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Pareiškimas
1984 m. lapkričio 13 d. buvau 

pakviestas atlikti privalomąją 
karinę tarnybą sovietinėje armi
joje. 1984 m. lapkričio 12 d. 
nuvykus į Vilkaviškio m. karinį 
komisariatą, čia pat, salėje, prie 
manęs prisistatė du, civiliai 
asmenys ir pareikalavo eiti su 
jais. Man nesutikus, jėga uždėjo 
antrankius ir išvedę iš karinio 
komisariato salės, pareiškė, jog 
esu areštuotas. Mane kartu su 
kun. J.K. Matulioniu LTSR AT 
nuteisė 2 metams laisvės atėmi
mu pagal LTSR BK 199 str. 3 
d. ir 201 str. Apkaltino religinės 
eisenos organizavimu ir aktyviu 
joje dalyvavimu bei pasipriešini
mu pareigūnui. Nei vieno iš 
man primestų kaltinimų nesu 
padaręs, todėl kad:

1. Religinių eitynių iš viso 
nebuvo. Lapkričio 1 d. — Visų 
šventųjų šventė — tai ne eitynės 
į kapines, o maldos procesija, 
aiškiai nurodyta Romos kata
likų Bažnyčios apeigyne.

2. Bažnytinių apeigų, tame 
tarpe ir procesijų, iš viso niekas 
neorganizuoja. Čia ne gegužės 
ar spalio demonstracijos, į 
kurias reikia gerų premijų paža
dais nr bauginimais suvaryti 
žmonės. Tikintieji ir į eilines

KATALIKAI PASAULYJE
KOMUNISTAI LEIDO 
VEIKTI VIENUOLĖM

Kaip praneša Vatikano radi
jo dienraštis, pirmą kartą po 
spalio revoliucijos 1917 m. So
vietų Sąjungos valdžia leidę ka
talikų žmonių pagalbos religi
nei institucijai pastoviai veikti 
Sovietų teritorijoje. Maskvoje 
žmonių meilės apaštale Motina 

Teresė ir Kalkutos ir sovietų 
sveikatos apsaugos ministras 
Maskvoje pasirašė susitarimą, 
pagal kurį 8 Motinos Teresės 
įkurtos seserų vienuolių kon
gregacijos narėm bus leidžiama 
Maskvoje ir Armėnijoje slaugyti 
ir globoti nuo žemės drebėjimo
nukentėjusius žmones.

Pagal pasirašytąjį susitarimą, 
vėliau Motinos Teresės seserim 
vienuolėm bus leista įkurti savo 
namus Maskvoje. Juose bus 
globojami seneliai, vieniši 
žmonės ir invalidai. Iki šiol 
sovietinė valdžia niekad neleido 
žmonių pagalbos svetimšalių in
stitucijai veikti Sovietų 
Sąjungoje, tvirtindama, kad 
sovietinė valdžia yra pąjėgi pati 
reikiamai aprūpinti pagalbos 
reikalingus žmones. Motinos 
Teresės įkurta žmonių meilės 
apaštalių vienuolija dabar turi 
apie tris tūkstančius narių 
beveik 80 pasaulio kraštų, tarp 
jų ir keturiuose komunistų val
domuose kraštuose: Kuboje, 
Rytų Vokietijoje, Jugoslavijoje 
ir Lenkijoje. Motina Teresė yra 
paprašiusi leidimo įkurti 
žmonių meilės apaštalių namus 
taip pat ir Kinijoje.

LEIDO SESELĖM 
SUGRĮŽTI

Kubos komunistinei valdžiai 
leidus, iš Romos į Havaną išvy
ko penkios seserys vienuolės 
misįjonierės, priklausančios Ne
kaltai Pradėtosios švenčiausios 
Mergelės Marijos, vadinamų 
klaretiečių — kongregacijai,

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

LTSR Vilkaviškio Karinio 
Komisariato komisarui Vozgirdai

pamaldas ir į religines šventes 
eina savo noru. Ir kiekvienas, 
pradedant kunigu, baigiant ma
žiausiu tikinčiuoju, žino savo 
vietą bažnyčioje ir tai, ką 
pamaldų metu, jis privalo 
daryti. Jokia speciali organizaci
ja čia iš viso nereikalinga. Tad 
kokiu būdu aš, būdamas eiliniu 
18 m. teturinčiu tikinčiuoju, 
galėjau „suorganizuoti eitynes 
į kapines”?!

3. Pasipriešinimu pareigūnui 
buvau apkaltintas vien už tai, 
kad užstojau kelią Kybartų m. 
vykd. k-to pirmininkui Gudžiū
nui, bandžiusiam trukdyti 
kunigui atlikti religines 
apeigas. Šiuo atveju, įstatymiš
kai buvo neteisus vykd. k-to pir
mininkas Gudžiūnas, kuris 
neturėjo teisės trukdyti kunigą 
religinių apeigų metu. Juo la
biau, kad prieš pareigūną nepa
naudojau nei fizinės jėgos,nei 
užgaulių žodžių. Tokiu atveju 
ginti kunigą yra kiekvieno doro 
žmogaus, juo labiau tikinčio, 
pareiga. Šiuo atveju kunigą 
gyniau aš, o ne kas nors kitas 
tik todėl, kad religinių apeigų 
metu stovėjau arčiausia kun.
J.K. Matulionio.

(Bus daugiau)

kurią Kuboje prieš daugiau 
negu 130 metų įkūrė Motina 
Maria Antonia Paris su San- 
tiago arkivyskupo C. Karet 
pagalba. Savo uolumu misiji- 
nėje veikloje pasižymėjusios 
vienuolės klaretietės buvo 
priverstos palikti kraštą prieš 
30 metų, kai įsigalėjo komu
nistinė valdžia. Dabar valdžia 
leido penkiom seserim vienuo
lėm vėl sugrįžti atgal į Kubą.

IŠLEIDO IŠ 
„PERAUKLĖJIMO 

LAGERIO”
Tik dabar Romą pasiekė žinia, 

kad lapkričio mėnesio viduryje 
buvo galutinai išlaisvintas Ho 
Chi Minho, Vietname, vyskupas 
pagelbininkas Nguyen Van 
Thuan. 60 m. amžiaus vyskupas 
Thuan buvo areštuotas vos ke
liem mėnesiam praėjus po kon
sekracijos 1975 m. įkalintas, 
vėliau internuotas vadinamame 
„perauklėjimo” lageryje, o 
pagaliau priverstas gyventi 
tremtyje, viename mažame 
Vietnamo miestelyje. Prieš jam 
tampant vyskupu, Vietnamo 
vyskupų konferencija 1970 m. 
jam buvo pavedusi rūpintis pa
galbos teikimu nuo karo nuken- 
tėjusiems, sužeistiesiem ir pa
bėgėliam. Dėl to jis buvo 
komunistinės valdžios apkaltin
tas „karine” ir „antirevoliucine 
veikla” ir areštuotas. Dabar, 
atgavęs laisvę, vyskupas Thuan 
apsigyveno Hanojaus arkivys
kupijoje.

— Valstybės departamento
sekretoriaus pareigoms nomi
nuotas James Baker III pasakė, 
jog Amerikos politika su Sovie
tų Sąjunga turi būti grindžiama 
reališkumo principu, atsižvel
giant į tai, kad po 70 metų gyve
nant komunizme, žmonės vis 
neturi ko valgyti. Marksiz- 
mas-leninizmas nėra priimtinas 
žmonijai.

JAV naujasis prezidentas George Herbert Walker Bush 
t Baltųjų, rūmų nuotrauką.

Bushas 41
Washingtonas. — George 

Herbert Walker Bush vakar 11 
vai. dieną priėmė priesaiką 
būti keturiasdešimt pirmuoju 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentu. Praėjo lygiai 200 
metų, kai tuo pačiu vardu 
„George” Amerika vėl turi 
prezidentą. 1789 m. Goerge Wa- 
shįngtonas buvo prisaikdintas 
Amerikos pirmuoju prezidentu. 
George Bushas pakartojo tuos 
pačius žodžius — priesaikos 
tekstą iš 35 žodžių, kuriuos tarė 
George Washingtonas.

Bushas yra 64 metų ir pir
masis viceprezidentas po 150 
mėtų išrinktas prezidentu. Res
publikonai trečią kadenciją iš 
eilės sudarė Amerikos 
vyriausybę.

Priesaikos iškilmės buvo 
trumpos. Bushas padėjo ranką 
ant Biblijos, kurią naudojo ir 
George VVashingtonas ir pakar
tojo Aukščiausiojo Teismo vy
riausiojo teisėjo VVilliam Rehn- 
quist tariamus minėtus prie
saikos žodžius: „Aš iškilmingai 
prisiekiu sąžiningai vykdyti 
JAV prezidento pareigas ...”. Il
su šiais žodž'ais Amerika turi 
naują prezidentą.

Garbingieji svečiai
Šalia Busho estradoje kartu 

buvo jo žmona Barbora, 
viceprezidentas Dan Quayle ir 
jo žmona Marilyn, 40-sis 
Amerikos prezidentas Ronaldas 
Reaganas, jo žmona Nancy, 
kabineto buvę ir busimieji 
nariai ir tūkstantinė minia 
buvo šio istorinio įvykio liudi
ninkais.

Ant inauguracijos platformos 
taip pat buvo senatoriai, 
kongresmenai, Aukščiausiojo 
Teismo nariai, gubernatoriai 
diplomatai ir Busho privatūs 
svečiai.

Žurnalistai praneša, jog perei
namasis laikotarpis iš vienos

prezidentas
administracijos į kitą buvo 
tvarkingas, kas ne visada 
būdavo praeityje.

Prezidentas George Bushas 
savo 15-kos minučių kalboje 
pareiškė pasitenkinimą kaip 
amerikiečiai, kaip tauta, daug 
gero padarė, bet kad dar daug 
ką reikia atlikti savo krašte ir 
pasaulyje.

Prieš tai ketvirtadienio dieną 
jis aplankė savo motiną Dorothy 
Bush ir turėjo ilgesnį pasi
kalbėjimą su prezidentu Rea- 
ganu.

Laikomi be teismo
Jeruzalė. — Izraelio žmogaus 

teisių žymi veikėja teisininkė 
Neta Goldman po ilgų pastangų 
buvo įleista į kalėjimą ap
lankyti kalinamus žmones. Po 
šio vizito ji spaudai pareiškė, ką 
ji ten matė. Ji pasakojo, jog vie
noje celėje, maždaug 15 kvadra
tinių jardų plote buvo sugrūsta 
14 žmonių. Tualetui padėtas 
vienas kibiras, ištuštinamas tik 
kartą paroje. „Buvo taip baisus 
kvapas, kad nebuvo galima 
kvėpuoti”. Ten kaliniai valgo ir 
jiems duotą maistą. Langelis ap
tvertas geležimis. Durys gele
žinės. Elektros lemputė neap
šviečia kameros. „Mes buvome 
tiek nustebinti, kad mes 
negalėjome ištarti žodžio”. 
Tame kalėjime yra 16 celių su 
50 kalinių. Ji sakė, kad beveik 
užtroško nuo baisaus oro. 
Dahariya kalėjime yra 470 
kalinių. Daugelis jų laikomi be 
teismo. Tai aiškus prasižen
gimas su žmogaus teisėmis, 
pasakė ši advokatė Jerusalem 
Post laikraščiui.

— Tel Avive Izraelio vyriau
sybė pranešė, jog susitarta su 
Sovietų Sąjunga, kad kitais 
metais su gastrolėmis į Izraelį 
atvyks Bolšoi baletas ir Raudo
nosios armijos choras.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— Lietuvoje sausio 15 d. pra
nešta, kad naujuoju Religinių 
reikalų tarybos vadovu paskir
tas teisės mokslų kandidatas 
Kazimieras Valančius. Jis 
pakeičia iki šiol buvusį tų 
reikalų tvarkytoją Petrą 
Anilionį. K. Valančius spaudai 
duotame pasikalbėjime pasakė, 
jog paskutiniu metu Religinių 
reikalų taryba neatliko pilnai 
savo pagrindinių funkcijų.

— JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos pir
mininkas dr. Antanas Razma 
pasiuntė naujajam Amerikos 
prezidentui G. Bushui inaugu
racijos proga sveikinimą, pri
mindamas Pabaltijo okupuotas 
valstybes ir išreikšdamas viltį, 
kad Amerika ir toliau nepripa
žins Sovietų Sąjungos okupaci
jos teisėta.

— Irakas išrado tokius gink
lus, kurie pavadinti biologiniais 
ginklais. Jie gali paskleisti kai 
kurias ligas plačiai tarp žmonių 
— pavyzdžiui cholerą. Tie ban
dymai ten buvo daromi daugiau 
kaip metus laiko. Tai epidemi
niai ginklai, nuodingi visai 
žmonijai.

— Reuterio žinių agentūra 
praneša, jog Gorbačiovas, kai 
perskaitė Irano vado ayatolos 
Chomeinio laišką, kuriame jis 
jau rašė, kad komunizmas jau 
baigia dienas ir priklauso 
muziejui, kelis kartus stipriai 
paraudo ir ilgą laiką tylėjo. Tai 
buvo pasakyta ir per T j- ar J 
radiją Irano žmonėms.

— Senato Užsienio komitetas 
vienbalsiai patvirtino James A. 
Baker III naujuoju Valstybės 
sekretoriumi. Senato balsavi
mai bus kitą savaitę.

— Connecticut valstijos 
demokratas senatorius Christo- 
pher Dodd pasiūlė savo kole
goms, kurie yra nepatenkinti 
50% algos pakėlimu, grąžinti ją 
kiekvieną mėnesį valstybei.

— Izraelio Statistikos biuras 
paskelbė, kad 1988 metais buvo 
4,472,000 gyventojų, bet į tą 
skaičių neįeina užimtų Vakarų 
Kranto ir Gazos sričių 
gyventojai.

— George Bushas, kalbėda
mas prie Lincolno paminklo, 
pasakė; „Aš tikiu, kad aš čia ne
stovėčiau prieš jus, kaip išrink
tasis JAV prezidentas, jei 
nebūčiaus dirbęs kartu su prezi
dentu Reaganu kaip jo vicepre
zidentas ir kuris atsiraitęs ran
koves dirbo, kad jo viceprezi
dentas būtų išrinktas preziden
tu. Mano atsisveikinimas su 
Reaganu nebus lengvas...”.

— Bushas su visa šeima tre
čiadienį persikėlė į užsienio 
dignitoriams skirtas Blair 
House patalpas, kol vakar 
popiet visi 22 jo šeimos nariai 
įžengė į Baltuosius rūmus. 
Sekmadienį didesnė dalis jų 
išvyks į savo gyvenamąsias 
vietas. Barbara ir George 
Bushai turi jau 10 vaikaičių.

— Maskvoje Boris Yeltsin, 
turėjęs pasitraukti iš Politbiu- 
ro, nominuotas į Sovietų 
Kongresą, kurio rinkimai bus 
kovo 26 d.

— Nikaragvos sandinistai 
turi respektuoti savo žmonių 
teises ir įvesti pilną demokra
tiją, sako busimasis Valstybės 
sekretorius James Baker III.

— Vakarų Berlyne, buvęs 
nacių archyvo tarnautojas 
Alfred Darko, už pavogimą 
4,000 bylų, nuteistas 28 
mėnesių kalėjimo bausme. Jis 
atsisakė pasakyti kitų savo 
sėbrų pavardes.

Rusai atskleidė paslaptį
Branduolinis reaktorius skrieja erdvėse

Maskva. — Sovietų moksli
ninkai atskleidė iki šiol 
nežinotą žinią, kad jie erdvėse 
turi labai modernišką naujos 
rūšies branduolinį reaktorių, 
kuris yra labai aktyvus, galin
gas, ilgai išliekantis ir skrenda 
aplink Žemę. Tai buvo netikėtas 
įvykis, kad Sovietai savo erdvių 
programoje galėtų turėti tokio 
pobūdžio reaktorių. Rusija 
galinti šį naują erdvės reakto
rių parduoti Vakarams. Bet kas 
svarbiausia, visa tai labai 
stebina vakariečius, kad tai 
buvo išlaikyta paslaptyje ir jų 
žvalgybos to nesužinojo.

Šitoks branduolinis reaktorius 
yra kompaktinis energijos šalti
nis, kuris gali duoti daug dau
giau elektros už didelį įrengtą 
saulės energijos surinkimo 
punktą aprūpinant satelitus. 
Šis naujas reaktorius gali 
paversti elektros sistemą 
reikalingą erdvėlaivių moto
rams į jos varomąją jėgą.

Pavojus saugumui
Amerikos mokslininkai yra 

patenkinti sovietų atviru 
pranešimu, tačiau ekspertai 
sako, jog tokių reaktorių skri
dimas sudaro pavojų tautiniam

Paskutinis
atsisveikinimas

VVashingtonas. — Po prie-
Nicholas Johnson, kuris yra 

sovietų erdvių programos 
saikos iškilmių, kai buvo ekspertas, pasjJtė. jog rusai 
pasakyta užbaigiamoji malda ir • išrado Y i> ^ną'^raver : *» ių
sugiedotas Amerikos himnas, 
buvęs prez. Reaganas atsisvei
kino ant estrados su draugais ir 
jį per Kongreso rūmus palydėjo 
prez. Bushas ir viceprezidentas 
Quayle iki malūnsparnio, kuris 
jau laukė kitoje pusėje Kapito- 
liaus rūmų aikštėje. Aikštėje 
įvyko Reagano ir Busho atsis
veikinimas. Sargyba atidavė 
paskutinę jam prezidentinę 
pagarbą. Kai Reaganas užlipo 
ant malūnsparnio viršutinio 
laipto, tada buvęs prezidentas ir 
esamas prezidentas pasikeitė 
saliutais. Malūnsparnis su 
Reaganais apskrido aplink 
sostinę paskutiniam jų 
žvilgsniui ir po to nuskrido į 
aerouostą, iš kur prezidentiniu 
lėktuvu išskrido į savo namus 
Californijoje.

Skulptūra Canberros 
miestui

Canberra. — Australijos 
dviejų šimtų metų jubiliejaus 
proga vietos lietuvių bendruo
menė padovanojo krašto sostinei 
Canberrai Ievos Pocienės 
sukurtą skulptūrą „Eglė žalčių 
karalienė”. Škulptūra yra pa
statyta Glebe parke, Canberros 
miesto centre. Paminklo atiden
gimas ir jo oficialus įteikimas 
australams įvyko lapkričio 5 d. 
Australijos lietuvių bendruo- 
,menės krašto valdybos pirmi
ninkė Danutė Baltutienė 
dovaną perdavė Australijos Par
lamento narei ir ministrei Ros 
Kelly. Paminklo atidengimo 
proga lietuvių jaunimas Glebe 
parke atliko lietuvių liaudies 
dainų ir tautinių šokių progra
mą. Po paminklo atidengimo 
iškilmių Canberros lietuvių 
namuose buvo rengiamos vaišės 
australam svečiam ir lietuvių 
bendruomenės nariam.

