliau. Patylėjusi minutėlę iš
t a r i a u — todėl, kad aš noriu p a s
T a m s t ą dar kartą atlikti iš
pažintį. Gerai, atsakė kunigas
Grauslys, galiu ateiti į Švč.
Trejybės bažnyčią. Ta bažnyčia
buvo K a u n o senamiestyje.
Ir t a i p pradėjau mėnesinę iš
p a ž i n t į , k u r i buvo mano
gyvenime a n u o metu kažkas
naujo, stebuklingo, didingo,
t i k r a s kelias į šventumą,kuris
rodosi buvo čia pat. Ne t i k aš bet
ir a.a. Izidorius, a n u o metu
K a u n o konservatorijos studen
t a s , p a l a i k ė m a n kompaniją.
M ė n e s i n e išpažintimi mūsų
pažintis nepasibaigė. K u n i g a s
Grauslys sudarė mokinių ir stu
d e n t ų mažą kuopelę, k u r i grei
tai sumažėjo ir tik m u d u su
Izidorium pasilikome. Susi
r i n k d a v o m e kunigo Grauslio

PASAKŲ
GARSAJUOSTĖS
VAIKAMS
J A V LB Švietimo t a r y b a de
da visas pastangas sustiprinti
priaugančioje kartoje kalbinį
p a j ė g u m ą ir t a u t i n į sąmo
n i n g u m ą . Švietimo taryba
stengiasi kreipti didesnį dėmesį
į priešmokyklinio amžiaus
vaikus, teikiant jaunoms
šeimoms konkrečios pagalbos.
Lietuvių kalbos turtinimui, sva
rinimui nuo svetimybių esame
paruošę kelias pasakėlių garsajuostes (casettes). Vienoje iš jų,
k u r i tęsiasi 45 minutes, gir
dime gerai pažįstamą „Raudon
k e p u r a i t ę " . Vaidina žymūs
draminio teatro aktoriai, girdisi
paukštelių čiulbėjimas, kiškių
choras ir t.t.
Antroje garsiajuostėje — aš
tuonios pasakėlės, kaip Meškiu
kas Rudnosiukas, Kačių ir pelių
vestuvių kelionė, Dr. Kripšt u k a s p r a g a r e ir kitos. Tai pui
k i a u s i a pagalbinė p r i e m o n ė
šeimoje mokyti mažuosius lie
t u v i ų kalbos, žodingumo, tai
syklingo tarimo. Tikimės, kad
pasakėlės taps vaiko asmenybės
dalimi. Lietuvių kalbą įsisąmo
nins be nuolatinių bausmių a r
g ą s d i n i m ų „kalbėkite lietu
viškai". Tai puikus taisyklingos
kalbos perteikimo būdas.
I š m o k ę sustiprintą lietuvių
kalbą namuose, jie bus stipresni
ir lituanistinėse mokyklose.
Pasakėlių
garsajuostes
galima įsigyti per Švietimo
tarybą, rašant: R. Kučienė, 8626
So. Mozart St., Chicago, IL
60652
arba
skambinant
778-0358.
Šv. t.

mažam butelyje, nejausdami nei
butelio ribotumo, nei kas išorėje
buvo. Turėjom pakilią nuotaiką
ir buvome laimingi. Kunigas
davė m u m s knygų, daugybę
knygų. Atsimenu prancūzų
kalba trijų tomų veikalą, kurį
skaičiau lenkų kalbos vertime,
v a d i n a m a s „ T i k ė j i m a s ir

netikėjimas". P e r s k a i č i a u a t i 
džiai, nagrinėjome t ą knygą ir
ji padarė didelės į t a k o s m a n o
galvojimui. Ir d a u g kitokių
knygU, šventųjų g y v e n i m a i bei
j ų aprašymai, Mažoji šventoji
Teresėlė, F u e r s t e r i o knygos ir
kitokios.
Tikėjimas t a p o m a n g y v u ,
t i k r u , nepamainomu kelrodžiu.
Sekiojome k u n i g ą Grauslį t o s e
bažnyčiose, k u r j i s sakė pamokslus, d a ž n i a u s i a i į g u l o s
bažnyčioje. Jo p a m o k s l a i b u v o
gerai paruošti, n e s naudojo įvai