— Jeruzalėje Saugumas vėl 
deportavo 15 palestiniečių vado
vaujančių asmenų ir areštavo 9 
kitus palestiniečius.

amerikiečių saugumui ir verčia 
pergalvoti visas erdvių progra
mas. Amerika neturi tokių 
reaktorių erdvėje, bet turi 
planus jų įgyvendinimui. Su 
prezidento Reagano strateginės 
iniciatyvos apsigynimo pro
grama, norint sudaryti tam 
tikrą atominį skėtį kaip tik ir 
buvo norėta pastoti kelią 
netikėtiem įvykiam, nors nebu
vo žinoma, kad sovietai turi 
branduolinį reaktorių erdvėje.

Sovietų mokslininkai pasakė, 
kad šie bandymai buvo pravesti 
sėkmingai per paskutinius dve
jus metus. Amerikiečių moksli
ninkų tarpe tai sukėlė didelį 
susirūpinimą, o kariniai 
sluoksniai turi perkainoti savo 
žinių rinkimo sistemą.

Paaiškėjo priežastys
Vakarų šios rūšies ekspertai 

dabar praneša, kad pernai sovie
tai savo gamma spinduliais 
sužalojo kai kuriuos Amerikos 
satelitus, bet tada nebuvo 
žinoma, kas atsitiko, kad jie 
neneveikė, o kai kurie kiti 
satelitai siųsdavo klaidingus 
pranešimus. Dabar tai paaiš
kina, kodėl Amerikos satelitai 
turėjo tiek daug įvairių sutri
kimų, sako Arthur Reets, 
kuris vadovauja NASA moks
liniam skyriui Washingtone.

kariniams tikslams.

Vakarų firmos sako 
„da”

Briusselis. — Visas tuzinas 
Vakarų valstybių leido savo 
prekybos kompanijoms pradėti 
pasitarimus su Sovietais atida
ryti bendras įmones Sovietų 
Sąjungoje. AP agentūros ži
niomis, Vakarai suteiks jiems 
daug technologinių žinių, kurių 
jie dabar neturi, sako NATO 
atstovas Belgijoje. Sovietai iš to 
turėsią žymiai daugiau naudos, 
negu Vakarai. Amerikos šen. 
Bill Bradley ragino imtis at
sargumo priemonių, kad vaka
riečių kompanijos neprarastų 
savo investavimų. „Mes turime 
pritarti perestroikai, bet mes 
neprivalome už ją mokėti”. 
Sovietų Ekonomijos komiteto 
pirm. Vladimiras Kamentsevas 
pranešė, kad jau užsiregistravo 
159 užsienio kompanijos, kurios 
nori būti partneriais su rusais. 
Visą problemą dar sudaro 
rublis, kuris užsienyje yra 
bevertis, nes jo negalima 
paversti užsienietiška valiuta.

KALENDORIUS
Sausio 21 d.: Epifanas 

Agnietė, Augis, Garsė, Ligita.
Sausio 22 d.: Ukrainiečių ne 

priklausomybės diena (19181 
Anastazas, Vincentas, Aušrius 
Skaistė, Vingaudas.

Sausio 23 d.: Ildefonsas
Raimundas, Gailigedas. Gunda, 
Vadmaras.

Sausio 24 d.: Pranciškus 
Salezietis, Artūras, Felicija 
Timotiejus, Damilė, Mažvydas 
Gaivilė, Raimis.

ORAS CHICAGOJE
Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:51
Temperatūra šeštadienį 34 1. 

sekmadienį 39 1., pirmadienį 31 
1.
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ŽIEMOS KURSAI

1988 m. gruodžio 26-tą dieną 
pradėjo snigti ir vakarop oras 
tikrai buvo nemalonus: 
smarkiai snigo, buvo slidu. Tą 
dieną į Dainavą suvažiavo arti 
trisdešimt penki ateitininkai. 
Blogas oras jų nesustabdė at
vykti j moksleivių ateitininkų 
žiemos kursus. Suvažiavo čia, 
dvyliktos klasės gimnazistai, 
bei pirmųjų metų universiteto 
studentai. Dr. Vytautas Vygan
tas ir daktarė Dalia Katiliū- 
tė-Boydstunienė buvo šių kursų 
vyriausi vadovai.

Pirmadienio vakaras buvo 
susipažinimo vakaras tai žai
dėm visokius žaidimus, kad 
susipažintumėm.

Antradienio rytą prasidėjo 
kasdieninė dienotvarkė. 
Buvome pažadinti aštuntą 
valandą. 8:30 pradėjome dieną 
su malda. Po to valgėme skaniai 
paruoštus pusryčius. Mus valgy
dino vyriausia virėja Vida Duo
baitė ir virtuvės „vištos” Linas 
Biliūnas ir Aras Tijūnėlis.

Šį rytą mums kalbėjo dakta
ras Liulevičius, apie tai,kad 
žmonės galvoja, kad jie yra cen
tras viso pasaulio, bet taip nėra. 
Mūsų užduotis šiame gyvenime 
yra tapti pilnutinėmis asmeny
bėmis. Po paskaitos buvo pietūs 
ir laisvalaikis. Laisvalaikiu 
vieni žaidė amerikietišką fut
bolu, kiti eida^>p»3iva>kščioti, 
kiti (kai eilė būdavo) indus 
plovė, kiti skaitė ar ruošdavosi 
vakarinei programai; buvo ir 
tokių, kurie net pamiegodavo...

Trečią valandą visi kursantai 
suėjo paklausyti kitos paskai
tos. Dr. Vygantas įdomiai 
pasakojo apie ateitininkiją ir 
iškėlė mūsų pareigas šiai or
ganizacijai. Po vakarienės vyko 
diskusijos būreliuose apie 
dienos paskaitas. Vakare 
galėjome parodyti savo pro
tinius gabumus, žaisdami 
vadovų paruoštą „koks prots” 
žaidimą.

Trečiadienį prasidėjo 
kursantų iškalbos konkursas. 
Kiekvienas kursantas turėjo 
paruošti 3-5 minučių kalbelę. 
Du ar trys kursantai po pus
ryčių, pietų ar vakarienės, saky

Lietuviai svečiai 1988 m. arkivyskupo Audriaus Bačkio šventimuose Romoje, kartu su popiežium 
Jonu Paulium TT-in

davo savo kalbas.
Vyriausias komendūntas kur

suose buvo Vidas Neverauskas. 
Mergaičių vadovės buvo Indrė 
Čuplinskaitė, Rima Polikaitytė, 
Vida Vodopolaitė ir Monika 
Vygantaitė. Berniukams vado
vavo Audrius Polikaitis, Marius 
Katilius-Boydstun, Gytis Liu
levičius ir Darius Mičiūnas.

Trečiadienio rytą kalbėjo dr. 
Dalia Katiliūtė-Boydstunienė. 
Ji aiškino svarbą pastebėti 
skirtumą tarp moralinių ir 
praktiškų sprendimų. Buvo pa
statytas klausimas ar mes 
darome kas yra morališka ar 
kas praktiška. Po laisvalaikio 
Ateitininkų Federacijos vadas 
Juozas Polikaitis kalbėjo apie 
šeimą ir komunikacijos svarbą 
tarp tėvų ir vaikų. Jis taip pat 
pabrėžė svarbą skaityti spaudą, 
kad galėtume sekti kas vyksta 
Lietuvoje. Polikaitis taip pat 
skatino giliau susipažinti su 
ateitininkija, nes jei iš Lietuvos 
kas klaustų, kad galėtume gerai 
paaiškinti. Lietuviai Lietuvoje 
trokšta informacijos apie ateiti
ninkiją.

Po vakarienės ir diskusijų 
buvo tautos vakaras. Sėdėdami 
prie židinio dainavome lietuviš
kas dainas. Paskui gavome 
užduotį parašyti ar nupiešti ką 
mes galvojome apie dabartinę 
padėtį Lietuvoje. Per Mišias,' 
kurias atnašavo kun. Putrimas 
(Vasario 16 gimnazijos Vokie
tijoje kapelionas), kursantai bei 
vadovai paaukojo svo straips
nius ir plakatus Dievui, juos 
garsiai perskaitė ir paaiškino 
plakatus.

Ketvirtadienio rytą kalbėjo 
Arūnas Degutis, labai ypa
tingas svečias iš Lietuvos. 
Arūnas Degutis dirba su Lie
tuvos Persitvarkymo Sąjūdžiu. 
Jis labai įdomiai papasakojo 
Sąjūdžio istoriją, tikslus. Mes jo 
klausėme daug klausimų. Po 
pietų kalbėjo Ginta Palubins
kaitė. Ji mums davė labai daug 
praktiškų patarimų, kaip 
galime įsijungti į JAV politiką. 
Ji pabrėžė svarbą kalbėti ir 
susirašinėti, su Kongreso atsto
vais, kad jie žinotų, kad mums

Dr. Adolfas Damušis audiencijoje pas popiežių Joną Paulių U-jį 1988 m. spalio 
mėn.
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svarbu kas vyksta Lietuvoje. 
Vakarą smagiai praleidome vai
dindami apie paskaitas mūsų 
sukurtus vaidinimėlius. Vaka
rą baigėme šv. Mišiomis.

Vytas Kliorys penktadienio 
rytą įrodinėjo svarbą mokėti 
kalbą, žinoti istoriją, pažinti 
kultūrą ir tautinį charakterį, 
tik po to apsispręsti, kad 
lietuvybę mėginsi išlaikyti. 
Popiet kun. Putrimas išsamiai 
aiškino liturgiją ir atsakinėjo į 
klausimus. Vakare visi 
susikaupėme ir pagalvojome 
apie savo ribotumą. Kiekvienas 
išsirinkęs maldą susijungėm 
kartu. Šv. Mišiomis dar labiau 
susijungėme.

Šeštadienio rytą buvo mažas 
simpoziumas. Dr. Vygantas pri
statė klausimus, o Rima 
Polikaitytė, Marius Kati
lius-Boydstun, Indrė Čuplins
kaitė ir Gytis Liulevičius įjuos 
atsakinėjo. Buvo diskutuojami 
labai įdomūs klausimai, pvz.: 
kaip ateityje žmonės žiūrės į 
šeimyniškumą.

Po lasivalaikio MAS centro 
valdybos pirmininkas Darius 
Mičiūnas pranešė, kad šios 
valdybos terminas tuoj pasi
baigs. Po trumpo pasikalbėjimo 

.su centro valdyba, kursantai 
pradėjo kalbėti su dr. Katiliū- 
te-Boydstuniene apie kursus; 
kas patiko, ką išmokom.

Greit atėjo šeštadienio 
vakaras. Salė buvo labai 
šventiškai papuošta. Vadovai 
tikrai gražiai aptarnavo kursan
tus per vakarienę. Po skanios 
vakarienės vyko kursų užda
rymas.

Po uždarymo kalbų laimėtojai 
gavo premijas. Buvo atsi
sveikinta su abiturientais. Po to 
vyko talentų vakaras — talentų 
buvo įvairių: matėme vaidini
mėlių, išklausėme pianistų 
skambinimo, dainininkų daina
vimo. Po ilgo, bet labai turinin
go vakaro, prasidėjo šokiai. 
Muzika grojo, visi šoko ir kar

tu sutiko Naujuosius Metus. 
Draugai vieni kitiem linkėjo 
sėkmingų Naujų Metų. Apie 
antrą valandą paskutinį kartą 
visi kartu dalyvavome šv. Mi 
šiose. Mus supo šeimos dvasia

Kitą rytą visi pradėjo skirs 
tytis, vieni lėktuvu, kiti 
automobiliais. Nesakėme vieni 
kitiems „sudiev”, o „iki pasima 
tymo!” Negalime užmiršti pa 
stangų, kurių reikėjo suruošti 
šiuos kursus. Už tai labai 
dėkoju, nes be pastangų nebūtų 
buvę tų kursų, kuriuos turėjome 
galimybę lankyti. Ačiū labai!

Asta Tijūnėlytė 
kursante

Dalia Polikaitytė ir kun. Antanas Saulaitis, SJ, stovykloje.
Nuotr. Rūtos Musonytės

AČIŪ!

Visi dalyvavę gruodžio 18 d. 
Jaunimo centre vykusiose Atei
tininkų Kūčiose gėrėjosi Jadvy
gos Damušienės paruošta ir 
jaunųjų ateitininkų atlikta 
įdomia programa. Paruošti vai
kučius vaidinimui reikia daug 
pastangų, kantrybės ir meilės. 
Džiugu, kai tame darbe atsi
randa talkininkų. O tokių buvo 
ir Jadvyga Damušienė su 
dėkingumu taip juos prisimena:

„Jaučiu pareigą padėkoti 
Birutei Lieponytei-Dailidienei, 
kuri, .Kūčių nakties sapno’ 
veikaliuko .pastatyme’ ateiti
ninkų kūčių metu-JC, labai 
efektyviai pagelbėjo man vaikų 
repeticijų metu ir visuose ki
tuose pasiruošimui reikalin
guose darbeliuose, o taip pat at
vežusiai net dvi egles su žvaku
tėmis vaidinimėlio scenai pa
puošti. Dėkoju Vidai Momkutei, 
tik už AČIŪ tvarkiusiai scenos 
apšvietimą. Įvertinimo užsi
tarnauja visos mamytės ir 
tėveliai, sutikę savo vaikučius 
leisti .artistauti’ ir dėl to turėję 
pakelti visus prieššventinius as
meninius nepatogumus, vežio
jant juos į repeticijas. AČIŪ!”

(Darbščioji Jadvyga Damušie
nė visur dirba padėkos nesi
tikėdama, todėl visuomet nuo
širdžiai vertina prie darbų pri
sidedančius, neužmiršta šiltų 
padėkos žodžių. Laikas ir mums 
Jadvygai Damušienei padėkoti 
už jos nesuskaičiuojamus dar
bus ir palinkėti Viešpaties 
palaimos visuose užsimojimuo
se, o jai paprašius — darbuose 
talkinti. RED)

ŽIEMOS KURSAI 
DAINAVOJE

Kalėdų atostogų metu 
Dainavoje vyko Žiemos kursai 
moksleiviams ateitininkams. 
Kursai prasidėjo antrą Kalėdų 
dieną. Kursams vadovavo dr. 
Vygantas ir dr. Dalia Katiliū
tė-Boydstunienė. Praleidome sa
vaitę diskutuodami ateitininkų j 
ideologiją ir džiaugdamiesi gam
tos grožiu.

Kursantai atvažiavo į Daina
vą atsikvėpti nuo sunkaus dar
bo mokyklose. Šiais metais 
dalyvavo 21 kursantas iš įvairių 1 
miestų ir mokyklų.

Paskaitos vyko iš ryto ir po 
pietų. Paskaitos lietė įvairias 
sritis. Ateitininkų federacijos 
vadas kalbėjo apie šeimą. Kiti 
— apie Lietuvą ir vėliausius įvy
kius Lietuvoje. Paskaitininkų 
tarpe buvo Ginta Palubinskai
tė, Vytautas Kliorys, kun. Edis 
Putrimas iš Romos ir A. Degu
tis iš Lietuvos. Paskutinę kursų 
dieną buvo simpoziumas ir 
Moksleivių ateitininkų centro 
valdybos pristatymas.

Kasdien po pietų turėjome tri
jų valandų laisvalaikį, per ku
rį galėjome pasidžiaugti gražia 
Dainavos gamtos aplinka, žais
ti amerikietišką futbolą sniege 
ir kt. Vakarais vyko įdomios 
programos, arba diskutuo
davome įvairias temas, arba žai
dėme žaidimus. Vieną vakarą, 
susiskirstę į šešias grupes, 
vaidinome.

Tokie kursai kasmet vyksta

Dainavoje. Tai puiki proga susi
tikti su draugais, susipažinti su 
ateitininkų ideologija, disku
tuoti apie mūsų gyvenimą 
Amerikoje ir kt. Ši Dainavoje 
praleista savaitė buvo naudinga 
ir paliko malonius prisimini
mus. Tauras Gaižutis

REKOLEKCIJOS

Kovo 12 d., sekmadienį, Atei
tininkų namuose bus metinės 
moksleivių rekolekcijos.

Kviečiamas visas lietuviškas 
jaunimas rekolekcijose dalyvau
ti.

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hilis 

Tel. 598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Cllnlc 
217 E. 127 St. — Lemont, IL #0439
Priklauso: Palos Community Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą

____________ Tel. 2S7-2285_______________

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575
5780 Archer Avė.

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

DR. LINAS A. SIDRYS
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA

2636 W. 71 st Street
Susitarimui: treč., ketv., šešt.

436-5566

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS ŽLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 3-6; 
šeštadieniais pagal susitarimą
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Dr. Ant. Rudoko kabinetu perėmė
DR. EDMUND L CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — 476-2400
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7; 

antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai.

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

25S5 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields, UI.

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą

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
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.)

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

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

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

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą Cardiac Diagnosis, Ltd. 

Marąuette 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

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

3900 W. 95 St.
Tel. 422-0101

Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaskl Road. Tel. 585-2802

Valandos pagal susitarimą
Penkt., antr., ketv. ir pertkt.

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

Namų 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. 925-2670

1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

2659 W. 59th St., Chicago, IL
- Tel. 476-2112 ,

9525 S. 79th Avė., Hickory Hilis, IL.
Tel. 598-8101

Vai. pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hilis, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIJA R. KERELYTĖ
CHIROPRAKTIKA

— Amber Chlropractlc —
5522 8. Wolf Rd.

VVestern Springs, IL
246-4000

Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
„Contact lenses”

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

r ei. kabineto Ir buto: OLymple 2-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

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

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

Specialybė — Chirurgija
2454 VVest 71 st Street

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

3 iki 7 v.v. Tik susitarus

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY

DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
155 N. Michigan Avė., Suite 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

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

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos

2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100

11800 Southvvest Highvvay
Palos Helghts, III. 60463 

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

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81 at Street

Kabineto tel. RE 7-1168;
Rezid. 385-4811

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

V3' an,r_ 1-4 v. p.p ir ketv 2-5 v. p.p. 
Sešt. pagal susitarimą

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-554i
Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 at Street
434-2123

Pirm. 2-7. Antr. ir 
ketv. 9-12. Penkt. 2-7

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755

3 mėn. 
$25.00 
$25.00 
$25.00

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

6132 S. Kedzie Avė., Chicago
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tel. 925-8288

507 S. Gllbert, LaGrange, IL. 
Tel. 352-4487

i



Daug narių, TRUMPAI - DRŪTAI Rimties valandėlei

BET VIENAS KŪNAS
Tarp sausio 18 ir 25 dienos 

Bažnyčia kviečia visus melstis, 
kad būtų vieno Kristaus vieni 
nariai. Tai vadinamoji ekume
ninė savaitė, kurioje reikia 
melstis vieniems už kitus, kad 
visi būtų viena Kristuje, kaip 
Kristus buvo vienas su Tėvu. 
Tai ne naujas įsakymas, ne nau
jos maldos ir ne nauji įvairių 
krikščionių, sekančių Kristaus 
Evangelijos dėsniais, noras.