VII P L B SEIMUI, I V KULTŪROS K O N G R E S U I I R V I I I
L A I S V O J O PASAULIO LIETUVIŲ T A U T I N I Ų Š O K I Ų
ŠVENTEI RENGTI J U N G T I N I O FINANSŲ K O M I T E T O
L Ė Š Ų TELKIMO V A J A U S A U K O T O J Ų IR M E C E N A T Ų
A U K O J U S I Ų NUO $50 IKI $2000 SĄRAŠAS
(Tęsinys)
175 dol. R. ir N. Kasparai, Arlington, VA.
165 dol. S. ir S. Džiugai, Chicago, IL.
160 dol. A. Baliūnas, Singer Island, FL; V. Garbenis,
Chicago, IL; M. ir A. Gersovitz, Eden Prairie, MN; M. Lembertas, Santa Monica, CA; O. Siliūnienė, Chicago, IL; A. ir J.
Damušiai, Lockport, IL.
150 dol. Dr. I. Jasys, Columbus, OH; J. Paulėnas, Cicero,
IL; dr. J. Plikaitis, Chicago, IL; Rasa Šilėnas, Travis A F B , Ca;
V. Valys, Cleveland, OH.
146 dol. A. ir dr. D. Vitkai, Palos Hts., IL.
145 dol. V. ir 0. Šalčiūnai, Port St. Lucie, FL; A. ir V. Vala
vičiai, Chicago, IL.
135 dol. B. Aušrotas, Juno Beach, FL; J. Briedis, Chicago,
IL; kun. S. Morkūnas, Sioux City, IA; B. Skardžius, Washington,
D.C.
130 dol. B. Gurėnas, Hayward, WI; P. J u š k a , Clearvvater,
FL; M. Remienė, Westchester, IL.
125 dol. A. ir dr. O. Garimai, Chicago, EL; dr. J. Gustaitis,
Scranton, PA; dr. B. Preikštas, Oakhurst, N J ; A. ir L. Rugie
niai, Warren, MI.
120 dol. J. Janušauskas, Chicago, IL; E. J a s a i t i e n ė , Des
Plaines, IL; J. Kuncas, Export, PA; dr. 0. Mironaitė, Chicago,
IL; dr. J. Skrinska, Willowick, OH; S. Šležaitė, Flossmoor, IL.
115 dol. Kun. M. Kirkilas, Beverly Shores, IN.
110 dol. V. Akelaitis, Cleveland, OH; A. Bražinskas, S.
Orange, NJ; A. Brazis, Justice, IL; J. Černius, Los Angeles, CA;
kun. V. Dabušis, Seminole, FL; J. ir J. Daunorai, O a k Lawn,
EL; dr. D. ir E. Giedraičiai, Michigan City, IN; B. Juodelis,
Willowbrook, IL; A. Karaliūnas, Cicero, EL; Lietuvių klubas,
Palm Beach, FL; V. Marijošius, Putnam, CT; M. Paugienė,
Melrose Park, EL; V. ir O. Remeikiai, Cicero, EL; J . Sidas,
Berkeley, CA; M. Sodonis, Juno Beach, FL; J . ir N. Šumskiai,
Chicago, IL; S. Tiškevičius, Chicago, EL.
100 dol. K. Bandzevičius, Los Angeles, CA; G. Bielskienė,
Lighthouse Point, FL; dr. M. Budrienė, Longboat Key, FL; K.
Černius, Chicago, EL; dr. E. Damijonaitis, Riviera Beach, FL;
dr. E. Gedgaudas, St. Paul, MN; dr. R. Gineitis, Dayton, OH;
K. ir R. Karveliai, Herndon, VA; B. Kasias, Wyoming, PA; dr.
J. ir A. Kižiai, Chicago, EL; E. Kolupaila, Chicago, EL; H. Kon
trimas, Mission Viejo, CA; dr. J. Kudirka, Baltimore, MD; K.
ir J. Laukaičiai, Hinsdale, IL; J. Leščinskas, Dorchester, MA;
M. Mackevičius, Lockport, EL; P. ir R. Mačerniai, Chicago, IL;
dr. A. Marčiukaitis, Gillespie, EL; A. ir A. Markeliai, Cicero, EL;
A. Mieželis, Sun City, AZ; A. ir E. Miliai, St. Peters Beach, FL;
B. ir B. Nainiai, Lemont, EL; L. Nainys, Burr Ridge, EL; O. ŽukasNorkus, Los Angeles, CA; V. Peteris, Beverly Hills, CA; P. Jaras,
Highland, EN; dr. D. ir E. Giedraičiai, Michigan City, EN; A. Bra
žinskas, South Orange, N.J.; A. ir V. Šmulkštys, Chicago, IL;
V. Pileika, W. Hartford, Ct; M. Puškarskis, Chicago, EL; dr. T.
ir D. Quinn, Orland Park, EL; dr. J. Reinys, Oak Lawn, EL; drs.
Ringai, Chicago, IL; A. ir dr. A. Ruibiai, Palos Hts., EL; dr. T.
Savickas, Monticello, NY; V. Shukis, Chicago, IL; M. ir P.
Skruodžiai, Cicero, EL; dr. H. Solis, Juno Beach, FL; B. Sonta,
Chicago, EL; dr. E. Stonikas, Flossmoor, EL; B. Strikaitis, Los
Angeles, CA; Tėvai Marijonai, Chicago, EL; T r a n s Atlantic Mo
tors, Hyannis, MA; L. Tumas, Santa Monica, CA; V. ir S. Tuskeniai, Palm Springs, CA; dr. R. Vienužis, Michicagan City, IN;
A. Vitkus, Palos Hts., EL; D. Vizgirda, Aurora, EL; V. ir K. Volertai, Narberth, PA; F. ir V. Zubinai, Westchester, EL; J. Steponai
tis, Chicago, IL.
90 dol. A. Galinaitis, Chicago, EL; A. Gečys, Philadelphia,
PA; M. Noreikienė, Putnam CT; dr. K. Rimkus, Chicago, EL; K.
ir V. Stankai, Oak Lawn, EL; dr. R. Šomkaitė, S. O r a n g e , NJ.
85 dol. A. Aistis, Temple Hills, MD; dr. P. Banys, S a n Francisco, CA; B. Polikaitis, Chicago, EL; kun. A. Račkauskas, Sunny Hills, FL; J. Vaišnys, N. Haven, CT.
8 0 dol. J. Botyrius, Ridgewood, NY; Brighton Parko
Lietuvių Namų Savininkų d-ja, Chicago, IL; J . ir D. Pautieniai,
V. Velža, Santa Monica, CA, W. Barnstable, MA; K. Račiūnas,
Beverly Shore, IN; dr. J. Ramunis, Galesburg, EL.
75 dol. A. Atutis, Pleasant Hill, CA; V. Augus, Los Angeles,
CA; V. Bendoraitis, Cleveland, OH; J. Gumbelevičius, Winston,
OR; F . Kareiva, Crafton, MD; V. Maželis, Ridgewood, NY; V.
Mickus, Monroeville, PA; L. Normantas, Hiram, ME; V. ir S.
Paulioniai, Chicago, IL; J. Petrauskas, Capitola, CA; R. ir R.
Pukščiai, Hickory Hills, IL; R. Pūras, Richmond Hill, NY; A.
ir D. Urbučiai, Palos Hts., IL.