To nori visi krikščionys, tik 
neranda kelio, kaip geriau 
pažinti savo Mokytoją ir kaip 
juo teisingiau sekti. Juo vieni 
sekė vienaip, kiti kitaip, ir tai 
nuo pat krikščionybės pradžios, 
nes Dievas ir dieviški nuostatai 
žmogui nėra aiškūs. Jei Dievo 
esmė, jeigu pats Kristus, tapęs 
žmogumi, būtų visiškai visiems 
aiškus, nebūtų sunkumų įvai
riems krikščionims susivienyti 
ir i Kristų žvelgti vienodomis 
akimis.

Šiems metams ekumeninės 
savaitės lyg ir šūkiu pasiūlytas 
apaštalo šv. Pauliaus pa
sakymas romėnams: „aš mal
dauju jus, broliai, dėl Dievo 
gailestingumo, parodykite savo 
kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui 
tinkamą auką; tai bus jūsų dva
sinis tarnavimas Dievui” (Rm. 
12, 1). Visi krikščionys, nepai
sant jų denominacijos, pripažįs
ta tuos žodžius, jais vadovaujasi 
ir nori dvasiniu būdu tarnauti 
Dievui. Bet taip pat įvairių 
denominacijų krikščionys žiūri 
Vieni į kitus, kaip nukrypusius 
nuo dieviško kelio, kurio jie pa
tys laikosi. Juos skiria ne esmi
nis atsiskyrimas nuo Kristaus, 
bet esminis atsiskyrimas nuo 
kitų krikščionių, kurie taip pat 
jaučiasi tarnaują Dievui ir einą 
(Kristaus nurodytais keliais. 
Susitaikymas yra juo sunkesnis, 
kad vieni kitų nepažįsta.

Ekumeninė savaitė kviečia 
visus ne tik melstis vieni už 
kitus, bet ir kitus geriau ir arti
miau pažinti. Ne tik melstis, bet 
ir pažinti vieni kitus yra būtina, 
jeigu norime, nebodami skir
tingų konfesijų, sugyventi. Čia 
su psalmistu galime sakyti sau 
ir savo artimiesiems: „Jei Die
vas nestatys namo, veltui vargs
ta tie, kurie jį stato” (Ps. 127, 1).

*

Ekumeninėje savaitėje ne tik 
reikia vieni kitus geriau pažinti, 
bet ir vieni su kitais bendrauti 
gyvenime, darbe ir santykiuose, 
kurie pasitaiko gyvenant arti
miau ar tolimiau. Tai ypač turi 
jausti lietuviai. Jie yra vienos 
motinos Lietuvos vaikai, jeigu 
ir svetur gimė, auįo ar auklė- 
josi. Juk senais laikais apie tuos 
nesutarimus buvo simboliškai 
pasakyta jau Senajam Tes
tamente: „Pastatykime miestą 
ir jame bokštą” (Gn. 11,19). Tai 
buvo Babelio bokštas, kuris 
sumaišė kalbas, kad vienas su 
kitu negalėtų susikalbėti. Mes 
turime susikalbėti net didžiau
siame išsiskyrime ir tolimiau
siuose atstumuose.

Vėl reiktų prisiminti apaštalo 
šv. Pauliaus žodžius: „viename 
kūne turime daug sąnarių, visi 
gi sąnariai turi ne tą patį 
veikimą, taip mes daugelis esa
me vienas kūnas Kristuje, ypa
čiai gi esame kits kito sąnariai” 
(Rm. 12, 4-5). Nepaisant prak
tikos tikėjimo dalykuose, nepai
sant liturgijos ir išpažinimo kai 
kurių tiesų, mes visi esame Kris
tuje vieno kūno nariai ir 
sudarome gyvą Kristų, nors 
Kristus kai kuriuos dalykus ir 
atmestų.

Saliamonas ir Jobas geriau
siai pažino žmogaus menkumą 
ir tiksliausiai apie tai kalbėjo: 
vienas buvo laimingiausias, kits

Jeigu būtume įsitikinę turį 
visišką tiesą ir teisingai supras
tume Kristaus mokslą, mes 
„neturėtume apie save geresnės 
nuomonės negu pridera, bet 
manytume apie save teisingai... 
kaip jam Dievas yra paskyręs” 
(Rm. 12, 3). Su psalmistu vėl 
turėtume prašyti: „Sutverk 
manyje, Dieve, nesuteptą širdį 
ir atnaujink manyje stiprią dva
sią” (Ps. 51, 12).

Kristaus akivaizdoje turime 
vieni į kitus žiūrėti kaip į savo 
brolius, sekančius tą patį Kris
tų, garbinančius tą patį Dievą, 
savo Kūrėją, einančius per 
gyvenimą tais pačiais keliais. 
Tik kitaip juos nutiesiame ir 
kitą kryptį juose matome. Meilė 
ir nesutepta širdis yra visiems 
krikščionims Dievo dovana. Tos 
dovanos turime visi prašyti 
nesididžiuodami, nes tik 
nuolankus tarnas Dievui patin
ka. Tikėjimas ir viltis veda 
visus krikščionis į amžinybę pas 
tą patį Kristų.

*

Vienybės savaitė neturi būti 
tik įprastinis metų pradžios 
prisiminimas, kad visi krikščio
nys vieni kitus turime mylėti 
kaip brolius ir seseris. Kristus 
anuo metu turėjo tik dvylika 
apaštalų, turėjo ir mokinių. Kai 
jis buvo suimtas, tardomas, 
smerkiamas ir pagaliau kry
žiuojamas, visi apaštalai išbė
giojo. Vienas apaštalas net iš
davė savo Mokytoją, su kuriuo 
trejus metus vaikščiojo ir kurio 
pavyzdžiu sekė, kurio žodžių 
klausė ir stebuklus matė. Ne
kalba Evangelija apie jo moki
nius. Galima tik suprasti, kadį 
tie patys, kurįq Verbų ’sekma-į 
dienį klojo jam po Jtojųmisį 
palmių šakas ir drabužius, 
Didįjį penktadienį jau šaukė, 
kad jį nukryžiuotų.

Šiandien yra tokių Jėzaus mo
kinių visose krikščionių 
denominacijose, nors jie yra pri
ėmę krikšto sakramentą, nors 
jie sutvirtinti tikėjimu, viltimi 
ir meile. Jie išduoda Kristų savo 
gyvenimu, savo nusikreipimu 
nuo jo paskelbtų dėsnių, kurie 
nėra tik žmogaus, bet ir Dievo, 
kad žmogus laikytųsi ir jais 
laimėtų amžinybę.

Apie ekumenizmą kalbame 
kiekvieneriais metais, bet tu
rime pirmiausia žiūrėti į jį ne 
žmogaus, o Dievo — Kristaus 
akimis. Tikėjimas ir pagal tikė
jimą gyvenimas yra ne tik iš
moktas, bet ir paveldėtas iš tėvų 
ar senolių. Jo laikomės arba 
nesilaikome. Nežiūrint, kokios 
denominacijos būtume, Kristų 
paniekinti galime, kaip tas 
apaštalas išdavikas, kaip tie 
mokiniai, kurie šaukė Kristų 
nukryžiuoti.

Taip pat galime savu būdu 
pagarbinti Kristų ateinantį į 
Jeruzalę, jam paklodami pal
mes, savo drabužius ir savaip 
suprantamas dorybes ir gyve
nimo aukas. Tai visų kelias, nes 
tas kelias yra pats Kristus. Į jį 
tikėjimas ir juo gyvenimas 
sudaro tik tikrą meilę Kristuje, 
nes Kristuje esame vienas 
kūnas su daugeliu skirtingų 
narių.

Ekumeninėje savaitėje turime 
melstis vieni už kitus, turime 
vieni kitus geriau pažinti, vieni 
kitus daugiau mylėti. Tiktai 
neturime norėti, kad Kristus, 
kuris skirtingai suprantamas, 
jau dabar mus sujungtų vieny- 
bėn tikėjime, gyvenime ir mei
lėje.

Pr. Gr.

nelaimingiausias iš žmonių; 
vienas pažino pomėgių tuštumą, 
kitas — vargo prasmę.

Bl. Pascal

Spauda ir jos skaitymas
Paštu atėjo dar viena pasiūla 

užsiprenumeruoti žurnalą. Ban
dydami gauti naują prenumera
torių, leidėjai gana provoka- 
tiškai teigia, kad tie, kurie ne
skaito, nėra gudresni už tuos, 
kurie nemoka skaityti. Sau 
pasilaikiau tik tą pasakymą, o 
visą kitą išmečiau. Apsispręsti 
padėjo krūvelė periodinės spau
dos, kuri dar tebelaukia būti 
paskaityta ar bent pavartyta. 
Kiek atidžiau susidomėjau ne 
tik spaudos krūvele, bet ir visa 
periodine spauda, kurią savo 
vardu gaunu namuose.

Daugumą jos skaitau jau 
daugelį metų, bet niekada 
konkrečiai nesustojau ir nepa- 
skaičiau, kiek jos iš tikro gaunu. 
Pasirodo, kad reguliariai gaunu 
dvidešimt septynis leidinius, į 
kurių tarpą įeina du dien
raščiai, keletas savaitraščių, 
mėnesinių žurnalų ar rečiau 
išeinančiųjų. Kas mėnesį susi
deda septyniasdešimt laidų ar
ba maždaug po 2.5 kasdieną. 
Apie 40% yra lietuviška spauda, 
likusioji amerikietiška. Į šiuos 
skaičius neįeina darbe gauna
moji profesinė spauda, kurią 
paskaityti reikia irgi jau ne dar
bo valandomis. Negalvoju, kad 
tai dideli skaičiai, bet kiekvie
nas leidinys reikalauja laiko, 
kuris yra ribotas. Prenumera
tų galima būtų pridėti, bet 
tuo pačiu neatsiras daugiau 
laiko skaitymui.

Šiuo metu nieko neprenume
ruoju iš Lietuvos, nors tokia 
galimybė yra. Nėra klausimo, 
kad su laiku porą leidinių užsi
prenumeruosiu. Jeigu jie bus 
įdomūs, laiką jiems skaityti 
reiks nukreipti nuo kitų. Taip 
pat neprenumeruoju lietuviškos 
periodinės spaudos, leidžiamos

Dr. Vytautas Bieliauskas, PLB valdybos pirmininkas, su Australijos krašto 
valdybos pirm. Dana Baltutiene ir naujai išrinktu pirmininku Juozu 
Mask vyčiu.

BALTASIS BANGINIS
HERMAN MELVILLE 
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Vargšas Queequegas! Pusnuogis ir tik mūvėdamas 

vilnonėm kelnaitėm tatuiruotas laukinis braidžiojo po 
tą purvą ir drėgmę kaip driežas šulinio dugne. Ir iš 
tikrųjų pasirodė kaip šulinys ar ledų sandėlis vargšui 
pagoniui, nes viso šito prakaitavimo pasėkoje susigrai
bė baisią slogą, kuri išsigimė į karštligę ir kuri galiau
siai po kelių kančios dienų, jį paguldė prie pat mirties 
slenksčio. Per tas kelias dienas jis tolydžio vis liesėjo 
ir liesėjo, ligi iš jo beliko vien tik kaulai ir tatuiruotė.

Visa įgula jį laikė žuvusiu. O dėl to, ką jis pats 
galvojo apie tai, buvo aišku iš jo keisto prašymo. Jis 
pasišaukė vieną jūreivį, stovėjusį sargyboje, pilką 
barytį ir paėmęs jį už rankos pasakė, kad būdamas 
Nantuckete pripuolamai matė tam tikras mažas eldi
jas, pasiteiravęs patyrė, kad visi banginininkai, bemirš- 
tą Nantuckete, yra guldomi į tas tamsias eldijas. Mintis 
panašiai atsigulti jam labai patiko, nes tai buvo gana 
banašu į jo rasės papročius. Queequego salos gyvento

jai, išbalzamavę mirusį karžygį, jį paguldydavo į jo 
paties eldiją ir palikdavo bangoms nunešti į padangės 
salynus. Jie ne tik tikėjo, kad žvaigždės yra salos, bet 
kad toli už matomo horizonto, jų pačių švelnios ir beri
bės jūros susilieja su dangaus mėliu. Pridūrė, jog dre
bėjo pagalvojęs, kad bus susuptas į savo hamaką pagal 
jūreivių paprotį ir, kaip niekingas daiktas, išmestas 
rykliams, lavonų rijikams. Ne!

ROMUALDAS
KRIAUČIŪNAS

ne Amerikoje. Jos yra ir ji gali 
būti įdomi. Amerikiečių yra 
leidžiama visa eilė santraukinių 
mėnraščių, kur sutelkiama 
vertingiausi, įdomiausi jau
kitur atspausdinti straipsniai, 
Bene populiariausias iš tokių 
yra „Reader’s Digest”, leidžia
mas net keliolika kalbų ir lai
dų. Kartais pagalvoju, kad bū
tų sveikintinos pastangos įsteig
ti dar vieną lietuvišką žurnalą 
ar laikraštį, kuris specializuo- 
tųsi viso pasaulio lietuviškos pe
riodikos apžvalga, jos įdomiau
sių rašinių santrauka. Aišku, 
kad tokį mėnraštį tai tikrai 
prenumeruočiau.

Miestų psichologinė 
sveikata

Amerikoje labai populiaru su
darinėti įvairius sąrašus tam 
tikros eilės tvarka. Turime 
gražiausių moterų, geriausiai 
apsirengusių vyrų, pelningiau
sių bendrovių ir kitokius 
sąrašus. Prieš porą metų daug 
kontroversijos sukėlė geriausių 
gyvenviečių sąrašai. Ypač pasi
piktino tie miestai, kurie buvo 
priskirti prie prasčiausių 
gyvenviečių.

Patrauklumo rodikliui nusta
tyti buvo atsižvelgiama į visą 
eilę faktorių: klimatą, sveikatos 
aptarnavimu, gyvenamųjų 
namų būklę bei kainas, nusikal
timus, transportą, švietimą, 
pramoginius užsiėmimus, eko
nomiją ir t.t. Buvo manoma, kad 
geresnės ekonominės, aplinkos 
bei kultūrinės sąlygos lėmė 
gyventojų pasitenkinimą savo 
gyvenimu. Tačiau psichologai 
jau seniai žinojo, kad patraukli 
aplinka nevisuomet veda į

asmeninės gerovės pakėlimą. 
Trys iš jų tuo klausimu arčiau 
susidomėjo ir savo radinius 
paskelbė pernai metų gale išėju
siame „Psychology Today” 
numeryje (Nr. 11).

Psichologinei sveikatai pama
tuoti jie parinko keturis fakto
rius, kurie yra nuolatos telkia
mi ir lengvai prieinami. Jų 
galvojimu, tie faktoriai atspin
di psichosocialinę patologiją. Tai 
alkoholizmas, savižudybė, sky
rybos ir nusikaltimai. Autoriai 
(Robert Levine, Kuni Miyake ir 
Marta Lee), išanalizavę 286 
Amerikos miestų statistikas, 
tuos miestus ar jų grupuotes 
surikiavo vieną po kito pagal jų 
psichologinį sveikatingumą. Jie 
nerado jokio santykio tarp jų 
sveikiausių ar daugiausiai 
paliegusių vietovių ir 
ankstyvesnių sąrašų, kurie 
buvo sudaryti atsižvelgiant į 
ekonominius, aplinkos fakto
rius.

Miestai Amerikos vakaruose 
ir pietuose buvo psichologiškai 
patologiškiausi, nors ten ir 
klimatas švelnus ir gyvenimo 
tempas lėtesnis. Arčiau į tai 
pažiūrėję, autoriai priėjo išvadą, 
kad patologija yra glaudžiai 
surišta su geresnėmis, o ne 
blogesnėmis, aplinkos sąly
gomis. Jie spėliojo, kad geresnės 
aplinkos sąlygos ne tik nesu
stabdo patologijos, bet ją stačiai 
pritraukia. Patikrinus gyven
tojų kraustymosi statistikas 
šis spėjimas pasitvirtino. 
Pietvakarių bei pietiniuose 
miestuose iš kitų valstijų atsi- 
krausčiusiųjų proporcijos buvo 
didesnės negu kituose Amerikos 
rajonuose.

Skaitytojų įdomumui paduodu 
penkis sveikiausius miestus: 
State College, PA; Grand Forks, 
ND; St. Cloud, MN; Rochester, 
MN; McAllen (Pharr) Edinburg, 
TX. Antra vertus, nesveikiatfsl 
yra; Reno, NV; Las Vėgas, N V; 
Miami, FL; Lakeland/Winter 
Haven, FL ir North Little Rock/ 
Little Rock, AR. Nei viename iš 
minėtų dešimties, gal išskyrus 
Miami, nėra stambesnių lietu
vių telkinių. Kiek sveiki 
didesnių lietuviškų kolonijų 
miestai? Reikia pripažinti, kad 
daug lietuvių jau pasklido po 
visą Ameriką, o gyvenantieji 
arčiau lietuviškų telkinių įsikū
rė didmiesčių priemiesčiuose. 
Vis tiek noriu paminėti dides
nes lietuvių kolonijas. Skaičiai 
skliausteliuose yra miesto 
sveikatingumo eilės numeris. 
Kuo mažesnis numeris, tuo 
sveikesnis miestas.

Grand Rapids, MI (38), Ke-

Jis norėjo panašios į Nantucketo eldijos, juo labiau 
jam simpatiškos, nes tos eldijos-karstai yra panašios 
į valtis, tik be skiauterės, ir dėl to buvo galima prama
tyti netikrą plaukiojimą, visad pavėjui per šešėlių 
amžius.

Kai šis keistas noras buvo patirtas kajutėje, daili
dė gavo įsakymą patenkinti Queequego pageidavimą. 
Ant borto buvo truputis senų lentų, išpjautų paskutinės 
ilgos kelionės metu Lockadaju salų miškuose, ir buvo 
patirta iš tų tamsių lentų sukalti karstą. Ir kai tik 
dailidė išgirdo tą įsakymą, su liniuote rankoje ir abe
jingu skubotumu, kuris jam buvo būdingas, nubėgo į 
priekį ir tiksliai pasižymėjo Queequego mastą, kreida 
padėdamas ant paties Queequego ženklus, kiekvieną 
kartą, kai liniuotė pakeisdavo vietą.

— Ai! Vargšas vyras! Dabar jis turės mirti! — 
sušuko Long Islando jūreivis.

Sugrįžęs prie savo karsto, dailidė dėl didesnio pa
togumo sužymėjo ant jo tikrą karsto ilgį, kiekvieną jo 
galą įkirsdamas, o paskui sutvarkė lentas bei įrankius 
ir ėmėsi darbo.

Kai suvarė paskutinę vinį ir pritaikė vožtuvą, 
karstą uždėjo ant peties ir nužingsniavo į laivo priekį, 
kur paklausė ar karstas tuoj bus panaudotas.

Išgirdęs pasipiktinimo ir pusiau pašaipius 
šauksmus, su kuriais įgulos nariai norėjo nustumti į 
šalį karstą, Queequegas visų nusiminimui paprašė tą 
karstą jam tuojau atnešti. Nebuvo kaip nepaklusti, tarp 
visų mirtingųjų kai kurie mirštantieji esti didžiausi 
despotai. Šiaip ar taip tuos nelaiminguosius reikia 
patenkinti, nes netrukus jie mūsų nebevargins.

Pasilenkęs iš savo hamako, Queequegas ilgai žiū
rėjo į karstą. Paprašė paduoti jo perstekę ir liepė nuimti 
nuo jos rankeną, o geležį padėti į karstą, greta vieno 
valties irklo. Pagal jo nurodymus taip pat buvo įdėta

TIKRA MALDA NUOLANKI
Žydų tautoje muitininko pa

reiga turėjo dar kitą jų neken- 
timo pobūdį. Tie neteisingi mo
kesčių rinkėjai buvo parenkami 
iš vietos gyventojų. Kaip vie
tiniai, buvo savo tautos ir Dievo 
Jahvės išdavikai, nes vienin
telis Izraelio karalius ir 
valdovas yra Dievas. Muiti
ninkas gi tarnauja svetimam 
valdovui. Todėl nenuostabu, 
kad Naujajame Testamente 
muitininkai visuomet minimi 
drauge su nusidėjėliais, pros
titutėmis, pagonimis. Kristus 
sako, kad, jei nusikaltęs nei 
pabarimo, nei bendruomenės 
nepaklauso, tada „tebūnie jis 
tau kaip pagonis ir muiti
ninkas”. (cfr. Mt. 18,17). Ir ki
toje vietoje Kristus, priekaiš
taudamas aukštiesiems kuni
gams ir tautos vadams, kad jie 
netiki į Kristų, pranašauja ir 
įspėja: „Iš tiesų sakau jums: 
muitininkai ir ištvirkėlės grei
čiau už jus pateks į Dievo 
karalystę... nes „muitininkai ir 
ištvirkėlės tikėjo, o jūs neti
kėjote” (Mt.21, 30-31). Taigi 
muitininkai viešoje žmonių 
opinijoje buvo patekę ne į taip 
gražią žmonių kategoriją.

Bet štai kaip skamba Kristaus 
palyginimas apie fariziejų ir

nosha, WI (63), Boston, MA (78), 
Philadelphia, PA (110), Chicago, 
IL (115), Gary/Hammond/East 
Chicago, IN (118), Washington, 
DC (162), St. Louis, MO (205), 
Baltimore, MD (214), Cleveland, 
OH (223), Detroit, MI (240), New 
York, NY (267), Los Angeles 
/Long Beach, CA (277). Auto
riaus (R.K.) gyvenvietė, ypač ne
gausi lietuviais,pažymėta septy
niasdešimt antroje vietoje. Tai 
Lansing/East Lansing, MI, 
telkinys. > -

Būtų įdomu, kad kas nors 
sumanytų sudaryti formulę, 
pagal kurią galima būtų statis
tiškai išrinkti lietuviškiausią 
koloniją. Aišku, būtų labai svar
bu preciziškai aptarti pačią 
lietuviškumo sąvoką. Neužtek
tų vien gyventojų skaičių ar ma
sės. Reiktų apskaičiavimus 
daryti proporcijomis, pvz. koks 
procentas kalba lietuviškai, 
koks procentas skaito lietuviš
ką spaudą, koks procentas 
vaikų yra lietuviškose mokyk
lose, koks procentas aktyvus 
lietuviškose jaunimo organiza
cijose ir t.t. Kadangi nevedama 
patikima statistika, tai ir ap
skaičiavimai būtų netikslūs ir 
kontroversiniai.

į vidų kiek sausainių, o išgalvėse šviežio vandens 
butelis, iškojėse išbarstytas maišelis žemių su 
pjuvenomis, gabalas drobės buvo patiestas pagalvės 
vietoje. Queequegas panoro būti įdėtas į savo galutinį 
guolį, kad galėtų spręsti apie patogumus, kokiais ten 
galėjo naudotis. Keletą minučių išgulėjo išsitiesęs ir 
nejudėdamas, o paskui paprašė jo maiše paieškoti jo 
dievuko Yojo. Tada sudėjęs rankas ant krūtinės, o ant 
jų Yojo, paprašė užvožti viršų. Dangtis pasisuko ant 
odinių kilpų, Queequegui ramiai gulint.

— Razmai! (gerai, malonu) galiausiai prašnabždėjo 
ir paprašė, kad vėl jį paguldytų į hamaką.

Bet dabar, kai visiškai pasiruošė mirčiai, kai kars
tas buvo pritaikytas jo ūgiui, Queequegas staiga grį
žo į gyvenimą. Labai greit dailidės dėžė pasirodė ne
bereikalinga ir, keliems pareiškus savo malonų nuste
bimą, iš esmės pasakė, kad jo staigaus pagijimo prie
žastis yra, kad grėsmingu savo ligos momentu 
prisiminė turįs atlikti žemėje vieną pareigą ir tada 
pakeitė savo ketinimą mirti. Tada jis buvo paklaus
tas ar gyventi ir mirti yra dalykai priklausą nuo jo 
valios ir malonės. Jis atsakė patvirtinamai. Vienu 
žodžiu Queequego nuomonė buvo ta, kad. jeigu žmogus 
esąs pasiryžęs gyventi, paprasta liga negalinti jo 
užmušti, nebent banginis, audra arba kita 
nesąmononga, staigi, kosminė jėga.

Tarp civilizuoto ir laukinio yra toks skirtumas. Kai 
civilizuotam kartais reikia šešių mėnesių pasveikti, 
laukinis, bendrai imant, pasveiksta per dieną. Quee- 
quegas atgavo savo jėgas labai greitai. Nieko neveik
damas išsėdėjęs šešias dienas ant gervės (bet valgė la
bai rajai), staiga atsistojo, pasiraižė. nusižiovavo. įšoko 
į savo valtį paėmė perstekę ir pareiškė esąs pasiruo
šęs kovoti.

(Bus daugiau)

muitininką: „Kai kuriems 
žmonėms, kurie pasitikėjo savo 
teisumu, o kitus niekino, Jėzus 
pasakė palyginimą: Du žmonės 
atėjo į šventyklą melstis. Vienas 
buvo fariziejus, o kitas muiti
ninkas. Fariziejus atsistojęs taip 
sau vienas meldėsi: .Dėkoju tau, 
Dieve, kad nesu toks, kaip kiti 
žmonės — plėšikai, sukčiai, 
svetimautojai — arba kaip šis va 
muitininkas. Aš pasninkauju 
du kartus per savaitę, atiduodu 
dešimtinę iš visko, ką įsigyju’. 
O muitininkas stovėjo atokiai ir 
nedrįso nė akių pakelti į dangų, 
tik mušėsi į krūtinę, maldau
damas: .Dieve, būk gailestingas 
man nusidėjėliui!’ Sakau jums: 
šitas nuėjo į namus nuteisintas, 
ne anas. Kiekvienas, kuris save 
aukština, bus pažemintas, o 
kuris save žemina, bus išaukš
tintas” (Lk.18, 9-14).

Kristaus palyginimas apie 
fariziejaus ir muitininko mal
das yra tipiškas pavyzdys arba 
pamokymas apie nuolankumą 
net ir maldoje. Išdidusis Dievo 
atmetamas, o nuolankusis 
Dievui patinka. Kristus pra
deda palyginimą įžanga: 
palyginimas skirtas tiems, 
kurie per daug pasitiki savo 
teisumu ir kitus niekina. Kas 
tie kiti, tuoj galima suprasti: tai 
fariziejai. Bet palyginimas skir- 
ts ne tik jiems, bet ir visiems, 
kurie save laiko gerais, o kitus 
niekina. Tie, kurie save laiko 
teisingais, yra išdidūs. Savi
meilė gi išskiria artimo meilę, 
dar daugiau — gimdo neapykan
tą kitiems. Fariziejai tikrai yra 
teisingi, kaip lygiai ir visi kiti, 
kurie griežtai laikosi įstatymų, 
tačiau jų nelaimė, kad savo 
gerumu, teisingumu didžiuojasi, 
niekindami kitus. Taip ir geri 
darbai, jei a+Jiekarpi Jje ųųo- 
lankumo, o dar su kitų nieki
nimu, darosi neverti.

Kristus šiam palyginimui 
apie nuolankumo reikalą 
parinko du skirtingus tipus: 
visų teisingu laikomą (o tokiu 
jis laiko ir pats save) fariziejų ir 
visų paniekintą, atmestą, gal 
keikiamą muitininką. Kon
trastas labai ryškus. Tačiau 
skirtingos ir jų maldos: vieno 
savęs išaukštinimas, kitų smer
kimas, o antrojo — vien tik nuo
lankumas ir prašymas iš Dievo 
ne ko kito, kaip tik pasigai
lėjimo.

J.V.

Žmogus, gyvenąs savu gyve
nimu, atrodo keistas.

Anonimas
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Dr. Leonas Kriaučeliūnas, Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos pir
mininkas, kalbasi su reporteriu.

LIETUVĮ
MOKYTOJĄ

PAGERBIANT
Pokalbis su dr. Leonu Kriaučeliūnu, 

Liet. Tautinės s-gos pirmininku 
MEČYS VALIUKĖNAS

Išvakarėse lietuvio mokytojo 
pagerbimo Jūsų bendradarbis 
keletu klausimu kreipėsi j dr. 
Leoną Kriaučeliūną, Amerikos 
Lietuvių Tautinės sąjungos pir
mininką ir šio pagerbimo orga
nizatorių.

— Kas skatino Jus plačiau 
pažvelgti i lietuvio mokytojo 
ir išskirtinai išeivijos litua
nistinių mokyklų mokytojų 
vaidmenį?

— Lituanistinės mokyklos ir 
jose dirbusieji ar dabar dirban
tieji mokytojai yra labai reikš
minga sritis pačios išeivijos 
išlikime. Mano supratimu, mū
sų siekiai ir pareiga turėtų būti 
išsaugoti ir ugdyti lietuvišką 
kultūrą. Mūsų uždavinys — 
įdiegti jaunajai^ kartai su 
Lietuvos istorija, liėtuvių'kalba 
lietuvišką savimonę. O tai 
daugiausia gali atlikti litu
anistinės mokyklos.

Nepriklausomybės laikmety
je lietuvis mokytojas suvaidino 
didelį vaidmenį lietuviškumo 
skiepijime bei ugdyme. Dar 
daugiau mokytojo vaidmuo iš
ryškėjo Lietuvos okupacijų 
metais, kaip ir išeivijos gyve
nime.

Tad išeivijos lituanistinių mo
kyklų materialinė padėtis, jose 
dirbančiųjų mokytojų idealiz
mas bei pasišventimas, iš kitos 
pusės mokinių nusiteikimas 
savaitgalius skirti lituanistikai 
iššaukė Amerikos Lietuvių Tau
tinę sąjungą iškelti šiuos klau
simus viešumon.

— Kas įeina į pagerbiamuo
sius mokytojus?

— Man atrodo, šis klausimas 
drauge yra ir atsakymas! Ger
biamas lietuvis mokytojas. Ta
čiau akivaizdžiai ribojamasi 
mūsų išeivijos lituanistinių 
mokyklų mokytojais. Tą 
ribojimą diktuoja eilė sąlygų, 
kurių pagrinde finansinis klau
simas. Gerbiami visos išeivijos 
lietuviai mokytojai, ne vien 
čikagiškiai. Išskirtinas žvilgsnis 
į jaunuosius tėvus ir lituanis
tinių mokyklų mokytojus, kurie 
gimę, augę ir mokslus ėję ne tė
vynėje, o dideliu pasiaukojimu 
dirba, siekdami išlaikyti 
lietuvybę savyje ir savo vai
kuose. Pagerbimo bendrinin
kais kviečiami visi lietuviai. 
Norintieji dalyvauti pagerbimo 
ceremonijose prašomi registruo-

UŽSIENIS IŠPERKA 
FIRMAS

Įvairių užsienio kraštų versli
ninkai uoliai perka Chicagos fir
mas. Jau tokios bendrovės, kaip 
Kraft, Firestone Tire, Staley 
Continental, Gould, Holdings ir 
Chicago Pacific yra užsienio 
kontrolėje. Vien 1988 m. užsie
niečiai išpirko ar susijungė su 
Chicagos firmomis 415 atvejų.

tis pas Eleonorą Valiukėnienę 
tel. 434-7270.

— Malonėkite atskleisti pa
gerbimo programą.

— Mielai. Norime pagerbimą 
pravesti akademiniu lygiu. Pro
gramos vadovė studentė Renata 
Variakojytė, baigusi Ped. Litu
anistikos institutą. Pagrindiniu 
kalbėtoju sutiko būti Stasys 
Lozoraitis, Lietuvos atstovas 
Washingtone. Meninę valandė
lės programą atliks lituanisti
nių mokyklų mokytojų grupė, 
vadovaujama mokyt. Dariaus 
Polikaičio, grožinių žodžiu 
pasireikš stud. Jūratė Jankaus
kaitė ir kt.

— Dėkoju už malonų pasi
kalbėjimą.
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Lietuvos generalinis konsulas V. Čekanauskas su žmona ir programos atlikėjais A. Smetonos 
minėjime Los Angeles, Calif.

Nuotr. VI. Gilio

f\y1 midlcind Federal
Savings and Loan Association

70 metų aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MARQUETTE PARK
2657 VVEST 69th STREET 

925-7400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
Apeikytė, virtuoziškai pianinuPREZIDENTO

A. SMETONOS 45 METŲ
MIRTIES SUKAKTUVIŲ 

MINĖJIMAS

Sausio 8 d. Tautinės sąjungos 
Los Angeles skyriaus suruoštas 
pirmojo ir paskutinio Lietuvos 
prezidento A. Smetonos 45 metų 
tragiškos mirties sukaktuvių 
minėjimas, šv. Kazimiero 
parapijos salėn sutraukė gausų 
dalyvių būrį, nepabūgusį šalto
ko, ir lietingo oro.

Susirinkta prisiminti ir 
paminėti nepriklausomos Lie
tuvos valstybės prezidentą, lais
vos Lietuvos gyvenimo laiko
tarpį, paklausyti lietuviškos 
muzikos koncertą ir pamatyti 
prez. A. Smetonos gyvenimo 
filmą.

Minėjimą pradėjo skyriaus 
pirmininkė Rūta Šakienė, 
pakviesdama prel. Joną Kučin- 
gį sukalbėti maldą-invokaciją.

Prel. J. Kučingio invokacijos 
ir pamokslai yra gerai išmąs
tyti, patriotiško turinio. Jo motr 
to yra Dievas ir Tėvynė. Tą 
tėvynei skirtą įnašą jis visuo
met perteikia su meile ir patrio
tiškumu.

Apie prez. A. Smetoną, jo 
gyvenimą ir dabar istoriko 
Eidimto Lietuvoje rašomą 
istoriją apie šį buv. prezidentą 
ir jo prezidentavimo laikotarpį, 
kalbėjo dr. Povilas Švarcas. Pa
teikė ir įdomių tą istoriją ra
šančio minčių. A. Eidimtas ob
jektyviai pripažįstąs A. Sme
tonos sugebėjimus ir iškeliąs 
Lietuvos didelę pažangą visose 
gyvenimo srityse per trumpą 
nepriklausomo gyvenimo laiko
tarpį. A. Smetona pripažįstamas 
geriausiu 20 amžiaus lietuviu 
publicistu.

Minėjimo meninę programą 
atliko, muzįkė-komp. Raimonda

BRIDGEVIEW
8929 S. HARLEM AVĖ. 

598-9400

atlikdama: „Tykiai tykiai 
Nemunėlis teka*’, komp. Juozo 
Gruodžio ir „Audringi debesys 
virš Kauno”, komp. Br. 
Budriūno.

Prez. A. Smetonos gyvenimo 
filmas, o tuo pačiu parodymas ir 
platesnio nepriklausomo gyve
nimo laikotarpio, buvo su 
dideliu dėmesiu stebimas svečių 
iš Lietuvos, kurie tai išvydo 
pirmą kartą.

Filmas 1981 m. buvo darytas 
tuolaikinio Tautinės sąjungos 
pirmininko inž. Antano Mažei
kos iniciatyva ir rūpesčiu. 
Filmą redagavo, įvedė garsus ir 
muziką, šios srities specialistas 
Paulius Jasiukonis. Reikia tikė
tis, kad ryšium su šiuolaikiniais 
įvykiais Lietuvoje, šis filmas gal 
netrukus ras deramą vietą ir 
mūsų tėvynėje.

Minėjimas baigtas Tautos 
himnu. Minėjimo programą pra
vedė Vytautas Šeštokas.

Padėka priklauso visiems pro
gramos atlikėjams ir talki
ninkams. Filmo redaktorius 
Paulius Jasiukonis paaukojo 
savo honorarą už darbą. Pranas 
Dovydaitis globojo ir prižiūrėjo 
filmų aparatus.

Scena buvo skoningai papuoš
ta tautiškais motyvais, prez. A. 
Smetonos paveikslu ir gėlėmis. 
Padėka priklauso visoms talki
ninkėms, puošusioms sceną pa- 
ruošusioms vaišes aukojusioms 
savo darbą ir gėrybes.

Vaišinantis ir dalinantis įspū
džiais gražiai praleista popietė.

Sausio 9-tos dienos rytą Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
buvo aukojamos gedulingos šv. 
Mišios už velionio prez. A. Sme
tonos vėlę. Nors buvo darbo 
dienos ankstyvas rytas, pamal
dose dalyvavo 'gausus būrys 
tautiečių.

. • , Vytautas Šeštokas

Gr
f owu musu;
LENDER

Prez. A. Smetonos minėjimo dalyviai. Iš kairės: VI. Šimoliūnas, pik. J. 
Andrašūnas, V. Šeštokas ir J. Pažiūra.

Nuotr. VI. Gilio

TEMOS IR KALBĖTOJAI

Dvidešimt pirmųjų politinių 
studijų svarstyboms Šv. Kazi
miero parapijos salėje (1.28-29 
d.) organizatoriai parinko labai 
aktualias temas, ir sutelkė 
tikrai pajėgius tų temų nagri- 
nėtojus. Temos svarbios bet 
mūsų spaudoje ir centrinių or
ganizacijų posėdžiuose beveik 
neliečiamos. Svarstybų dalyvių 
tarpe, be losangeliečių, bus 
svečiai — viešnios iš Lietuvos, 
Clevelando ir Chicagos.

Lietuvos kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus posakį „Kal
bėkime viena kalba” cituoja 
daug kas kalbose ir straips
niuose, bet niekas beveik ne
bando aptarti, kas tai ta „viena 
kalba”. Studijų programoje tą 
temą kolektyviai svarstys 
„Sąjūdžio žinių” redaktorius iš 
Lietuvos Arūnas Degutis, Cali- 
fornijos universiteto dėstytoja 
dr. Jūratė Izokaitytė-Avi- 
žienienė, JAV LB tarybos narė 
Danguolė Navickienė ir Lietu
vių Fondo įgaliotinis Mykolas 
Naujokaitis.