.

r i o m i s kalbomis literatūrą, o jų t a r p e . Aš i r a.a. Izidorius
t u r i n y s b u v o socialinio pobū buvome t a i p įelektrinti kunigo
džio, g i n a n t i s neturtingojo dar Grauslio skelbiama socialine
b i n i n k o b ū k l ę . K u n i g a s Graus neteisybe, kad vieną žiemą, bū
lys b u v o s u s i d r a u g a v ę s s u a.a. d a m a j a u aštuntoj klasėje, ati
k u n i g u R a n k e l e ir m u s nuves daviau savo paskutines pirš
d a v o jo p a s i k l a u s y t i . K u n i g a s tines neturtingiesiems, o a.a.
R a n k e l ė b u v o dar ugningesnis I z i d o r i u s
savo
mėnesinę
p a m o k s l i n i n k a s , o d a ž n a i stipendiją ir pats negalėjo pietų
p a s k a i t i n i n k a s . Kunigas Graus valgyti visą mėnesį. Bet mes
lys s a v o p a m o k s l u o s e bardavo buvome laimingi, tikėdami, kad
p r a t u r t ė j u s i inteligentą, užsto taisome šį pakrikusį pasaulį.
d a m a s nuvargusį ir dažnai alka
K u n i g a s Grauslys buvo nu
ną d a r b i n i n k ą , u ž m i r š d a m a s , važiavęs į Romą ir grįžo labai
k a d j i s p a t s y r a inteligentų pakilia nuotaika. Pasakojo apie
70 d o l . A. Andriušienė, Dorchester, MA; dr. S. Balys, Grand
Rapids, MI; S. Daulienė, Chicago, EL; J. Dėdinas, Chicago, EL;
M. Kuprienė, Cicero, EL; A. Kvedaras, Savannah, GA; R.
Masiulionis, Buffalo, NY; kun. A. Petraitis, Putnam, CT; A. Radžius, Baltimore, MD; T. ir R. Rudaičiai, Oak Lawn, EL; V.
Sinkus, Chicago, EL; J. Sniečkus, Cleveland OH; H. Stelmokas,
Lansdowne, PA; J. Vaineikis, Chicago, EL; T. Varanka, Clarendon Hills, IL.
65 d o l . P. Bernotavičius, Evergreen Park, IL; P. Gruodis,
Chicago, EL; B. ir R. Latožai, Cicero, EL; B. Markeliūnas, Centerville, MA; B. Paliulis, Cicero, EL; A. ir A. Pilipavičiai, Juno
Beach, FL.
60 d o l . P. Abromaitis, Lemont, EL; L. Bajorūnas, Pampano
Beach, FL; E. Balčiūnas, Pampano Beach, FL; S. Baltrukėnas,
Dania, FL; V. Banevičius, Philadelphia, PA; M. Baukys, Dearb o r n Hts., MI; P. Brizgys, Hickory Hills, EL; dr. K. Čampė.
Highland, MD; P. ir I. Dapkai, Chicago, EL; dr. J. Dėdinas,
Oakbrook, EL; A. ir I. Draugeliai, Naperville, EL; V. Gečas,
Cicero, EL; J. Gradinskas, Chicago, EL; G. Grinis, St. Petes Beach,
F L ; J . Ivašauskienė, Chicago, EL; J. Jankauskas, Chicago, EL;
L. Kačinskas, St. Petes Beach, FL; M. Karaška, Fredericksburg,
VA; V. ir R. Kazlauskai, Chicago, EL; O. Kizlauskas, Cicero, EL;
R. ir D. Korzonai, Chicago, EL; L. Krajauskas, St. Petersburg,
F L ; J. Kriaučiūnas, Putnam, CT; G. Leonas, Bradford, NH; B.
ir A. Lesevičiai, Chicago, EL; V. Musonis, Oak Lawn, IL; B. Nev e r a u s k a s , Sterling Hts., MI; B. Pakštas, Chicago, EL; J.
P e t k ū n a s , Chicago, EL; V. Petrauskas, N. Chicago, IL; V.
Petrulis, Livonia, MI; F. Putrius, Palos Hts., IL; L. Rimkus,
Ellicott City, MD; V. Rociūnas, Independence, OH; V. Samat a u s k a s , Miami, FL; S. ir E. Strasevičiai, Chicago, IL; C.
S t r a u k a s , Memphis, TN; A. Šilbajoris, Richmnd Hill, NY; L.
Šimaitis, Chicago, EL; K. Urbšaitis, St. Petersburg, FL; J. ir M.
Vizgirdai, Aurora, EL.
55 d o l . D. Augienė, Putnam, CT; C. Bačinskas, Cicero, IL;
K. ir D. Burbai, Western Springs, IL; A. Jadviršis, Chicago, IL;
A. Janonis, Downers Grove, EL; S. Jokūbaitis, Chicago, IL; J.
Mikaila, Seminole, FL; K. Razauskas, Dearborn, Hts., MI; B.
Šliažas, Chicago, IL; I. Stončienė, Chicago, EL; dr. P. Sūkurys,
Chicago, IL; V. Švažas, Bellevue, WA; M. Tonkūnas, Chicago,
EL; K. Vaičeliūnas, Cleveland, OH.
50 dol. J. Adomaitis, Tinley Park, EL; B. Apanavičius-Apton,
Rochester, NY; dr. E. Armanas, Baltimore, MD; Ateitininkų
Sendraugių skyrius, Oak Lawn, EL; A. ir D. Augūnai, Jupiter,
F L ; C. Baltrukonis, Philadelphia, PA; V. ir S. Bagdanavičiai,
Philadelphia, PA; S. Bacevičius, St. Petes Beach, FL; dr. W.
Bergen, Columbus, OH; S. Bacevičius, Corona Del Mar, CA; E.
Bubnys, Memphis, TN; R. ir G. Garbus, Lake Quivira, KS; V.
Dubauskas, Woodhaven, NY; B. Dundulis, Chicago, EL; A. Dundzila, McLean, VA; R. Grajauskas, Santa Monica, CA; J. GaileviČius, Baltimore, MD; J. Gruodis, Monicello, NY; P. ir B. Gyliai,
Olympia, WA; S. Jakubonienė, Chicago, EL; A. Pretkelis,
Chicago, EL; J. Raulinaitis, Glendale, CA; L. Raslavičius, Huntington Beach, CA; dr. S. Jankus, Golconda, IL; dr. F. Juras,
L a k e Villa, EL; R. Jauniškis, Ft. Salonga, NY; S. Juškus,
Chicago, EL; J. ir S. Latviai, Chicago, EL; J. Kalnietis, Chicago,
IL; A. Karaitis, Union Pier, MI; Bronė Tarutis, Willow OH; J.