Kita svarbi tema, kuri bus 
svarstoma simpoziumo būdu, 
yra „Naujieji įvykiai Lietuvoje:' 
papildo ar keičia išeivijos užda

NAUJAS PATARNAVIMAS
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE
Algis Grigas, pirmininkas

ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, 
sukaktuvių, vestuvių ar bet kokia kita proga. Sveikinimai pristatomi į
namus.

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus ŽAIBAS
10401 Roberts Road 

Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-8090

1NTERNATIONAL

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

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8901 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Viena 1 d., gegužės 12-gegužės 25 d.
Nr. 8902 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Viena 3 d., birželio 15-birželio 30 d.
Nr. 8903 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Helsinkis 1 d., birželio 16-birželio 29 d.
Nr. 8904 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Viena 3 d., liepos 13-liepos 28 d.
Nr. 8905 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Helsinkis 1 d., liepos 14-liepos 27 d.
Nr. 8906 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Viena 3 d., rugpjūčio 10-rugpjūčio 25 d.
Nr. 8907 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d„ Viena 1 d., rugpjūčio 11-rugpjūčio 24 d.
Nr. 8908 LIETUVA 15 d., Maskva 1 d., Viena 1 d., rugsėjo 14-spalio 2 d.

PASTABA: Maloniai patenkinsime pavienių (be grupės) keliautojų pageidavimus 
trumpesniam arba ilgesniam laikui Lietuvoje.

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

G. T. INTERNATIONAL padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš 
Lietuvos.

vinius?” Naujieji įvykiai išeiviją 
užklupo tarsi netikėtai. Užklu
po ne tik tuos, kurie išeiviją 
gundė susigyventi su stalininiu 
režimu Lietuvoje, bet ir tuos, 
kurie be svyravimų rėmė lie
tuvių tautos laisvės aspiracijas, 
šią temą svarstys Lietuvių 
Bendruomenės darbuotojai: 
Tarybos prezidiumo pirmininkė 
Angelė Nelsienė, Krašto valdy

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS
BŪDAS NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

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

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

INTERNATIONAL INDUSTRIES 
10401 SOUTH ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 

Telefonas: (312) 430-0074

S. T. INTERNATIONAL, INC.
10401 Roberts Road 

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

bos narys dr. Petras V. Kisielius 
iš Chicagos, ir Los Angeles 
apylinkės valdybos nariai — 
Romas Giedra ir Zigmas 
Viskanta.

Viešnia iš Clevelando, Ingri
da Bublienė, praves jaunųjų 
pokalbį „Prieštaravimų deri
nimas”. Kada iš esmės gerame 
įvykyje ar apraiškoje yra dalelė 
blogio, kai kas linkę visą įvykį 
atmesti, o kiti — įvykį priimti 
ir blogio nematyti. Lituanistinio 
seminaro studentės — T. Ba
rauskaitė, T. Giedraitytė, L. 
Tompauskaitė, L. Žemaitaitytė 
ir V. Žemaitaitytė, su audito
rijos pagalba, bandys paieškoti 
atsakymų.

Po simpoziumų, šeštadienio 
programoje numatytas „Sąjū
džio žinių” redaktoriaus Arūno 
Degučio pranešimas apie įvy
kius Lietuvoje. Po pranešimo — 
atsakymai į klausimus.

Sekmadienio suma — oficiali 
programos dalis. Po sumos pa
rapijos salėje JAV LB vykdomo 
vajaus Lietuvai paremti 
klausimu kalbės Arūnas Degu
tis ir dr. Petras V. Kisielius, o

(Nukelta į 6 psl.)
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KĄ VEIKIA LIETUVIŲ 

INFORMACIJOS CENTRAS
AUDRA KUBILIŪTĖ

Lietuvių Informacijos Centras 
yra viena iš svarbiausių,(jei ne 
pati svarbiausia) išeivijos lietu
vių organizacija. LIC įstaigos 
veikia JAV sostinėje Washing- 
ton, D.C. ir Romoje, o pagrin
dinė būstinė yra Brooklyn, New 
Yorke. Šis centras, sumaniai 
vedamas kun. K. Pūgevičiaus, 
paskutiniuoju metu yra tikrai 
pavirtęs Lietuvą liečiančių žinių 
nervų centru.

Neseniai turėjau progą 
aplankyti Lietuvių Informacijos 
Centrą New Yorke ir buvau 
labai maloniai nustebinta — 
LIC funkcionuoja kaip reikiant 
šiame šimtmetyje ir turi bent 
dalį reikalingos telekomuni
kacijos amžiaus prietaisų! Cen
tre yra kompiuteris, telefaksas, 
ir teleksas, svarbios informaci
jos apsikeitimo priemones, be 
kurių nė viena žinių būstinė 
negali net įsivaizduoti, kad kas 
nors su ja rimtai skaitytųši.

Darbuotojai Lietuvių Informa
cijos Centre yra specialistai. Jie 
profesionaliai ir efektingai per
duoda valdžiai, žinių agentū
rom, ir laikraščiams informaci
ją apie žmogaus teisių pažeidi
mus Lietuvoje, ir, paskutiniuo
ju metu, informaciją apie besi
keičiančius įvykius, mitingus, ir 
pasikeitimus Lietuvoje pagal 
Gorbačiovo „perestroiką”.

Šis Centras yra šuolis į prie
kį lietuvių informacijos sklei
dimui ir patikimumui. Yra 
neapsakomai svarbu skleisti 
žinias apie Lietuvą ir lietuvius 
ne lietuvių tarpe ir viešojoje 
spaudoje. Centras veikia pagal 
šio krašto metodus: svarbiausia, 
greitai ir suglaustai perduoda 
patikrintas žinias iš patikimų 
šaltinių; veikia pagal šio krašto 
priimtas žinių agentūrų siste
mas, ir ugdo pažintis tarp kitų 
politinių ir žmogaus teisių 
aktyvistų.

Praeityje buvo sakoma, kad 
lietuviai visai nemoka šio 
krašto žinių perteikimo ir po
litinėse ribose veikti. Amžinai 
mūsų „veikėjai” pildavo iš kiau
ro į tuščią, ne tik savųjų tarpe, 
bet ir kitų, turinčių ar tai po
litinės ar spaudos įtakos. 
Pavyzdžiui, teko girdėti, kad 
lietuvių atstovas vieno prezi
dentinio patarėjo sušauktame 
dideliame etninių grupių atsto
vų pasitarime, pradėjo daužyti 
stalą su kumščiu, šaukdamas 
„Free Lithuania now!” Kas su 
tokiu kvailu elgesiu rimtai 
skaitytus! amerikiečių tarpe?

Aš pati asmeniškai pažįstu 
LIC darbininkus New Yorke, 
Washingtone ir Romoje. Gintė 
Damušytė New Yorke turi platų 
pažinčių tinklą ir moka efek
tyviai sukaupti ir perduoti 
žinias ne lietuvių tarpe. Vik
toras Nakas, jau ilgai dirbąs 
Washingtone, yra puikus lie
tuvių atstovas. Eina toks anek
dotas apie Viktorą. Vienas kon- 
gresmanas, pas kurį Viktoras 
buvo nuėjęs paprašyti paramos 
rezoliucijai, smerkiančiai 
žmogaus teisių pažeidimus Lie

tuvoje, nustebo, nes jis dar 
nebuvo sutikęs žmogaus kuris 
taip sklandžiai ir suglaustai 
sugebėtų tiek informacijos per
duoti per dešimt minučių. Algis 
Sodonis, dabar LI Centro vedė-

Algis Sodonis Lietuvių Informacijos 
centre Romoje. 1988 m. rugsėjo | 
mėnesį LIC ten atidarė skyrių, I 
kuriam vadovauti paskyrė Algį 
Sodonį, neseniai baigusį mokslus 
Chicagos universitete.

Nuotr. A. Spurgytės

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROJEKTAS 
RAMUTĖ KEMEŽAITĖ

Artėjant Kristaus gimimo 
šventei, daugumas jaunimo 
buvo užsiėmę egzaminais, įvai
rių organizacijų parengimais, 
bėginėjimu po krautuves, 
dovanų pirkinėjimu bei išsiruo- 
šimu į žiemos slidinėjimo 
stovyklas. JAV-LJS Chicagos 
skyrius tai pastebėjo. Šv. 
Kalėdos yra svarbi šeimos 
šventė, proga pabendrauti, 
pasidalinti dovanomis su sa
vaisiais. Bet, ar atsimename 
tuos asmenis kurie nebeturi 
savųjų? Taip skubame gyve
nime, kad retai sustojame 
pagalvoti apie tuos kurie nėra 
tokie laimingi kaip mes patys.

Norėdami ištiesti savo rankas 
kitiems, nuėjome pas Socialinių 
Reikalų tarnybos viršininkę 
Danguolę Valentinaitę, kuri su 
Terese Šoliūniene pasiūlė, kad 
gerai būtų aplankyti senelius 
California Gardens prieglaudoje 
ir padėti išvežioti dovanas vy
resnio amžiaus lietuviams Chi
cagos apylinkėje.

Reikėtų pabrėžti, kad mes 
jaunimas visiškai nepažinome 
tų senelių, kuriuos radome 
senelių prieglaudoje ar gyve
nančius Chicagos apylinkėje. 
Apskambinau jaunimui, prašy
dama talkos šiam projektui. At
sirado gražus skaičius įvairaus 
amžiaus jaunimo. Pirmiausia, 
sekmadienį gruodžio 18 d. nu
važiavome į California Gardens 
šv. Mišioms ir atšvęsti Kūčias. 
Kun. Daugintis,SJ, laikė šv. Mi
šias, o jaunimas giedojome, Da
riaus Polikaičio palydimi akor-

jas Romoje, kartu su manim 
veikė JAV Lietuvių Jaunimo 
sąjungos Chicagos skyriaus 
valdyboje kaip politinis koor
dinatorius. Jis asmeniškai daug 
darbo įdėjo, organizuodamas 
labai sėkmingas Chicagos spau
doje aprašytas demonstracijas. 
(Valdyba labai jo pasiilgsta — 
siamo desolati, Algi!)

Tačiau, profesionaliam darbui 
reikia nemažai lėšų. Pavyzdžiui, 
dirbantys tarptautinėse kom
panijose žino, kad tarptautiniai 
telefoniniai ir telefaksiniai 
žinių apsikeitimai yra nežmo
niškai brangūs, tačiau abso
liutiškai būtini šiame teleko
munikacijos amžiuje. Kom
piuteriai ir jų technologija 
greitai keičiasi, o svarbu turėti 
tokius kompiuterius, kurie gali 
„susikalbėti” su kitais.

Lietuvių Informacijos Centras 
dirba profesionaliai ir efektin
gai. Tai išskirtina lietuvių orga
nizacija, verta mūsų visų pagar
bos ir paramos. Jei kitos tautos 
gali stipriai paremti ir skatinti 
žinių platinimą, tai mes lietu
viai negalime atsilikti. Siūlau 
visiems, ypač dirbantiems lietu
viams profesionalams, paremti 
jaunų profesionalų, dirbančių 
Lietuvai, pastangas! Siųskite 
aukas, nurašomas nuo mokes
čių, Lietuvių Informacijos Cen
trui, 351 Highland Blvd., Brook-. 
lyn, N.Y. 11207. Čekius rašy
kite „Lithuanian Catholic Re- 
ligious Aid” vardu.

deonu. Po to grįžome į Seklyčią 
pasiimti adresų ir dovanų išve
žioti seneliams.

Sunku aprašyti tų senelių 
reakcijas, atidarant savo namų 
duris. Vieni pradžiugo, kiti 
pravirko. Pažiūrėjus į jų akis, 
mačiau labai sunkiai pergyven
tą praeitį ir trumpą ateitį. Dau
gumas senelių gyvena diena iš 
dienos. Matėsi šeimos, vaikų, 
anūkų nuotraukos, bet kai 
paklausdavome apie juos, vieni 
džiaugėsi vaikų rūpesčiais, o 
kiti nutildavo nes nei vaikai su 
anūkais, nei jaunoji giminė 
neatsilanko. Daugelis jau yra 
pamiršti.

Kažin kodėl? Šie vyresnieji 
yra gyva mūsų istorija ir pra
eitis. Iš jų mes galime išmokti, 
išgirsti tokią Lietuvos praeities 
pasaką, kurios niekados 
neskaitysime jokiose knygose. 
Tie, kurie aplankė šią vyres
niąją kartą žymiai praturtėjome 
— ne materialiai, o dvasiniai. 
Mes gavome progą jų šventes 
truputį patobulinti.

Kas dalyvavo, kaip dovanos 
buvo paskirstytos, ir kas jas 
suaukojo jau buvo spaudoje ap
rašyta. Tačiau, šis projektas — 
darbelis nebuvo aprašytas nei 
„Ateityje” ar „Skautų aide”, 
nors didelis skaičius jaunimo 
priklauso ar vienai ar kitai 
organizacijai, šis projektas 
sujungė visą Chicagos apylinkės 
lietuvišką jaunimą vienam 
tikslui kuris buvo puikiai 
atliktas.

Artėjant Vasario 16-tos Nepri
klausomybės šventei JAV LJS 
Chicagos skyrius planuoja ir 
ruošia atitinkamai ir efektingai 
Chicagos visuomenei pristatyti 
Lietuvos dabartinę padėtį. 
Manau, kad visi prisimenate 
kaip praeitais metais 
atkreipėme spaudos dėmesį. 
Jau dvylika mėnesių praėjo nuo 
to laiko ir daug kas įvyko Lie
tuvoje per šį laikotarpį.

Su dideliu entuziazmu 
pranešu, kad šiais metais JAV- 
LJS Chicagos skyrius ruošia 
Vasario 16-tos dienos budėjimą. 
Vėl prašome visų talkos! Budėji
mas įvyks ketvirtadienį, vasario 
16-tą dieną, Daley plaza, Chi
cagos miesto centre nuo 6-tos 
valandos ryto iki 8-tps valandos 
vakaro.

Tad prašome visų: Chicagos, 
Cicero, Lemonto, Waukegano, 
bei kitų apylinkių Lietuvių 
Bendruomenes, šeštadienines ir 
Montessori mokyklas, visas 
draugijas, tautinių šokių grupes 
(jaunių ir veteranų), Lietuvių 
Operą, Dainavos ansamblį, 
Vyčių chorą bei parapijų chorus, 
skautus, ateitininkus, heo-Litu- 
anus, vyčius, universitetų 
studentų klubus, jaunimą, 
vidurinę kartą ir vyresniąją da
lyvauti šiame reiškmingame 
budėjime. Šis budėjimas tiktai 
pasiseks jeigu kiekvienas 
sąmoningas lietuvis dalyvaus ir 
atliks savo dalį. Prašome, kad 
kur tik būtų galima, autobusai 
būtų organizuojami šiam įvy
kiui. Stengsimės būtinai at
kreipti spaudos dėmesį. Pla
nuojami telefono,; vajai į 
laikraščių, televizijų, radijų 
būstines. Prašome sekti lietu
višką spaudą ir radiją dėl de
talių. i ,

Mielas jaunime: reikia ir 
_______ j______ .____x-_______
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KLUBO BALIUS

Loyolos lietuvių klubas labai 
sėkmingai paruošė savo metinį 
balių jaunimui. Šiais metais 
balius įvyko penktadienį, lap
kričio 25 d., tuoj po Padėkos die
nos. Kadangi per Padėkos die
nos šokius jaunimas smaginosi 
per šokius ir ūžė su draugais, jie 
buvo daug ramesni per klubo 
rengiamus šokius.

Balius prasidėjo 8 v.v. Ann 
Sathers kavinės svetainėj. Visi 
Loyolos lietuvių klubo nariai 
kažkodėl pradėjo rinktis porą 
valandų anksčiau negu pir
mininkas Aras Tijūnėlis juos 
buvo pakvietęs. Visų vienuo
likos narių pastangomis, 
svetainė buvo gražiai išde- 
koruota geltona-žalia-raudonais 
kaspinais, ir užkandžiais išdės
tytais ant kiekvieno stalo.

Klubo svečiai pradėjo po tru
putį rinktis, o kai Pauliaus Stro
lios orkestras devintą valandą 
pradėjo groti, balius jau buvo 
pilnai įsibėgėjęs. Orkestras gro
jo roko šokių muziką nepilnas 
dvi valandas. Po to visi turėjo 
progos pabendrauti.

Šis Loyolos balius skyrėsi tuo, 
kad suvažiavo daug jaunimo iš 
kitų valstijų. Buvo atvykę iš 
Clevelando, Floridas, Califor
nijos, Detroito, ir net iš artimo-1 
sios kaimynės — Kanados. Tai 
proga ne tik pabendrauti ir pasi
linksminti, bet ir pajusti toli 
siekiančius lietuviškumo ryšius. 
Studentai kalbėjosi apie kong- ( 
resus, kelionę į Australiją ir 
ateinančias stovyklas. Įdomu 
buvo pastebėti kaip jaunimas 
dabar galvoja ir elgiasi. Tokios 
rūšies baliai vienon vieton 
sutraukia lietuvių jaunimą — 
net ir tuos, kurių nematyti ki
tuose lietuviškuose parengi
muose.

Apie 1 vai. ryto baliauninkai 
labai nenoriai skirstėsi į namus. 
Nuotaika rodė, kad Loyolos 
lietuvių klubo balius buvo gerai 
pavykęs.

Renata Naudžiūtė

prašome jūsų talkos. Suruošti 
tokio masto budėjimą reikia 
sukurti vaizdą, kuris kristų 
visiems į akį. Šeštadienį, 
vasario 4 d. 2 v. p.p. kviečiame 
visą Chicagos apylinkių jauni
mą atvykti su plaktukais ir tep
tukais (paint brushes) pas Vidą 
Vizgirdaitę — 4343 S. Campbell, 
kad galėtume paruošti plakatus 
ir sukurti įspūdingą vaizdą šiai 
progai.

Chicagos apylinkių lietuviai, 
šaukiamės talkos ir vienybės, 
kad galėtume efektingai ir 
entuziastiškai atkreipti spaudos 
dėmesį į mūsų tautos padėtį. Su

Lemonto „Spindulio” šokėju būrelis praėjusį rudenį šokęs Milwaukee 
tautybių festivalyje.

MONTREALIO 
SLIDINĖJIMO STOVYKLA

Kasmet per Kalėdų atostogas 
vyksta viena iš smagiausių 
žiemos stovyklų — Montrealio 
Lietuvų Studentų Sąjungos sli
dinėjimo stovykla. Šįmet, jai 
švenčiant 25-ių metų jubiliejų, 
aš su savo draugais turėjome 
progą joje dalyvauti.

Mūsų kelionė iš Chicagos į 
Montrealį prasidėjo Kalėdų 
dieną, 4 vai. po pietų, man su 
draugais išvykstant iš savo 
namų. Kelionė buvo įdomi, nes 
pakeliui sutikome kitus, vyks
tančius į šią stovyklą ir paė
mėme daugiau draugų iš Detroi
to. Bet didžiausią įdomumą 
mūsų kelionei sudarė vanas, 
kuriuo važiavome. Negalima 
buvo motoro išjungti, nes 
išjungus nebebuvo galima jį 
užvesti, t Todėl planavome 
važiuoti dvidešimt valandų be 
pertraukos, neišjungdami mo
toro.