K a r s a s , Chicago, IL; kun. J. Kučingis, Los Angeles, CA; M.
Kvedaras, Chicago, IL; R. ir R. Ošlapai, Libertyville, IL; P. ir
O. Jasulaičiai, Chicago, IL; A. Juzelskis, Dowagiac, MI; V.
Klova, Bell Gardens, Ca; K. Jakutis, Chicago, IL; J. ir E. Pažė
ros, La Crescenta, C A; J. Lukas, Beverly Shores, IN; A.
Masilionis, Ridgewood, NY; J. Matulaitis, Hillcrest, NY; S. Mau
r u k a s , Algonąuin, IL; G. Radvenis, Los Angeles, CA; M.
Pranckevičius, Chicago, EL; A. Šimaitis, Ithasca, NY; V.
Prižgintas, Hollywood, CA; J. Siaurušaitis, Baltimore, MD; A.
Varnelis, Dowagiac, MI; A. Zailskas, Cicero, IL; B. Tarutis,
Willowick, OH; J. Urbonas, Clawson, MI; N. Udrys, Birm
ingham, MI; M. Žydonis, New Haven, CT; C. ir R. Žilioniai, Palos
Hts., IL; R. ir A. Vaičiai, Highland Park. EL; R. ir A. Shumvvay,
Worcester, MA; V. ir B. Zalatoriai, Berwyn, IL; K. Zemeckas,
Indianapolis, IN; G. Stapulionis, Surfside, FL; dr. V. Raslavičius,
O a k Lawn, EI; V. Skrupskelis, Oberlin, OH; A. Remeikis, Santa
Monica, CA; A. Račiūnienė, Chicago, EL; V. Raišys, Mercer
Island, WA; G. Viskanta, Chicago, IL; B. Rimas. Ridgewood.
N Y ; K.ir J. Kauliniai, Philladelphia, PA, S. Lozoraitis,
Washington, DC.; K. ir S. Vaičiai, Santa Barbara, CA; J. Ži
lionis, Cleveland, OH; Messick Construction Co., Chicago,
11; ALRC Womens Alliance, VVoodland Hills, CA; kun. J.
Pakališkis, Brooklyn, NY; J. ir R. Pikūnai, Detroit, MI;
K. Keblys, Baton Rouge, LA; dr. A. Čiuris; N. Gailiūnas,
J u n o Beach, FL; k u n . V. Balčiūnas, Thompson, CT; J. Vėb
r a , Durnham, CT; O. Raštikis, Melrose Park, IL; B. ir K.
M a r k u s , Melrose P a r k , II; Z. Prūsas, Chillicothe, OH;
J . Spurgis, Chicago, IL; J. Najalis, Cicero, IL; O. Nutautienė,
Chicago, IL; M. ir E. Krasauskai; V. Žiolionis-Leger North
Olmstead, OH; S. Pasadena, FL; S. Rauckinas, Chicago, IL; G.
Čepas, Quincy, MA; J. Rentelis, Randolph, MA; liacine Moterų
klubas, Racine, WI; dr. A. Sabanas-Wells, Sun City, AZ; T.
Klimas, New York, NY; D. Kojelytė, Willa Park, IL; J.
Matusevičius, Chicago, IL; A. Matulaitis, Ri .hmond Hill, NY.;
Br. Rimas, Ridgewood, N.Y., A. Vitkus, Palos Height?. IL.
J u n g t i n i s F i n a n s ų komitetas
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meno grožį Romoje, apie Šv. rado kokią kitą vietą a n a i s bai
Tėvą. Grįžo apsivilkęs t r u m p u siausiais mūsų gyvenimo me
kostiumu su kalnieriumi ir ži tais.
nau, kad a š pati jo paklausiau,
Išeivijoj neteko sutikti kun. A.
kaip jis drįsta pakeisti rūbą. Grauslio. J a u čia Amerikoje su
Rūbas nedaro kunigo, ar tu tai kunigu s a n t y k i u s palaikė a.a.
supranti? Kunigas Grauslys ža Izidorius. Aš s u t i k a u kunigą
dėjo mūsų kuopelę įjungti į atei G r a u s l į t i k v i e n ą
kartą
tininkų organizaciją, bet paža Amerikoje.
dai ir liko pažadais. Grįžęs iš
A.a. kun. A. G r a u s l y s buvo
Romos jis j a u nebekalbėjo apie dvasios žmogus, k u r i s į pasaulį
įjungimą į ateitininkus.
žiūrėjo kaip į vietą, k u r sielos
gyvena k ū n u aprengtos. J i s
Baigusi gimnaziją, įstojau į
Vytauto Didžiojo universitetą, nejuto medžiagos, k u r i mus sle
pasikeitė m a n o g y v e n i m a s , gia, ir visos t u š t u m o s , k u r i
mano draugės ir mano dvasios plaukia iš medžiaginio pasaulio.
vadas. Nežinau kodėl. Kunigą Tai savotiška a s m e n y b ė , k u r i
Grauslį pakeitė kun. Kipas, a t e i n a v i e n i š a i r g y v e n a
kuris irgi turėjo daug reikšmės vieniša, kuri myli idealų žmogų
arba jį įsivaizduoja, k u r i a i Die
mano gyvenime.
Su kunigu Grausliu santykių vas yra a r t i m e s n i s k a i p m u m s
nenutraukėme. Atsimenu, kaip visiems.
į mūsų vestuves atėjo kunigas
Grauslys, ir aš šokinėjau ir
BUVUSIAM T V A R T E rankomis plojau iš džiaugsmo.
DAILĖS DARBAI
Kunigas Grauslys mus aplanky
Pranciškietes vienuolės netoli
davo, ypač sunkiais okupacijos
Arboretumo
p r i e Lisle seną
metais. Bolševikmečio metais,
kada žmonės buvo vežami į Sibi karvių tvartą p a v e r t ė dailės
rą, vieną savaitės dieną kunigas darbų centru. J o m s vadovau
Grauslys atėjo civiliai apsi j a n t , čia r e n k a s i a p y l i n k ė s
rengęs ir jis buvo labai prislėg žmonės daryti įvairių rank
tas. Jis prašė nakvynės. Aš at darbiu, siuvinėjimų, a u d i m ų ir
sakiau jam, kad mielu noru jį kitų dailės darbų. Seselės sako,
apgyvendinsiu palėpėje, bet jis kad čia yra ir m a l o n a u s socia
vakare nebepasirodė, matyt, linio pabendravimo c e n t r a s .

GAIDAS-DAIMID
EUDEIKIS
TRYS MODERNIŠKOS K O P L Y Č I O S
P A T A R N A U J A IR C H I C A G O S 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
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852
4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e
Telefonas - 927-1741-1
4348 S. California A v e n u e
Telefonas - 523-0440

PETKUS
MĄRQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SUNŪS
2 5 3 3 West 71 St., C h i c a g o
Telefonas — 476-2345
1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v., C i c e r o
Telefonas — 863-2108

STEPONAS C. LACK ir S U N Ū S
LACKAVVICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213
11028 Southvvest Hwy. — Tel. 974-4410
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700

BUTKUS -- PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas - 652-1003
Donald M., Jr.

Sally

i

VANCE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
DIREKTORIAI
1424 So. 50 A ve.. Cicero Illinois
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE

Tel. 652-5245

J

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. gruodžio mėn. 30 d.

x Kedakcija. a d m i n i s t r a 
cija i r s p a u s t u v ė „ D r a u g e "
bus uždarytos šeštadieni, gruo
džio 31 d., ir pirmadienį, sausio
2 d. Sausio 3 d., a n t r a d i e n į ,
„Draugas" bus a t i d a r ą s visą
dieną darbo valandomis. Po
Naujų Metų „Draugo" numeris
išeis sausio 4 d., trečiadienį.
Ateinantį pirmadienį p a š t a s ir
visos valdžios įstaigos nedirbs.
x S t a n l e y B a l z e k a s . Lie
tuvių kultūros muziejaus stei
gėjas ir vadovas, y r a i š r i n k t a s
į Lincoln akademijos patikė
tinius. Į šias pareigas įvesdi
nimas, dalyvaujant guberna
toriui J. Thompsonui, buvo
Springiielde, Illinois sostinėje.
x Šv. Kazimiero s e s e r ų vie
nuolijos koplyčioje, 2601 W.
Marąuette Road, sausio 4 d., tre
čiadienį, 7 vai. vak. šv. Mišios
bus už Motinos Marijos Kaupai
tės beatifikaciją. Šv. Mišias
laikys ir pamokslą s a k y s k u n .
Dan Cambra. MIC, iš Darien,
111.
x O n a P e t r ą v i č i e n ė , Chicago, III., šv. Kalėdų ir Naujų 1989
Metų proga seseriškai sveikina
Anicetą Stropienę, Oną Mažionytę, Kazimierą ir Sofiją Beigus, Stasę ir Joną Latvius bei jų
šeimas, linki gražiausių šven
čių, sveikatos ir Dievo palaimos.
x D r . Kastytis J u č a s , der
matologas (tel. 925-2670) veda
radijo programas 1490 A M ban
gomis kiekvieną š e š t a d i e n i 7
vai. r y t o . Šį šeštadienį, gruo
džio 31 d. dr. James D. Schlenker, plastinis chirurgas, ir tėv.
Ignatius McDermott k a l b ė s
tema: „Gražus veidas, gražus
kūnas ir graži siela".
(sk)
x M i n i n t a.a. a g r . Ka
z i m i e r o B r e n c i a u s dviejų
metų mirties sukaktį, šv. Mišios
už jo sielą bus aukojamos š.m.
gruodžio mėn. 31 d., šeštadienį
9 vai. ryto, Tėvų J ė z u i t ų
koplyčioje, Čikagoje. Prašomi
draugai ir pažįstami prisiminti
velionį savo maldose.
(sk)
x Gražinos Juodelienės
dešimties metų mirties sukaktis
bus minima 1989 m. sausio 8
dieną, sekmadienį. 11 vai. šv.
Mišiomis Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Po jų bus prisiminimo pie
tūs Seklyčioje 2711 West 71st
St„ Chicago. Vyro bei šeimos
draugai ir artimieji maloniai
kviečiami dalyvauti.

x Bus leidžiamas leidinys
su trumpa „Draugo" gyvavimo
' istorija lietuvių ir anglų kal
bomis ir su skelbimais šio dieni raščio 80 metų sukakties proga.
„Draugas" pradėtas leisti 1909
m. liepos 12 d., bet minėjimas su
koncertu bus ateinančių metų
vasario 26 d., sekmadienį, Mari
jos aukšt. mokyklos salėje.
Koncertą duos Lietuvių Operos
choras, sol. Marytė Bizinkauskaitė ir muz. Robertas Moc
kus.
x „Pirmieji Žingsniai", Kr.
Donelaičio
lituanistinių
mokyklų mokinių laikraštėlis,
gruodžio mėnesio numeris, išėjo
iš spaudos. Prirašytas ir iliust
ruotas pačių mokinių. Reda
guoja Vida Brazaitytė ir Rima
Polikaitytė, nuotraukas pa
rūpino Rūta Musonytė ir Jonas
Tamulaitis, leidžia Tėvų
komitetas. Viršeliai Aurelijos
Blyskytės (pirmasis) ir Renatos
Kvantaitės. Gražiai išleistas ir
kalba gerai pataisyta.
x „Figaro vestuves", Mozarto keturių veiksmų operą,
transliuos Metropolitan opera
tiesiai iš scenos šį šeštadienį 12
vai. dieną, kurią Chicagoje per
duos WFMT stotis, banga 98.7
FM. Operą diriguos Mark Elder,
0 Figaro partiją atliks bosas
John Cheek. Pertraukų metu
bus transliuojami įdomūs pasi
kalbėjimai su operos solistais,
dirigentais ir meno vadovais.
x Vytas ir Dalia Miceikai.
Hickory Hills, 111., įvairiomis
progomis „Draugą" remia
didesnėmis aukomis. Ir šiais
metais už gautas korteles
atsiuntė 50 dol. auką. Labai
dėkojame.
x Iš Lietuvos Margarita
Sinkevičiūtė-Liorentienė ieško
savo tėvo Jurgio Sinkevičiaus,
gim. 1916 m. Marijampolės
apskr., Sasnavos valsč., Markaviškių km. Žinantieji apie jį
prašomi rašyti: Feliksui
Valaičiui, 6800 S. Campbell,
Chicago, IL 60629 arba skam
binti 312-778-2126.
(sk)