Bet ir čia ne visai pagal planą 
išėjo. Privažiavus Kanados 
pasienį, motoras visai užgeso. 
Pasienio policijai parodę pasus 
ir kitus dokumentus, prastū- 
mėme vaną per vartus. Užvedę 
motorą laidais no Viktoro Gar- 
bonkaus džypo, tik pusvalandį 
praradę keliavome toliau, 
Dabar jau motoras išvarė iki St. 
Jovite — slidinėjimo stovykla
vietės, kur galėjome išjungti 
motorą.

Stovykla buvo labai smagi. 
Stovyklautojų buvo iš trijų vals
tijų ir dviejų provincijų — apie 
120 studentų. Buvome apnak- 
vyndinti po keturis į kambarį, 
dviaukštėse lovelėse. Daug kas 
ėjo slidinėti kiekvieną dieną, o 
kiti pasiliko stovyklavietėje 
svečiuotis ir baliavoti. Slidi- 
nėtojai vyko į Mont Tremblant, 
kuris buvo akmenuotas ir daug 
kur sniegas pavirtęs į ledą, o ir 
slidinėtųjų buvo labai daug.

kiekvieno lietuvio/lietuvės 
asmenišku prisidėjimu tą galė
sime atlikti ir galėsime pasi
džiaugti mūsų tautiškumu. Jei
gu reikės, pasiimkite atostogų 
arba sirgimo dieną mokykloje ar 
darbe. Atsiminkite, tai tėvynės 
labui ir kiekvieno lietuvio pa
reiga. Gal vieną dieną mažiau 
turėsite slidinėjimui arba va
sarojimui, bet, manau, jausitės 
bent ką nors savo tautai pada
rę. Norint daugiau informacijos 
prašau skambinti: Ramutei — 
778-2679 arba Jonui — 
927-0619.

Ramutė Kemežaitė

Nors slidinėjimas nebuvo per 
geriausias, mes vis tiek gerai 
paslidinėjome?

Vakarais žaidėme įdomius 
žaidimus. Visiems labai patiko 
„broom bąli”. Šis žaidimas buvo 
panašus į ledo ritulį, bet nebuvo 
ant ledo ir vartojome pagalius 
su sviediniu. Jis buvo labai 
„fizinis” — buvo daug stumdy
mosi ir lakstymo — bet ir labai 
smagus. Žaidėm ir kitokių žai
dimų: kliūčių takas, laivų lenk
tynės, šimtmečių klubas ir kt.

Savaitė prabėgo labai greitai 
ir netrukus atėjo Nauji Metai. 
Visi buvo. atsivežę šampano 
bonkas ir kai buvo paskelbti 
Naujieji Metai, pradėjo vieni 
kitus purkšti. Po to šokome visą 
naktį ir dainavome iki ryto. Iš 
ryto reikėjo susipakuoti daiktus 
ir važiuoti namo. Bet tą 
vakarą buvo dar vienas balius 
„Annie’s” restorane Montrealy
je. Vėl baliavojome ir šokome ir 
atsisveikinome.

Buvo liūdna važiuoti namo, ir 
bevažiuojant vėl sugriuvo 
vanas. Toronte apsistojome 
Stungurių šeimoje, kol mums 
pataisė vaną. Laukdami kėglia- 
vome, vaišinomės restoranuose 
ir sutikom daug draugų. Iš 
Toronto jau laimingai par
važiavome namo.

Vidas Paulius

JAUNIMO RENGINIAI
Sausio 28 — Pedagoginio 

Lituanistikos Instituto 
absolventų vakaras Jaunimo 
Centre, Chicagoje.

Sausio 29 — Iškilminga 
Klaipėdos dienos sueiga Lietu
vių centre Lemonte.

Vasario 4 Plakatų darymas 
Nepriklausomybės Budėjimui 2 
v. p.p. pas Vidą Vizgirdaitę Chi
cagoje.

Vasario 4 — Užgavėnių — 
Mardi Gras karnavalas Jauni
mo centre, Chicagoje.

Rita Likanderytė
Siunčia „Draugui", gimi

nėms ir visiems draugams ge
riausius Naujų Metų linkėji
mus iš Australijos, kur ji nuo 
Kalėdų atostogauja. Jos re
dakcines pareigas šiam 
numeriui perėmė Rasa Mi
liauskaitė.

III-ČIAS POLITINIS 
SEMINARAS

JAV Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga kviečia visą lietuvišką 
jaunimą atvykti į IlI-čią Politinį 
Seminarą 1989 m. balandžio 
mėn. 14-16 dienomis, Washing- 
ton D.C. Seminaro pava
dinimas: „Lietuva šiandien 
ir rytoj." Seminaro tikslas: 
Pateikti vėliausias žinias apie 
įvykius Lietuvoje, diskutuoti 
ateities perspektyvas ir spręsti 
kaip mes, Amerikos lietuvių 
jaunimas, galime efektingiau
siai padėti tautiečiams Lietuvo
je. Siūlome visiems besido
mintiems lietuviška politine 
veikla dalyvauti. Seminaro 
dienotvarkė ir registracijos in
formacija bus paskelbta spaudo
je vėliau. Papildomų informa
cijų prašom skambinti Rūtai 
Virkutytei (301)277-7261 na
muose arba (202)347-3177 
darbe.

Su dideliu entuziazmu lauk
sime visų!

KALĖDŲ ROKO BALIUS

JAV-LJS Chicagos skyrius su
ruošė vakaronę roko tema 
gruodžio 17 d. Gintaro svetai
nėje. Susirinko didelis būrys 
jaunimo nuo 18 iki 30 m. 
amžiaus pažiūrėti video juostos 
„Roko Maršas ’88 per Lietuvą”. 
Tai buvo puiki proga mūsų jau
nimui susipažinti su, „karš
čiausiomis” roko grupėmis ku
rios dabar populiarios Lietuvo
je. Buvo proga išgirsti ir 
pamatyti Antį, BIX ir Už 
Tėvynę. Žinoma yra daug ir 
kitų grupių Lietuvoje, bet ne
teko visų išgirsti iš karto.

Gal senimui atrodytų, kad 
nereikėjo tokios vakaronės nei 
ruošti, nes Advento laikotarpis, 
bet ši vakaronė niekuo nesis
kyrė nuo vakaronių, kurios 
buvo ruošiamos kitose lietuvių 
patalpose. Vakaronę ruošdami 
Gintare turėjome galimybę 
pasinaudoti dideliu televizijos 
ekranu, duodami geresnį mato
mumą. Apart to, pritraukėme 
šia tema ąusidomavusį jaunimą, 
kurie patys niekada nėra buvę 
lietuviškose vakaronėse.

Po video juostos visi linksmai 
pabendravome, klausydamiesi 
magnetofoninių kasečių iš 
Lietuvos, pvz. Impulsas, Simas, 
Debiutas, Katedra, Kernagis ir 
kt. Tikimės susilaukti ir dau
giau tokių vakaronių ateityje. 
Kurie dalyvavo nekantriai lau
kia, o tie kur nedalyvavo gailisi 
nepamatę. Džiugu pamatyti, 
kad yra jaunimo organizacija, 
galinti suruošti renginį, kuris 
turi ką nors įdomaus visiems ir 
kuri stengiasi pritraukti visą 
studentinį jaunimą, duodama 
galimybę susipažinti su dabar
tinės Lietuvos jaunimu.

Ramutė Kemežaitė

Vasario 11 — Širdelių šokiai 
Lietuvių centre Lemonte; ruošia 
„Aušros Vartų” tunto „Gabijos” 
draugovė.

Vasario 16 — Budėjimas dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Daley plazoje Chicagos miesto 
centre nuo 6 ryto iki 8 vakaro.

Balandžio 14-16 — III 
Politinis Seminaras, Washing- 
ton, DC, rengiamas JAV LJS.

Rugpjūčio 6-20 — XV-tasis 
Lituanistikos seminaras, LaSal
le Manor, Plano, III. Ruošia 
PLJS Ryšių centras.
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LIETUVOS 
LAISVĖS LYGOS 
PAREIŠKIMAS

Kiekvienais metais skelbiama 
Pavergtųjų Tautų savaitė siekia 
priminti pasaulio žmonėms, kad 
ir Pabaltijo tautos neša labai 
sunkią vergijos naštą. Dabarti
niu metu šių trijų tautų žmonės 
visomis jiems prieinamomis 
priemonėmis deda didžiausias 
pastangas valstybinės nepri
klausomybės atstatymo reika
lui. Neleistina nė vienam lietu
viui užmiršti, kad Lietuvos lais
vės kovų savanoriai po I pasau
linio karo ir Lietuvos laisvės ko
vų savanoriai-partizanai po II 
pasaulinio karo savo gyvybes 
paaukojo už tai, kad egzistuotų 
ne kokia nors vasalinė ar sate
litinė autonominė ar kokia ki
tokia pusiau pavergta, o tiktai 
pilnai nepriklausoma Lietuva, 
kokia ji buvo iki 1940.VI.15 ir 
kokiomis tapo visos po II 
pasaulinio karo iš kolonijinės 
vergijos išsivadavusios Afrikos, 
Azijos ir kitų kontinentų tautos.

Neleistina taip pat užmiršti, 
kad tiktai pilnai nepriklausoma 
valstybė turi galimybę teisingai 
išspręsti visas visuomenines 
problemas: socialines, naciona
lines, religines, kultūrines, eko
nomines, demokratines, teritori
nes, politines ir t.t.

Todėl aš, kaip tiesioginis 
Tėvynėje veikiančios Lietuvos 
Laisvės lygos tautinės tarybos 
narys ir įgaliotinis lietuviškajai 
išeivijai, tos tarybos vardu 1989 
metus skelbiu Pabaltijo valsty
bių — Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos — laisvės metais.

Todėl kviečiu per 1989 metus 
visus lietuvius, latvius, estus ir 
visus’Pabaltijd'ariekšijos nepri
pažįstančių tautų bei valstybių 
žmones ypatingai suaktyvinti 
savo veiklą, nukreiptą Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepri
klausomybės atstatymo reika
lui. Tuo tikslu, kaip minimum 
programa, turi būti plačiai 
išvystyta šio pobūdžio:

1. Nuo pat šio pareiškimo pa
skelbimo dienos tarp lietuvių, 
latvių, estų bei visų kitų pasau
lio tautybių žmonių turi būti 
renkami parašai po reikalavi
mu, kad artimiausiu laiku būtų 
atstatytos Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybės, kad 
tų šalių tautos galų gale būtų 
išvaduotos iš Hitlerio-Stalino 
primestos kolonijinės vergijos 
jungo ir kad jos taptų pilnomis 
šeimininkėmis savo namuose. 
Kiekvienam po šiuo reikalavi
mu padėjusiam parašą turi būti 
įteikta Ribbentropo-Molotovo

Lietuviai Californijoj
(Atkelta iš 4 psl.)
pagrindinę studijų paskaitą 
skaitys poetas Bernardas Braz
džionis. Poetas iš Lietuvos Sigi
tas Geda praėjusią vasarą ,,New 
York Times” korespondentai 
pasakė, kad Lietuvos poetai 
tapę Ciceronais. Ciceroniškos 
kalbos laukiama ir iš poeto Ber
nardo Brazdžionio.

5 nngeies Lietuvių kredito unijos valdyba: Iš k.: pirm. R. Bužėnai 
I. Medžiukas, dir. B. Dūda, vicepirm. J. Petronis ir sekret 
Juodvalkis.

1939.VIII.23 pasirašyto slapto 
protokolo fotokopija, parašyta 
vokiečių ir rusų kalbomis, o taip 
pat minėto protokolo vertimas 
į anglų kalbą.

2. Būtina kviesti visus viso pa
saulio valstybių vadovus, pirmo
je eilėje aneksijos nepripažįstan
čių valstybių vadovus bei tarp
tautines organizacijas, ryžtin
gais veiksmais padėti paverg
toms Pabaltijo tautoms laisvės 
bei nepriklausomybės atstaty
me.

3. Jungtinių Tautų organiza
cijai priklausančių valstybių va
dovai turėtų reikalauti, kad Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos vals
tybių išlaisvinimo byla būtų 
perduota svarstyti neeilinei — 
specialiai sušauktai Jungtinių 
Tautų generalinei asamblėjos 
sesijai New Yorke. Šių buvusių 
Tautų sąjungos narių byla turi 
taip pat būti nagrinėjama Tarp
tautiniame teisme Haagoje.

4. Turi būti kviečiami viso pa
saulio tautų žmones visais ga
limais būdais solidarizuotis su 
lietuviais, latviais ir estais jų 
vedamoje kovoje už laisvę bei 
nepriklausomybės atkūrimą.

5. Yra būtina iš aktyviausių 
ir labiausiai pasiaukojusių lie
tuvių sudaryti koordinacinį ko
mitetą, kuris vienytų išeivijos 
jėgas Nepriklausomybės atgavi
mo reikalui.

6. Visų kraštų lietuvių bend
ruomenės turi dėti pastangas, 
kad jų valstybių parlamentuose 
būtų pravestos rusiškąjį impe
rializmą smerkiančios ir Pabal
tijo kolonizavimą likviduoti sie
kiančios rezoliucijos. Taip pat 
turi stengtis išgauti tų valstybių 
vadų atitinkamus oficialius tam 
reikalui skirtus raštiškus pa
reiškimus.

7. Visose šalyse, kuriose gyve
na Pabaltijo valstybių išeiviai, 
turi būti ir toliau, tačiau suin
tensyvintai, organizuojamos 
spaudos konferencijos ir kiti 
renginiai Hitlerio-Stalino są
mokslo, nukreipto prieš Vidurio 
Europos tautų laisvę, istorijos 
bei okupacijos pasėkoms nagri
nėti.

8. Kiekvienas lietuvis turi įsi
sąmoninti, jog Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos nepriklausomybių 
atstatymo siekimas yra pats pa
grindinis ir švenčiausias jų da
barties siekimas, kad jai turi 
būti pasiaukota ir negailima nei 
jėgų, nei laiko, nei visokeriopos 
paramos.

Dr. Algirdas Statkevičius

LIETUVIŲ KREDITO 
UNIJOJE

Lietuvių Kredito unija 1988 
metus baigė, turėdama 700 
narių. Jos valdybą sudaro; pirm. 
R. Bužėnas, vicepirm. I. Med
žiukas ir J. Petronis, dir. B. 
Dūda, sekret.-ižd. V. Juod
valkis, kuris yra ir reikalų ve
dėjas. Unįja tvarkosi pagal Cali
fornijos valstijos kredito unijų

Sportininkų komandos Australijoje prieš trečiųjų Pasaulio Lietuvių sporto žaidynių atidarymą 
susirinkusios sporto rūmų salėje.

LIETUVA VĖL TELEVIZIJOJE
K. BARONAS

Mūsų korespondentas Europoje

Nespėju rašyti Lietuvos 
įvykių, nes kiekviena diena, o 
gal net ir valanda radijo ban
gomis ar televizijos ekrane 
atneša vis ką nors naujo. Tačiau 
tai, ką parodė Vakarų Vokie
tijos televizijos pirmas kanalas 
lapkričio mėn. 30 d. vakaro pro
gramoje, pavadintoje „Tautybių 
klausimas S. S-goje” — viršijo 
iki šiol visus matytus vaizdus! 
Ekrane S. S-gos žemėlapis, Pa
baltijo valstybės su dideliais 
„Litauen, Lettland, Estland” 
užrašais bei Armėnija su 
Azarbaidžanu, ten vykstančios 
kovos (taip, kovos, kadangi 
žudomi žmonės!). Komenta
torius rodo mėgėjo slapta 
nufilmuotas Baku ir Erevano 
gatves, armėnų demonstracijas, 
raudonosios armijos šarvuočius, 
pasikalbėjimą su disidėntū'. 
Vokietis Kaukazo įvykiams 
paskyrė beveik 20 min., perkel
damas žiūrovus į Estiją. Čia jau 
buvo nufilmuoti paskutiniai 
įvykiai, kadangi Talino g-ves 
dengė sniegas, o iš šiltai apsi
rengusių demonstrantų, reikia 
spėti, kad buvo jau šaltokas 
rudens oras. Įdomus „susikir
timas” su raudonosios armijos 
veteranu Talino gatvėje. Rusas 
estus vadina fašistais. Jis išlais
vino Taliną iš fašistų rankų 
1944 m. rudenį, o šiandieną 
estai grįžta į tą patį gyvenimą. 
Apsuptas estų vyrų, jie įvairiais 
argumentais įrodinėja laisvės 
siekimą. Galų gale, peikdamas 
estus ir mojuodamas rankomis 
rusas pasitraukia. Rodomos 
estų demonstracijos, Estijos 
vėliavos, plakatai užrašyti 
estiškai ir rusiškai. Vokietis 
primena rusifikaciją, parodomi 
daugiaaukščiai namai, kuriuose

įstatymą ir yra korporacijų 
departamento priežiūroje. Ilgą 
laiką šis įstatymas varžė 
paskolų išdavimą, net užstatant 
nekilnojamą turtą, buvo ri
bojama 10 tūkstančių dol. 
asmeniui. Tad kredito unijos 
galėjo atlikti tik smulkaus kre
dito bankelių ar draugijų 
funkcijas. Tik pakeitus įsta
tymą ir taisykles, jos ėmė augti, 
sudarydamos palankias sąlygas 
nariams taupytojams ir no
rintiems pasiskolinti pinigų 
įvairiems reikalams: automo
biliams, namams pirkti ir kt. 
Metų pabaigoje šios kredito uni
jos aktyvai buvo 5,321,964 dol. 
Savo nariams taupytojams už 
laikomus indėlius kredito uni- 
jia išmokėjo už paskutinį ketvir
tį 7*6 procento dividendo.

Metinis šios unijos narių susi
rinkimas įvyks vasario 26 d. 
Bus pateikta metinė apyskaita, 
perrenkamas vienas valdybos 
narys ir priežiūros komisija, į 
kurią įeina: V. Černius, L. 
Tumaitė ir K. Norkus.

Ig- M.

gyvena vien tik rusai. Komen
tatorius sako, kad estai yra 
kultūringesni už rusus, kas 
kelia pyktį atvykusiųjų tarpe. 
Pramonė, milžiniška vandens ir 
oro tarša.

Dėl nežinomų priežasčių vo
kiečiu televizija šį kartą aplen
kė Latviją (laiko stoka?), 
tuoj pat perkeldama žiūrovus į 
Lietuvos sostinę. Spėju, kad tai 
„Sąjūdžio” suvažiavimo diena, 
kadangi į Vilnių atsiųstas 
komentatorius Bauer (gerai 
išgirdau vokiečio pavardę) tuoj 
pat pradeda pasakoti apie 
„perestroiką” Lietuvoje, kuri 
ten vadinama „Sąjūdžiu”. Gedi
mino aikštėje minios žmonių, 
tik mūsų trispalvės, didelis 
Vytis, gražiai papuošti minioje 
laikomi užrašai ,,Biržai”,
Vilkaviškl^’ ir kt. Lietuvos 

miestų vardai, demonstrantų 
rankose plakatai su lietuviškais 
ir rusiškais užrašais, reika
laujant laisvės. Taip pat prie 
Katedros durų, atrodo greitomis 
užrašytas plakatas i vokiškai.