x P l a y h o u s e ruošia N .
Metų balių gruodžio 31 d. 8^v.v.
Orkestras gros iki paryčių, bus
marios maisto, o šampanas bėgs
upėmis. Sumokėjus iš anksto,
bilietas — 20 dol., perkant prie
durų — 25 dol. Bus sugrąžintas
1 dol. vyrams, kurie dėvės tuxedo. Playhouse, 2515 W. 69th
St. 4769763.
(sk)

x DRAUGO administra
cijoje galima įsigyti atvežtų iš
Lietuvos sidabrinių medalikėlių
su sidabrinėmis grandinėlėmis.
Kaina 25.00 dol. Tai graži
dovana kiekvienam.
(sk)

(sk)

x Siuntiniai j Lietuvą —
dideli i r maži! Video, stereo
magnetofonai ir kitos pagei
daujamos prekės. Mezgimo ir
siuvimo mašinos t i n k a m o s Lie
tuvoje. Siunčiame U P S į k i t u s
JAV miestus. Sudaromi iškvie
timai, siunčiame kargo į Lietu
vą. R o m a s P ū k š t y s , T r a n s p a k , 2655 W. 69th St., C h i c a 
go, IL 60629. Įstaigos darbo
valandos: 12-6 v.v. k a s d i e n ,
šeštd. 10 v.r.-4 v. p . p . a r b a
susitarus. Pirmad. u ž d a r y t a .
T e l . 312-436-7772,
namu
312-430-4145.
(sk)
x G r e i t p a r d u o d u vienos ir
dviejų šeimų namus Chicagoje
ir apylinkėse. S k a m b i n k i t e
RE MAX F I R S T ,
Rimas
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba
636-6169.
(sk)
x A l b i n a s K u r k u l i s , akcijų
brokeris, dirbąs su R o d m a n &
Renshavv. Inc., p a t a r n a u j a
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir p a r d a v i m e .
Susidomėję skambinkite 9 7 7 7916
'
(sk.)

Mokytoja X. Gierštikienė

įvy'uus ok. Lietuvoje, kaip
šiandieną jie iš tikrųjų atrodo.
Po
paskaitos
buvo
ir
paklausimų.
Po to buvo tarybos prezi
diumo, centro valdybos, kont
rolės kom., apygardų ir apylin
kių pranešimai. Suvažiavimo
nutarimus perskaitė žurnalistė
Z. Juškevičienė. Suvažiavime
taip pat buvo nustatytos ateities
veiklos gairės. Suvažiavimas
baigtas visiems sugiedant Lie
tuvos himną.
Toje pačioje salėje 6 vai.
vakare įvyko kūčios. Salė atrodė
žavingai. Be kitų papuošimų,
dar prie scenos stovėjo žaliu
mišku kvepianti eglutė, papuoš
t a vien l i e t u v i š k a i s šiau
dinukais, šalia stalelis su 6
gražiai papuoštomis žvakėmis ir
lėkštė su plotkelėmis. Salėje
eglutės forma sustatyti stalai,
papuošti vietoj gėlių eglių
šakelėmis su blizgučiais. Kūčių
rengimo komisijos pirm. A.
Repšienė, pasveikinusi visus,
su antrojo skyriaus mokiniais Kr. Donelaičio mokykloje.
atvykusius į šį ne eilinį pa
Nuotr. J. Tamulaičio
rengimą — kūčias, taip kalbėjo:
...„Nors kartą metuose su didžiu
s u s i k a u p i m u ir meile pri
siminkime savo gimines ir arti
galės geriau išspręsti atsiran vauti. Dėl savo vaikų gerovės muosius, likusius tėvynėje, pri
dančias problemas. Ji pabrėžė, nerasti laiko yra didelis siminkime savanorius-kūrėjus,
kad tėvų pagalba mokiniams nusikaltimas. Susirinkę iškėlė karius, partizanus, kurių krau
ruošiant namų darbus yra įdomių minčių ir siūlymų. Tokie j u yra permirkusi Lietuvos
būtina. Mokinys turi ruošti susitikimai pramatyti ateityje. žemelė, prisiminkime Sibiro
namų darbus, nes 4 valandų, Tikimės, kad susirinks daugiau. kalinius bei tremtinius, kurių
praleistų sykį per savaitę,
Dalyvė daugumos kaulai yra išbarstyti
Sibiro taigose, prisiminkime
neužtenka gerai išmokti kalbą.
Mokinys nepajėgia pilnai absor R.LB-NĖS SUVAŽIAVIMAS visus išblaškytus po visą platųjį
pasaulį mūsų tautiečius, kurių
buoti j a m teikiamų žinių.
IR KŪČIOS
j
a u niekas nebeprisimena. Su
Tačiau pabrėžė, kad teikiama
pagalba neišeitų į kraštuti
Šiais metais R. LB-nės tarybos didele pagarba ir dėkingumu
numus, atliekant už juos namų narių ir atstovų suvažiavimas p r i s i m i n k i m e ir šį kraštą,
darbus. Tada mokiniui iš po įvyko gruodžio 10 d. 10 vai. ryto kuriame gyvename ir kurio
kojų būtų ištrauktas pagrindas, Švč. Mergelės Marijos Gimimo g ė r y b ė m i s ir l a i s v e labai
naudojamės. Tegul gimęs Kūdi
ant kurio dedamos visos lietu parapijos salėje. Suvažiavimą
vybės dalys.
atidarė tarybos prezidiumo pir kėlis Jėzus pripildo mūsų širdis
Mokyt. Kučienė iškėlė lie mininkas Andrius Juškevičius. meilės, tyro džiaugsmo ir susi
tuvių kalbos žinojimo reikšmę. Savo trumpu, bet prasmingu žo klausymo dvasios, kad vienin
Jei vaikai silpnai kalba lietu džiu pirmininkas pasveikino vi gas darbas greičiau priartintų
viškai, tai tik tėvų kaltė, nes jie sus gausiai susirinkusius ir mūsų tėvynei laisvės rytojų".
Tolimesnei programai praves
nesukuria reikalingų pavyzdžių kvietė vieningai ir kruopščiai
namuose, nesikalbėdami tarp nagrinėti darbotvarkėj'? numa t i buvo pakviesta Z. Juškevičie
savęs ar su vaikais lietuviškai. tytus punktus. Buvo sugiedotas nė, kuri pirmiausia pakvietė ka
Net ir mišriose šeimose įma Amerikos himnas, minutės at nauninką sukalbėti invokaciją
nomas lietuvių kalbos mokyma sistojimu buvo pagerbti mirę ir palaiminti plotkeles. Padek
sis, tik reikalingas tėvų suta R.LB-nės nariai. Invokaciją lamavusi kūčioms skirtą eilė
rimas dėl dviejų kalbų atskiro sukalbėjo kan. V. Zakarauskas. raštį ir apibūdinusi kiekvienos
vartojimo. Turime gražių Toliau buvo komisijų suda žvakutės paskirtį, kvietė jas
rymas. Į prezidiumą buvo pa uždegti: Lietuvos savanorių-kūpavyzdžių.
Kalbos praturtinimui reika kviesti kan. V. Zakarauskas, dr. rėjų J. Tamulį, partizanų — A.
lingas lietuviškų knygų skaity A. Statkevičius, i:iž. G. Lazaus Ašoklį, pogrindžio — dr. A. Statmas. Dažnai nusiskundžiama, kas, dr. V. Dargi s. Į darbo pre kevičių, Sibiro tremtinių — A.
kad neturime vaikams literatū zidiumą: Vladas Pauža ir inž. Juškevičių, Lietuvos laisvės
ros. Mokyt. Kučienė atsinešė St. Dubauskas. Buvo sudarytos vilties — dr. V. Dargį ir A. Rep
šienę ir mirusių R. LB-nės narių
visą glėbį knygų pademonstra ir kitos komisijos.
vimui. Ji taip pat pademonstra
Suvažiavimą sveikino Altos prisiminimui — S. Palionienę ir
vo Švietimo tarybos paruoštas pirm. G. Lazauskas, LKDS var Igną Petrauską.
Antanui Kalvaičiui akompa
pasakėlių garsajuostes, kurias du J. Jokubka ir kiti. Buvo kele
nuojant,
buvo atlikta meninė
kitą šeštadienį, t.y. per kalėdinę tas sveikinimų raštu, kuriuos
programą, visas išpirko.
perskaitė sekretorė A. Repšienė. programa visai publikai sugie
Gaila, kad į šį įdomų susi Paskaitą „Dabartiniai įvykiai d a n t giesmes: Piemenėliams,
tikimą susirinko tik labai maža ok. Lietuvoje" skaitė dr. Algir vargdienėliams, Gul šiandieną,
grupelė tėvų. Juk pradinėje das Statkevičius. Savo trumpo S v e i k a s Jėzaus gimusis ir
mokykloje turime arti 150 tėvų. je paskaitoje labai aiškiai ir Tyliąją naktį. Pabaigai buvo su
Bent vienas iš tėvų galėjo daly realiai perteikė dabartinius giedota Lietuva brangi.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
SMAGIOS KRIKŠTYNOS
Kalėdų antrą dieną Chicagoje
buvo dr. Loretos (Stončiūtės) ir
dr. Vytenio Grybauskų nauja
gimio krikštynos. Naujagimiui
buvo parinkti vardai Algis Pau
lius. Nors šeima gyvena Lincoln
Parko rajone, bet yra gyvos
lietuviškos dvasios. Jie norėjo
savo sūnelį pakrikštyti lietuvių
parapijos bažnyčioje. Švč. M.
Marijos Gimimo par. Marąuette
Parke. Krikšto apeigas atliko
parapijos klebonas kun. J. Kuzinskas. Kūma buvo dr. Stončiū
tės Grybauskienės sesuo daili
ninkė Danguolė Kuolienė, su
vyru ir vaikais atskridusi iš Los
Angeles. Kūmas buvo dr.
Vytenio brolis, prof. Arvydas
Grybauskas, augalų patologas,
dėstąs Mary lando universitete.
Krikšto metu dalyvavo daug
svečių, jų tarpe ir jaunųjų su
tuoktinių mamytės: I. Stončienė ir St. Grybauskienė.
Po krikštynų buvo vaišės Liet.
Tautiniuose namuose. Čia susi
rinko jaunų šeimų su vaikais iš
viso apie šimtinė svečių.
Suvažiavo giminės ir draugai iš
miesto ir iš priemiesčių. Buvo
atvykęs dr. Loretos dėdė Vincas
Lazauskas iš Baltimorės. Iš
Kalifornijos buvo atvykę inž.
Saulius Bagdonas su žmona.
Buvo giminių ir artimųjų iš
Indianos ir Michigano valstijų.
Skanias vaišes buvo paruošusi
O. Norvilienė.
Prieš valgį maldą sukalbėti
buvo pakviestas prel. J. Prunskis. Važiuodamas į šermenis
trumpai buvo užsukęs ir kun. J.
Kuzinskas.
Vaišėms baigiantis buvo pa
sveikinta varduvininkė Stefani
ja Grybauskienė. Jai sugiedota
„Ilgiausių metų". Svečiai dar il
gokai dalinosi įspūdžiais, o
vaikai smagiai krykštavo.
J u o z . Pr.