VENCKAUSKAS, INC.
Builders & Remodeling

• Porches & Deckš • Floor & Wall Tile
• Aluminum Siding & Trim • Kitchen & Baths
• Masonry -Rec Rooms
• Additions - * -Insurance Repairs

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

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys
Tel. 585-6624

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

i

INCOME TAX 
SERVICE

Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai 
žymiai apsunkino ir ateityje apsunkins 
metinį mokesčių formų užpildymą. 
Profesionaliam, sąžiningam ir konfi
dencialiam patarnavimui kreipkitės:

Pranas Gį. Meilė, CPA 
2649 VVest 63 Street 
Chicago, III. 60629

Tel.: Raštinė — 776-5163 
Namų — 636-5347

GENRIKAS SONGINAS

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS
Tik dabar ši knyga išėjo iš spaudos, 128 psl., kietais 

viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 
duomenimis. Ši knyga gražiai išleista Songino anūko Lino 
Raslavičiaus pastangomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St.

Chicago, IL 60629

POVILAS PETKEVIČIUS
LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas, šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio.

Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629.

Didelę Lietuvos vėliavą su tau
tiniais rūbais neša (kaip olim
piados uždaryme ar atidaryme) 
blondinės, gražios lietuvaitės. 
Girdimi šūkiai — „Lietuva, 
Lietuva, Lietuva”, kuriuos tuoj 
pat vokietis išverčia į „Litauen, 
Litauen”. Gedimino bokšte, 
viena moteris užklausta vokiš
kai, ką jai reiškia vėliava (ji 
rankoje laiko trispalvę), trum
pai vokiškai atsako „Freiheit — 
laisvę”. Bendras Vilniaus vaiz
das nuo Gedimino kalno. Spor
to salė, rodomas A. Baranaus
kas, kiti „Sąjūdžio” organizato
riai, pirmose eilėse jauni kuni
gai. Lietuvai buvo skirtos net 
septynios minutės. Visai tei
singai komentatorius pasakė, 
kad tik JAV savo katile galėjo 
sutirpdyti tautybes. Tas 
nepavyks Maskvai, ypač Pabal- 
tyje. Labai pesimistiškai 
komentatorius atsiliepė apie 
Ukrainą ir Gudiją. Šias tautas 
gaubia tyla. Pajudėjo gruzinai.

v. T. ELECTRIC co"
Licensed, Insured — Bonded

436-6937
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai.
Vytautas Taras

i.

MASTER PLUMBING 
COMPANY

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

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad. ir trečiad. susikalbėsit , 
lietuviškai. I
3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRošpect 6-8998

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

RE/MAX GREIT
REALTORS PARDUODA

RIMAS L. STANKUS
361-5950 636-6169

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 

' paminėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.

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

No. 359 — 63 & Pulaski — $59,900, 6 
kamb. namas; 3 mieg. kamb., moderni vir
tuvė; 1V4 prausyklos; įrengtas rūsys; 
aluminio „trim”; 2 auto. garažas su 
automat. atidarymu, nauja šildymo sistema; 
patio, labai švarus. Skubėkite!

No. 372 — 63 & Narragansett —
$75,500, vieno sav. 27 metų „ranch” 
namas; 3 dideli mieg. kamb.; 20 pėdų 
virtuvė su ąžuolinėmis spintelėmis; nauja 
šildymo-šaldymo sistema; naujas stogas; 
didelis kiemas; pusė bloko iki Jevvel par
duotuvės, banko, autobuso, gydytojo, 
restorano. Skambinkite dabar!

No. 380 — 59 4 Kllbourn — 3 mieg. 
kamb., mūrinis, 35 metų amžiaus namas; 
visiškai nauja virtuvė; ištisas rūsys: 2 auto 
garažas; aluminio „trim”; nauja šildymo 
sistema; centralinis vėsinimas; labai šva
rus. Skubėkite!

AR NORITE PARDUOTI?
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūšų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės, 
'tarno įvertinimui skambinkite skubiai — 
Jabar.

O’BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100

' MISCĖLnNEOUŠ^*“

A VILIMAS 
M O V I N G

Tel. 376-1882 ar 376-5996
10°/o—20°/o—3O°/o pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
□as mus.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

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

655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

WAGNER and SONS
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

PHONE — 581-4111.

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5168

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

J. BACEVIČIUS

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME ^IRKIME 

BET PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600

GOVERNMENT HOMES $1 00 (U
Repair. Foreclosures, Tax Delinąuent 
Property. Now Selling. This area! Call 
(Refundable) 1-407-744-3220 Ext. K 
664A for listings.

OnMfcy. KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER

284-1900

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

Parduodamas „condominlum” ant jūros 
kranto, St. Petersburg Beach, Fl. Šviesus, 
erdvus, 2 mieg., 2 prausyklos. Žavus 
įlankos vaizdas, gražus paplūdimys; šildo
mas baseinas, „carport”. Arti restoranai, 
apsipirkimo centrai, kino tęatras. $88,OOQ 
Sav. H. Marks, Apt. 341, 5575 Guli 
Btvd.. St. Petersburg Beach, FL 33706. 
Tel. 813-360-5420. Teirautis anglų'kalbo
je ,

FOR RENT

Nuo vasario mėn. 1 d. išnuo
mojamas 6 kamb. „bungalovv”.
Suaugusiems. Skambinti po 5 v.v.
925-6616.

Nebrangiai išnuomojamas šviesus 
kambarys pensininkui,-ei, nerūkan
tiems. Galima naudotis visais namo 
patogumais. Vieta — 71 & Talman. 
Skambinti po 5 v.v. arba savaitgalį, 
tel. 529-9058.

Išnuomojamas 2 mieg. butas su
šiluma, su baldais ar be jų; 46 & 
Rockvvell; $305 į mėn. Galima užimti 
no vasario 1 d. Tel. 847-5895.

FOR SALE

Parduodamas vartotas auto
mobilis — 1977 m. Dodge-Diplo- 
mat. Nedaug važinėtas. Tol. 
778-0220.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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



PHILADELPHIA IR APYLINKĖS
eidamas, kiekvienas jaučiasi, 
kad jis bus ne tik gražios reli
ginės programos, atliekamos 
jaunimo, daugiau ar mažiau 
kasmet keičiamos, stebėtojas, 
bet ir pats jungsis į plotkelių 
laužymą, kalėdinių giesmių gie
dojimą, šventinius sveikinimus 
bei linkėjimus. Visa tai žmones 
labai suartina, jie pasijunta tar
si vienos didžiulės šeimos na
riai. Atrodo, kad skautų kūčių 
tęsimo ateitis yra labai šviesi.

Viską, kas gražu, kilnu nesun
ku įpiršti ir kitiems. Jau 
senokai skautų kūčiomis 
domėjosi ir Lietuvos vyčiai, vis 
aktyviau įsijungiu į mūsų kolo
nijos gyvenimą. Tačiau juto 
kalbinius sunkumus. Todėl 
1984 m. nutarė patys kūčias su
ruošti Šv. Jurgio parapijos 
salėje. Pirmiesiems bandymams 
gerai praėjus, jų ruošimas jau 
tęsiamas ketvirti metai. Į pra
ėjusias kūčias, įvykusias gruo
džio 10 d. vakarą, buvo pakvies
ta ir „The Philadelphia Inųui- 
rer” korespondentė Lini S. Ka- 
daba, nes norėta, kad apie mūsų 
gražiąsias tradicijas sužinotų ir 
plačios amerikiečių masės. Ji 
visas Kūčių apeigas, pradedant 
pamaldomis bažnyčioje ir bai
giant parapijos salėje, atidžiai 
stebėjo ir plačiai, pridedant 
keturias nuotraukas, aprašė 
minėto laikraščio gruodžio 22 d. 
laidoje.

Pagal ją, Mišias atnašavo 
kun. Juozas Anderlionis. Pa
moksle jis prisiminė Lietuvos 
tragiškus momentus ir maldavo 
kūdikėlį Jėzų, kad tie skau
duliai greičiau pasibaig
tų. Jai nemažą įspūdį darė pa
mokslininko balso stiprumas ir 
jo tembro grožis. Keturios 
moterys, pasipuošusios tau
tiniais rūbais, prie altoriaus 
atnešė vyną, duoną, Lietuvos 
vėliavėlę, koplytėlę, kūdikėlio

KŪČIOS AMERIKIEČIŲ 
SPAUDOJE

Gyvename laikus, kada 
dažnai skundžiamės dėl mūsų 
gražiųjų tautinių tradicijų ny
kimo. Išeivijoj jos natūraliai 
blėsta, o Lietuvoje bent iki šiol 
buvo labai atkakliai, tiesiog 
brutaliai naikinamos. Vienokiu 
ar kitokiu būdu jas išplėšus, 
gyvenimas, kad ir šiais moder
niais laikais darosi savotiškai 
nykus, monotoniškas — nebėra 
ko ilgėtis bei laukti. Ypač tą tuš
tumą pajunta senoji karta, ilgus 
metus iš tradicijų pasisėmusi 
nemažai dvasinio peno. Todėl 
nenuostabu, kad ji, norėdama 
ateinančioms generacijoms 
įskiepyti viską, ką turi gražaus, 
sielojasi ir tradicijų, ypač Kūčių, 
tęstinumu.

Malonu pastebėti, kad Kūčių 
ruošimu Philadelphijoj vos tik 
susirinkus naujiesiems atei
viams pradėjo rūpintis skautai. 
Jos su dideliu pasisekimu 
tęsiamos ir iki šių dienų. Kūčių 
ruošimo papročiuose jau išaugo 
visa generacija. Pirmosioms 
Kūčių ruošėjoms traukiantis į 
atsargą, jų pareigas perima jau 
čia gimusios ir augusios, (jung
damos ir savo vaikus. Įdomu ir 
tas, kad į kitus parengimus 
dažnai reikia didelių prašymų 
bei kvietimų, rengėjai baimina
si, kad gali būti nepakankamai 
žmonių. Į skautų kūčias, vyks
tančias Šv. Andriejaus parapi
jos salėje, talpinančioje apie du 
šimtus žmonių, kartais pri
trūksta vietų.

Būta momentų, kada, am
žiaus spaudžiamos, vyresniosios 
skautės kūčių ruošimą norė
davo nutraukti. Susidarydavo 
nemažas spaudimas iš 
visuomenės ir vėl tęsdavo. Kur 
to didelio pasisekimo paslaptis?

Pas mus Kūčios nėra, kaip 
kitur sakoma, kalėdinis subu
vimas ar baliukas, o panašiai 
kaip Lietuvoje, tik išskyrus, kad 
prie stalo sėda ne keli žmonės, 
o apie du šimtai, mistika 
apgaubta dvasinė puota, nors ir 
vykstanti ne Kūčių vakare. Į ją

Jėzaus statulėlę, paguldytą 
medinėje prakartėlėje. Mišioms 
pasibaigus, susirinkusieji 
džiaugsmingai ir išdidžiai sugie
dojo Lietuvos himną. Sekė vie
ni kitų nuoširdūs sveikinimai 
bei pasibučiavimai.

Salėje maldininkų laukė 
gražiai papuošti, kūčių valgiais 
apkrauti stalai, šventiška nuo
taika. Dvylika žmonių, repre
zentuojančių apaštalus, iškil
mingai ant lėkščių atnešė 
plotkeles ir jas išdėliojo ant 
stalų. Kun. Anderlioniui pa
šventinus ir palaiminus Dievo 
dovanas, vyko dalinimasis 
plotkelėmis ir visokiausių 
linkėjimų reiškimas. Elena 
Šaulytė-Shield, sena vyčių 
veikėja, labai daug pasidarba
vusi Lietuvos reikalams, susi
rinkusius supažindino su kūčių 
papročiais ir gražiai vadovavo 
vakarienei. Buvo priminta, kaip 
Advento metu žmonės keturias 
savaites sunkiai pasninkau
davo, kaip labai laukdavo 
Kūčių, kurios prasidėdavo, pasi
rodžius vakarinei žvaigždei. 
Lange būdavo uždegama žvakė, 
reiškianti, kad kiekvienas kelei
vis, pažįstamas ar ne, maloniai 
laukiamas, nes jam prie stalo 
visada yra rezervuota vieta. 
Suminėjo po balta staltiese ant 
stalo esančio šieno ir kūčių 
valgių simbolinę reikšmę. 
Korespondentė ir nemažas 
Kūčių dalyvių skaičius tuos 
dalykus išgirdo pirmą kartą. 
Kai kuriuose lietuvių kilmės 
žmonėse buvo pažadintas noras 
ieškoti savo kilmės „šaknų”, o 
spaudos darbuotojai buvo gera 
medžiaga straipsniui.

Aušra Maknytė, turinti ne
abejotinų literatūrinių gabumų, 
paskaitė savo kūrybos, liečian
čios protėvių dvasią, kuri kūčių 
metu, pagal ją, dalyvauja su 
gyvaisiais.

Renginys, kuriame dalyvavo 
150 žmonių, praėjo su dideliu 
entuziazmu. Norinčių į jį at

Laiškas
NE POETAS...

Š.m. sausio 5 dienos „Draugo” 
numeryje Romualdas Kriaučiū
nas skiltyje „Trumpai-Drūtai” 
pasodino mane į poeto kėdę — 
„Poetas Stasys Garliauskas...” 
Paskaitęs labai nepatogiai pasi
jutau. Eilėraščių rašymas 
nesuteikia privilegijos vadintis 
poetu. Nesijaučiu to vardo 
užsipelnęs. Ką pagalvos žmonės, 
kad kažkoks raštininkas staiga 
tapo poetu ... Ak, vadinkite 
mane tiesiai1 be jokių titulų 
Stasiu Garliausku!

Stasys Garliauskas

Skautininkui fil. inž.

A.tA.
LIŪTUI GRINIUI

mirus, jo šeimai ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

LSS Čikagos Lietuvių Jūrų 
Skautininkų,-kių „GRANDIS”

A
L'J

LIETUVOS AIDAI
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — 9:00 v. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga.

Adresas: 511 So. Nolton Avė.
Willow Springs, IL. 60480.

Tel: (312) 839-2511

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

KELIONĖS Į LIETUVĄ

727 SOUTH VVESTERN AVENUE 
HICAGO, ILLINOIS 60643 
EL. 1312, 238-9787

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

(Lietuvių gydytojų ir medicinos
5. Birželio 26 • Liepos 12
6. Liepos 11 - Liepos 30
7. Liepos 24 - Rugpjūčio 09
8. Liepos 29 - Rugpjūčio 16
9. Rugpjūčio 01 - Rugpjūčio 16

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

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

profesionalų grupė)
Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Helsinkis 2
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 2, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1
Maskva 1, Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva i
Maskva 2, Vilnius 10, Ryga 2, Maskva 1
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1

KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU. Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

aistracijai ir informacijai skambinkite 1-312-238-9787. 
?ERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. VVestern Avė. Chicann II

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

silankyti buvo žymiai daugiau, 
bet dėl vietų stokos negalėjo pa
tekti. Vyčių kuopai šiuo metu 
gražiai vadovauja Walteris 
Mameniškis, gana gerai kal
bantis lietuviškai, vienas iš di
džiausių, kaip ir jo brangaus

amžiaus sulaukęs tėvas, Balfo 
rėmėjų. Kūčių ruošimą ir kitas 
lietuviškas apraiškas aktyviai 
remia kleb. kun. dr. Juozas An
derlionis, dabartinis vyčių cen
tro valdybos dvasios vadas.

Bronius Vaškaitis

A.tA.
ALEKSANDRAS H. TORNAU

Gyveno Chicagoje.
Mirė 1989 m. sausio 19 d., 3 vai. p.p., sulaukęs 68 m. 

amžiaus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Laimutė, sesuo 

Dagni ir svainis Povilas Mieliuliai, jų duktė Daina-Olivija, 
uošviai Vincas ir Leontina Blažaičiai. Lietuvoje liko brolis 
Jurgis, brolienė Rūta ir jų duktė Rasa Tornau.

Kūnas pašarvotas sekmadienį, sausio 22 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus-Marųuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. Atsisveikinimas 
sekmadieni, 7:30 vai. vak.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 23 d. Po apeigų 
koplyčioje 10 vai. ryto velionis bus nulydėtas į Bethania 
kapines.

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

Nuliūdę žmona, sesuo ir brolis.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

A.tA.
dipl. inž. Algirdas Čaplėnas

Gyveno Madison, WI, anksčiau Cicero, IL.
Mirė 1989 m. sausio 20 d., sulaukęs 67 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Aldona, dukterys: 

Audra Blicha, žentas David, Nijolė Olson, žentas Robertas, 
Daiva Čaplenaitė, sūnūs: Rimas, marti Jane, Gytis Čaplėnas; 
anūkai: Lina Blicha, Regina ir Jonas Čaplėnai; tėvas Jonas 
Čaplėnas, svainės Zita Deveikienė su šeima ir Australijoje 
Danutė Mickūnienė su šeima ir kiti giminės.

Velionis buvo ALTO Madison skyriaus pirmininkas; 
priklausė Lietuvių Skautų sąjungai.

Kūnas bus atvežtas iš Madison, WI ir po apeigų Šv. Ka
zimiero kapinių koplyčioje bus palaidotas sausio 23 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

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

Nuliūdę žmona, dukros, sūnūs, anūkai, tėvas ir 
giminės. ,js

A.tA.
LIŪTUI GRINIUI

netikėtai pabaigus žemiškąją kelionę, skaudaus 
liūdesio prislėgtai žmonai NIJOLEI su šeima, jos 
mamytei ONAI SILIŪNIENEI, jos broliui DONATUI 
ir VIDAI SILIŪNAMS, mūsų nuoširdžiausia užuojau-

Sofija ir Adolfas Jelioniai

Ilgamečiu! VLIKO veikėjui

A.tA.
inž. LIŪTUI GRINIUI

netikėtai mirus, jo šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime netekę artimo 
bendradarbio

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

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

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

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

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

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421
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Kaip vyrui, taip ir moteriai — 
didžiausias sielos turtas yra 
geras vardas; kas kėsinasi į pi
niginę, tas atima metalą, kuris 
buvo šiandien mano, vakar kito

—- vergas tūkstančių; tačiau kai 
atima gerą vardą — apiplėšia 
mane taip, kad pats nepraturtė- 
damas, paverčia mane elgeta.

Shakespeare

A.tA.
ONA SHATS

SIMANAUSKAITĖ

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1989 m. sausio 19 d., 9 vai. vakaro, sulaukusi 82 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Al A. Simmons, sesuo 

Marija Kurschus Vokietijoje, sūnėnas Vincent Dagys su 
žmona Connie ir šeima.

Priklausė Tėvų Marijonų rėmėjams ir buvo ilgametė
dienraščio DRAUGO rėmėja.