x Ir N. Metų DIENĄ (sek
madienį 89.1.1) bus ką veikti
Marąuette Parke: 8 v.v. kon
certuos dvi įdomios ir ori
ginalios roko grupės „Steak" ir
„ t h e poptops". Įėjimas — vel
t u i , atmosfera — linksma.
NAUDINGAS MOKINIŲ
Pasakykite draugams ir kartu
TĖVŲ SUSITIKIMAS
užsukite į Playhouse, 2515 W.
69th St.
Gruodžio 10 d. Kr. Donelaičio
(sk) lit. mokykloje sujudimas. Pradi
nės mokyklos mokiniams bai
x KASA Liet.Fed. Kredito gėsi pirmasis trimestras. Tėvai
Unija linki visiems linksmų šv. skuba į klases susitikti su
Kalėdų ir pelningų N. Metų! mokytojomis, pasidalinti minti
Chicagos skyrius neveiks mis apie lituanistinį švietimą.
pirmadieni, gruodžio 26 d., Dabartinių mokinių tėvai yra
šeštadienį, gruodžio 31 d. ir pripratę prie amerikietiškų
mokyklų sistemos ir supranta
pirmadienį, sausio 2 d.
(sk* susitikimo su mokytojais
reikšmę. Mokyklos biuletenyje
x Tiesioginis susitarimas buvo skelbta, kad po susitikimo
s u „dolerinėmis" parduotu visi rinktųsi į 209 kambarį
vėmis Lietuvoje. Pinigai sau „svarbiam pasitarimui". Smal
giai keliauja per banką. Pagal sumo apimta, skubu ir aš.
skirtą sumą, jūsų giminės gali Mokyklų inspektorė Regina
įsigyti įvairių prekių, arba au Kučienė praveda pašnekesį apie
tomobilį. Galima siųsti ir nedi lietuvių kalbos ir pamokų ruo
deles sumas: Romas Pūkštys, šimo svarbą. Geresniam litua
T r a n s p a k , tel. 312436-7772, nistinių mokyklų tikslo pasieki
mui reikalingas glaudus ryšys
n a m ų 313-4304145.
fsk) mokytojo ir tėvų. Tik susitikę

(

Kūčių vakarienės metu įteikta dovana dr. A. Statkevičiui. Iš kairės. Andrius Juškevičius, Ant.
Repšienė, Aug. Paškonis, dr. Algirdas Statkevičius ir Zuzana Juškevičienė.
Nuotr. Č. Genučio

IŠARTI IR TOLI
JA VALSTYBĖSE
— K e n n e b u n k p o r t , Me..
naująjį Amerikos prezidentą
labai iškilmingai sutiko Kennebunkporto gyventojai, kai jis čia
atvyko praleisti Padėkos savait
galį. Miestelio aikštėje susi
rinko apie 3000 žmonių su or
kestrais, kalbomis ir ovacijomis.
George Bush pasakė labai
gražią kalbą, primindamas čia
gražiai praleistas dienas ir paža
dėdamas dažnai čia lankytis.
Kennebunkportas susirūpinęs,
kaip vasaros mėnesiais sutal
pins turistus, nes jau dabar
atvyksta iš tolimesnių vietų au
tobusai pamatyti prezidento re
zidencijos. Padėkos dieną pas
prezidentą svečiavosi jo artimas
draugas Bostono kardinolas
Bernard Law. Kitą rytą kar
dinolas aplankė pranciškonų
vienuolyną. Kardinolas atlaikė
giedotas mišias, pasakė pa
mokslą, dalyvavo vienuolyno
pusryčiuose
ir
perdavė
pranciškonams prezidento G.
Bush padėką už jo pakvietimą
į liepos mėnesį įvykusią Lietu
vių dieną.
Kūčių vakarienė pradėta plotkelių laužymu ir toliau buvo
pasninkiniai valgiai (žuvis,
silkė, grybų virtinukai, šližikai,
kava ir pyragaičiai). Vakarienę
paruošė Talman Delicatessen
sav. M. Kupcikevičienė, už ku
rią esame jai labai dėkingi.
Kavutės metu dr. A. Statkevi
čiui buvo įteiktos dovanos. Ypa
tinga padėka priklauso parapi
jos klebonui kun. J. Kuzinskui
už leidimą naudotis sale, muz.
A. Kalvaičiui, L Pranskevičienei už eglutės papuošimą ir vi
siems kuo nors prisidėjusiems
prie šio neeilinio parengimo.
Nuoširdi padėka visiems sve
čiams taip gausiai atsilankiu
siems. Ačiū visiems.
Ant. Repšienė
ŠAULIŲ KŪČIOS
Vytauto D. šaulių rinktinė
gruodžio 18 d. suruošė savo na
muose kaip kas metai tradicines
kūčias, kurios praėjo labai
dideliu pasisekimu. Žmonių
prisipildė pilna salė. Aplankė ir
iš Rockfordo Keraminai, Pociai,
sąjungos centro valdybos
moterų vadė sesė A. Kirvaitytė
ir daug kitų.
Po įvadinio rinktinės pirm.
Alf. Paukštės žodžio kapelionas
kun. F. Kireilis išsamiai apibū
dino Kūčių reikšmę ir pasimel
dė už mirusius šaulius ir šaules,
palaimino kūčių stalą. Tada
choras, vadovaujamas muziko
Sodaičio, gražiai pagiedojo kalė
dinių giesmių. Sesė Aldona
Balčiūnienė priminė, kad gruo
džio 19 d. yra pirm. Alf. Paukš
t ė s gimtadienis, choras ir
svečiai jo garbei sugiedojo il
giausių, laimingų ir darbingų
metų. Visi sėdo prie gausiai
apkrautų stalų, sesės Monikos
Gudaitienės papuoštų gražiai
gėlėmis ir žvakėmis. Prasidėjo
kūčių vaišės ir linkėjimai.
Valgius pritaikytus kūčioms
paruošė sesės šaulės Aldona
Balčiūnienė, Sofija Tamule
vičiūtė, Marytė Dapkienė, Rasa
Tolienė, Marytė Šeduikienė,
Anelė Vaidukevičiūtė, Edita
Giedraitienė. Ant stalų svai
ginamų gėrimų nebuvo. Svečiai
keletą valandų kultūringai
pasisvečiavę skirstėsi į namus
patenkinti, žadėdami ir Naujų
Metų sutikime dalyvauti. Su
tikimas bus gruodžio 31 d. 7 vai.
vakare.
P . M.
A d v o k a t a s Jonas 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.