Kūnas pašarvotas sekmadienį, sausio 22 d. nuo 3 iki 9 v.v.
Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. Califomia Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 23 d. Iš koplyčios 9:30
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į "Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines.

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

Nuliūdę brolis, sesuo, sūnėnas.

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440.

T

GAIDAS-DAIMID
EUDEIKIS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE

4330-34 S. Califomia Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1
4348 S. Califomia Avenue 

Telefonas — 523-0440

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNŪS

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345

1410 So. SOth Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

BUTKUS - PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

Donald M., Jr.

V ANCE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI
1424 So. 50 Avė., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245
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x Lietuvių Operos choras 
repetuoja K. V. Banaičio 
kompozicijas ir jo operos „Jūra
tė ir Kastytis” pirmąjį veiksmą, 
kurį duos koncerte, minint 
„Draugo” 80 metų, komp. K. V. 
Banaičio mirties 25-rių metų 
sukaktis, vasario 26 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Taip pat 
dainuos sol. Marytė Bizin- 
kauskaitė, gros smuikininkė 
Linda Veleckytė, pianinu 
akompanuos muz. Robertas 
Mockus.

x LB krašto valdybos na
rys, psichologas dr. Edvardas 
Kaminskas atvyksta į Chicagą 
iš Bostono ir skaitys paskaitą 
apie Alzheimer ligą sausio 26 d., 
ketvirtadienį 7 v.v. Seklyčioje. 
Jis yra šios srities specialistas. 
Visa lietuviška visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti.

x Petras Petrutis, „Margu
čio” vedėjas, atostogauja. 
„Margučio” radijo laidas iki 
sausio 27 d. tvarkys ilgametis 
bendradarbis Leonas Narbutis.

x R. Ražauskienė, Dearborn 
Hts., Mich., pratęsė „Draugo” 
prenumeratą su visa šimtine ir 
palinkėjo linksmų švenčių. R. 
Ražauskienę skelbiame garbės 
prenumeratore, o už auką ir lin
kėjimus labai dėkojame.

x Pranas G. Meilė, CPA 
sąžiningai užpildo Income Tax 
formas. Dabartiniai pajamų 
mokesčių įstatymai žymiai ap
sunkino ir ateityje apsunkins 
metinį mokesčių formų užpil
dymą. Skambinkite 776-5163.

(sk)

x Kazys Saja, talkinamas 
Algirdo T. Antanaičio, skaitys 
savo naujausią, niekur dar ne
statytą, politinę komediją 
„Blusų marintojai”. Skaitymas 
įvyks sausio 27 d., penktadienį, 
7:30 v.v. Jaunimo centro mažo
joje salėje. Rengia Santara-Švie
sa.

(sk)

x Plačiosios Chicagos lie
tuviai, maloniai kviečiame at
silankyti į lituanistinių mo
kyklų mokytojų pagerbimą, 
įvyksiantį 1989 m. sausio 29 d. 
3 v.p.p. LT namuose, Chicago
je. Programoje: Akademija. 
Meninė dalis. Vakarienė. Rezer
vacijos priimamos iki sausio 24 
d. tel. 434-7270 (E. Valiukė- 
nienė). Kviečia Am. Lietuvių 
Tautinė s-ga.

(sk)

x Akiniai siuntimui į Lietu
vą. Kreiptis į V. Karosaitę — 
Optical Studio, 2620 West 71 
Street, Chicago, III. 60629. Tele
fonas 778-6766.

(sk

x Baltic Monuments, Ine.,
2621 W. 71 Street, Chicago, III. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis.

(sk)

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

(sk)

x Dr. Kazys Bobelis, Vliko 
valdybos pirmininkas, iš St. 
Petersburgo, Fla., skaitys pa
grindinę paskaitą Lietuvos 
Nepriklausomybės iškilmėse 
vasario 12 d. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Minėjimas pra
sidės 2 vai. p.p. Rengia Chicagos 
Lietuvių Tarybos valdyba.

x Petras Petrutis, „Margu
čio” radijo vedėjas, pirmi
ninkauja komisijai išrinkti ra
dijo premijai laureatą. Toje ko
misijoje dar yra Leonas Nar
butis ir Balys Račkauskas. Lie
tuvių Bendruomenės Kultūros 
tarybos premijų šventė yra 
rengiama gegužės 20 d. Jau
nimo centre.

x Ponėkų balius bus šian
dien, sausio 21 d., 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro mažojoje salėje. 
Programoje bus operetė „Silkių 
sonata”, vaišės ir šokiai. Gros 
„Žaros” orkestras. Visas 
jaunimas kviečiamas dalyvauti.

x Dovanai Lietuvai aukų 
rinkimas sėkmingai eina. Vajų 
atlieka JAV LB krašto valdyba. 
Jau surinkta aukų popieriui 
Lietuvos istorijai išleisti. Pa
siųsta paminklų ir bažnyčių 
remontui ir atstatymui. Taip 
pat pasiųsta literatūros ir 
komunikacijos priemonių, ku
rios ten labai reikalingos.

x Aldona Aistienė, Temple 
Hills, Md., buvo atvykusi į 
Chicagą, lankėsi „Drauge”, įsi
gijo įvairių knygų už didesnę 
sumą ir įteikė 9 dol. auką už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai ačiū.

x A. a. Onos Radauskienės 
pirmųjų mirties metinių mišios 
bus ateinantį penktadienį, sau
sio 27 d., 9 vai. lietuvių jėzuitų 
koplyčioje. Kviečiami visi drau
gai ir pažįstami.

(sk)

x Skambėk, pavasarėli! Tai 
tema šių metų Montessori mo
kyklėlių madų parodos. Paroda 
įvyks sekmadienį, vasario 26 d. 
12 v. p.p. gražioje Martiniųue 
salėje. Rezervacijoms skambinti 
832-6331 arba 985-3851.

(sk)

x Irena Polikaitinė (tel. 
434-2243) ir Alicija Brazai- 
tienė (tel. 598-8331) priima re
zervacijas į Pedagoginio li
tuanistikos instituto vakarą, 
kuris įvyks sausio 28 d. 7 v.v. 
Jaunimo centre.

(sk)

x Pautieniaus, Dobužins
kio, Domšaičio, Vizgirdos, 
Paukštienės, Rūkštelės ir 
dešimties kitų dailininkų darbų 
yra išstatyti Lietuvių Dailės 
muziejaus parodoje „Pavasario 
peizažai”, kuri vyksta Čiurlio
nio galerijoje nuo sausio 13 d. 
iki vasario 8 d.

(sk)
x Norintieji pagreitinti gi

minių iš Lietuvos atvykimą į
Ameriką, prašomi kreiptis į 
American Travel Service Bu- 
reau, 9727 S. Western, Chicago, 
IL 60643, tel. 312-238-9787.

(sk)

x Dėl mirties šeimoje, pigiai 
parduodamas „condo” Or- 
mandy Beach, FL, 6 mylios nuo 
Daytona Beach. Informacijai 
skambinti po 6 v.v. „collect” 
1-407-574-5125.

(sk)

x JUOZAS BACEVIČIUS
namus parduoda greit. Įkaino
jimas — veltui. Skambinti Bell- 
Bace RE, tel. 778-2233.

(sk)
x Ligos draudimas atvyku

siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Ageney, 4651 S. 
Ashland Avė., Chicago, III. 
60609. Tel. 1-312-523-9191.

(sk)

Sol. Audronė Gaižiunienė diriguos Lietuvių Operos moterų chorą 
„Draugo” sukaktuviniame koncerte vasario 26 d.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
SESE IR SESUO

Priklausydami jaunimui skir
tose organizacijose dažnai 
turime ypatingą privilegiją būti 
šalia išskirtinų jaunuolių.

Viena tokių yra Julija Valai
tytė, Irenos ir Jono Remigijaus 
Valaičių dukra. Praėjusį (1988)

x Norinčius atšvęsti įvai
rias šeimos šventes su svečių 
skaičiumi iki 150, Baltios resto
ranas kviečia pasinaudoti 
dviem savo patalpom ir pasivai
šinti skaniu lietuvišku maistu 
ir kokteiliais. BALTIA, 8100 
Roberts Rd., Justice, IL, tel. 
458-1400.

(sk)
x Norman Burstein, žino

mas kailininkas, parduoda 
kailinius su didele nuolaida 
lietuviams. Skambinti vaka
rais: 677-8489.

(sk)

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite
RE/MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169

(sk)

X PLAYHOUSE bus rodo
ma „Velnio Nuotaka”, ištrau
kos iš Kernagio koncertų ir 
„Anties” montažas šeštadienį, 
sausio 21 d., 8 v.v. Vidurnaktį 
bus rodoma staigmena iš Union 
Pier. Playhouse, 2515 W. 69th 
St., tel. 476-9763.

(sk)

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — Tel. 
VI7-7747.

(sk)

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

(sk)

birželį Illinois u-te jai buvo su
teiktas laipsnis Bachelor of 
Science in Nursing. Šiuo metu 
ji dirba Northvvestern u-to 
ligoninėje.

Nuo pat mažens darbšti, ener
ginga ir drausminga Julija daug 
laisvalaikio neturėjo. Baigė 
Marąuette Parko parapijos ir 
Kr. Donelaičio lituanistines mo
kyklas, dalyvavo mokyklos ir 
vėliau Jaunimo centro ansamb-

x Jadvyga Tamaševičienė,
Chicago, III., pratęsė „Draugo” 
prenumeratą, apsimokėjo už 
gautą knygą ir dar pridėjo 23 
dol. dienraščio paramai. J. 
Tamaševičienę skelbiame gar
bės prenumeratore, o už auką 
labai dėkojame.

x Krištanavičiaus Fondas
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
moralinės ir materialinės 
paramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant mūsų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos gali būti siųstos adre
su: 5620 South Claremont 
Avė., Chicago, IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas.

(sk)

x Lietuvoje tinkami Toshi
ba V83CZ video rekorderiai
tik už 325.00 dol. Geros 
kokybės, su visais reikalingais 
pritaikymais. M-7 Panasonic 
cam corderai — tik 1200.00 dol. 
Priedo — penkios tuščios, pir
mos rūšies dažnam naudojimui 
Fuji T-120 kasetės (120 min.) už 
20 dol. Galima užsisakyti 
užeinant į įstaigą, paštu arba 
telefonu. Patogiai pristatoma į 
namus visoje Amerikoje per 
UPS sistemą. Taip pat siun
čiame į Lietuvą. Šiais ir visais 
video reikalais kreiptis į: Inter
national Historic FUms, 3015 
W. 59th St., Chicago, IL 
60629. Tel. 312/436-0038. Ve
dėjas Petras Bernotas.

(sk)

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Avė., 
Chicago, III. 60643. Tel. 
238-9787.

(sk)

liuose. Taip pat ji yra viena iš 
tų, kurios Aušros Vartų skaučių 
tunte praėjo kelią ir darbą nuo 
paukštytės iki paskautininkės 
laipsnio. Aušros Vartų tunto 
dienoraštyje matome ją — 
jaunesnę skautę 1973 m. šalia 
paminklo žuvusiems Jaunimo 
centre kartu su seserijos Vyr. 
Skautininke, o 1979 m. jos ga
bumai ir draugiškumas įver
tinami visų stovyklautojų bal
sais išrenkant savivaldos dienos 
stovyklos viršininke. Toliau 
visų stovyklų vadovė, skaučių 
draugininke.

Kita jos gabumų šaka — spor
tas, į kurį įsitraukė da? būdama 
ketvirtame mokyklos skyriuje. 
Tuo pačiu laiku įstojo ir į lie
tuvių sporto komandas. Nuo 
pirmų studijų metų Julija buvo 
U of I Circle Campus tinklinio 
komandos žaidėja, kovojusi už 
savo mokyklą visose sporto 
kelionėse po Jungtines Ameri
kos Valstybes. 1987 m. buvo 
ypatingi. Įsigijusi bakalauro 
laipsnį iš psichologijos, kaip 
gera sportininkė, jau „gradųate 
student” buvo pakviesta vėl įsi
jungti į universiteto tinklinio 
komandą reprezentacinei kelio
nei į Hong Kongą ir Kiniją. 
Grįžus iš ten, su Neries koman
da išvyko lošti tinklinį į 
Lietuvą.

Julijd Valaitytė

Julijai pasirinkus ruoštis gail. 
sesers profesijai, vyresniųjų 
skaučių sueigoje 1985 m. 
bandžiau atkalbėti nuo taip 
sunkaus šiais laikais darbo. O 
ji, kitoms irgi pritariant, 
pasakė: „sese, žmonėms reikia 
pagalbos ir mes tam esame”. 
Daug laimės puikiai Seseriai — 
sesei. Namikienė

ŽIBURĖLIO MOKYKLOS 
ŠV. KALĖDOS

Atrodo buvo lyg tai vakar, kai 
Žiburėlio mokykla pradėjo savo 
naujus metus, o šį rytą jau pilna

Lemonto Montessori „Žiburėlio” vaikų darželio Kūčios.

salė žiūrovų atskubėjo pama
tyti programai pasiruošusių 
mokinių. Visi susitikę draugai, 
pažįstami sveikinosi, šnekučia
vosi, o tuo pačiu labai nekan-. 
triai laukė savo angeliukus 
pamatyti.

Pirmininkė Rūta Sušinskienė 
prašė visus užimti vietas ir pro
grama prasidėjo. Kai durys atsi
darė, žąsele atskubėjo į sceną 
snaigės ir nykštukai. Kartu su 
jais ir palydovės — mokytoja 
Dana Dirvonienė ir jos padėjė
jos Violeta Karalienė ir 
Audronė Elvikienė. Visiems 
buvo didelė staigmena ne tik 
šventiškai pasipuošusius 
vaikučius pamatyti, bet tuo 
pačiu programai pritaikytas 
snaigių karūnas ir nykštukų 
kepuraites, kurias mokytojos 
padarė pačios. Vaizdas buvo 
nuostabus.

Programa buvo pradėta su 
pirma daina — Viena snaigė. Po 
to buvo Tipu tapu. Visi vai
kučiai, apsipratę pilna sale su
sirinkusių svečių jų plojimais ir 
fotografavimais, padrąsėjo ir 
tęsė programą dainelėmis ir 
šokiais. Dainavo dainelę 
Sargiukas, po to buvo daina 
Raina katytė, Sutūpė paukš
teliai ir Viena koja. Dainelės 
buvo tokios nuoširdžios, tiesiog 
buvo nuostabu klausyti ir ma
tėsi, kad ne vienas svečias 
braukė ašarą nuo skruosto iš to 
džiaugsmo.

Buvo taip smagu matyti dar 
tokius jaunučius, bet jau tiek 
daug pasiekusios. Atrodo, kad 
yra daug pastangų ir darbo 
įdėta.

Programa ėjo toliau. Kai buvo 
apdainuoti visi gyvuliukai ir 
draugai, vienas nykštukas 
prisiminė, kad ateina labai 
svarbus laikas — Šv. Kalėdos! 
Šiai progai buvo sudainuota 
Ant šienelio Jėzus guli, po to 
buvo Jau skamba varpeliai, 
Linksmų Kalėdų.

Pagaliau buvo pranešta, kad 
reikia padainuoti ir pakviesti 
Kalėdų senelį su dovanomis. 
Kalėdų seneliui buvo skirta 
daina: Mes laukiam Kalėdų 
senelio. Vaikučiai labai 
sklandžiai dainavo, nes jie 
turėjo dar vieną padėjėją, kuri 
ateidavo į klasę net su savo pia- 
ninu ir padėjo paruošti 
programą. Šis žmogus yra Rasa 
Poskočimienė.

Vėl buvo pasakyta, kad reikia 
dar garsiai pašaukti Kalėdų 
senelį. Pagaliau vaikučiai, iš
vydę Kalėdų senelį, iš 
džiaugsmo pradjėo šaukti, kad 
tik jis greičiau pas juos ateitų. 
Kalėdų senelis Kazys Pabe
dinskas sodino kiekvieną snaigę 
ir nykštuką ant kelių ir

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Prof. dr. Jonas Genys 
buvo pakviestas dalyvauti prez. 
George Bush inauguracijoje 
prezidento pareigoms.

— Lisa E. Malėnaitė iš 
Russell, Ohio, yra pakviesta 
dalyvauti naujo prezidento 
George Bush inauguracijoje 
Washintone, D.C., jaunųjų var
du. Ji atstovaus lietuvių kilmės 
jaunimui ir Clevelando rajonui.

— Onos Keraminienės 
veiklą mokyklose ir vietos 
visuomenėje nufilmavo televi
zijos stotis Rockforde, III., ir 
Kalėdų laikotarpyje parodė per 
vietos televiziją. Filmo juostelė 
šiuo metu yra ir Chicagoje.

ARGENTINOJE
— A. a. Marija Naktinaitė 

PĮepienė, 79 metų amžiaus, 
mirė spalio 3 d. Rosario mieste. 
Buvo gimusi 1908 m. rugsėjo 21 
d. Papilėje, Biržų apskr. Ar
gentinoje gyveno nuo 1929 m. 
Buvo sukūrusi šeimą su a.a. Jo
nu Plepiu, kuris mirė 1979 m. 
Abu buvo veiklūs lietuviškuose 
darbuose. Palaidota Galvez 
kapinėse Rosario. Nuliūdime 
liko duktė Malvina su šeima.

klausinėjo, kaip praėjo metai? 
Ar buvo geri vaikučiai per visus 
metus? Ir tada įteikė po 
dovanėlę. Mūsų vaikai nuosta
būs — kiekvienas gavo po 
dovaną, kiekvienas buvo labai 
geras, nors bent taip Kalėdų se
neliui pasisakė... Visas dovanas 
išdalinęs, Kalėdų senelis skun
dėsi labai pavargęs tiek daug 
vaikučių aplankęs, išskubėjo 
toliau... Visi vaikai buvo 
patenkinti gavę dovanėlių.

Programai užsibaigus visi sve
čiai ir mokiniai buvo kviesti 
pasivaišinti. Vaišes pradėjome 
su malda, kurią pravedė kun. L. 
Zaremba. Vaikučiai visi sėdo 
kartu prie vieno stalo. Pradėjo 
kūčias kiekvienassu savo plot- 
kele. Ant stalo buvo pridėta 
įdomiausių patiekalų, vaikai 
nežinojo, ką ragauti pirma. 
Buvo taip gražiai paruošta. Yra 
didelė padėka kiekvienai 
šeimai už pagamintas vaišes ir 
įdėtą darbą. Kai sudedi daug 
pastangų į vieną, gaunasi 
stebuklingi rezultatai.

Laikas bėgo labai greitai ir 
jau buvo metas skirstytis namo 
ir pradėti žiemos atostogas. Išei
nant buvo matyti, kaip visi 
tėvai didžiavosi savo vaikais 
atlikusiais šią programą. Maty
ti yra labai smagu, bet tuo pačiu 
neužmirškime, kiek yra pa
stangų tam įdėta!

Kristina Norkienė

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

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

Tel. 460-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis • 
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
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2501 W. OOth Street 
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Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą.
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ALGIRDAS R. OSTIS 
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Tel. 325-3157 
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