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Mano kryžiaus 
ir kančių keliai 

Adelė Kilčiauskienė, 
Balio Gajausko motina 

(Tęsinys) 

34 . Teismas 
Diena už dienos laukiam 

teismo. Ašaros ir spėliojimai, 
kiek nuteis. Vieni ramina, kad 
nėra už ką teisti, o mano šir
dis laukia teismo, kaip mir
ties. 

Vieną dieną ateina du 
saugumiečiai ir reikalauja 
sūnaus paso, kuris reikalin
gas teismui. Pasakiau, kad 
než inau . S a k i a u , tegu 
paskambina Irenai į darbą 
(ligoninę). Aš gi nežinau, ar 
galima duoti, ar ne. Jie mane 
tiek visokiais būdais yra 
prikankir y, kad aš nebegaliu 
ir susigaudyti. Vėliau Irena 
pati nuvežė pasą į saugumą. 

1978 m. balandžio 15 d. 
atnešė šaukimą į teismą, kaip 
liudininkei. Per visą naktį 
negalėjau užmigti, visokios 
mintys neduoda ramybės. 
Sekančią dieną buvęs kalinys 
Vincas Grigonis nuvežė mud
vi su Irena į Vilnių. (Už tai 
vėliau pas Grigonį darė kratą.) 

Atėjom į teismo salę, o ten 
jau buvo pilna saugumiečių ir 
jų agentų. Nieko daugiau į 
salę neįleido. Sūnus jau buvo 
salėj. Širdis plyšo iš skausmo, 
pro ašaras beveik nemačiau 
jo. Mudvi išvedė į kitą kamba
rį. Tuo laiku vyko kitų 
liudininkų apklausinėjimas. 
Laukėm ilgai. O mintyse vis 
kartojau: — Viešpatie, sutrum
pink jo ir mano kančias. 

Mane pašaukė paskutinę. 

Įėjom kartu su Irena, kuri 
mane prilaikė. Pamačiau 
priešais sėdintį sūnų, du karei
viai jam iš šonų, o vienas už 
nugaros. Norėjau bėgti prie 
sūnaus, bet Irena mane sulai
kė. Teisėjas liepė pasirašyti. 
Negaliu, visa drebu, silpna. 
Irena mane pasodino, visą 
laiką laikė, kad nenugriūčiau, 
ir nuolatos duodavo vaistus. 
Tik girdėjau, kad sūnus pasa
kė: — Neverkit. 

Teisėjo klausimai buvo 
beveik tokie patys, kaip ir 
tardytojo. Pradžioj atsakinė
jau, o vėliau pasidarė bloga ir 
kalbėti nebegalėjau. Pašaukė 
gydytoją, bet Irena jau buvo 
davusi man vaistus. Tą dieną 
teismo posėdis baigėsi. 

Kitą dieną į teismo salę įlei
do tik mane, Ireną, jos seserį 
I-aimą ir Antaną Terlecką. Jie 
mane ramino ir globojo. 
Tačiau širdžiai neįsakysi. 
Salėj vėl tie patys saugumie
čiai ir aktyvistai. Kada po 
teismo posėdžio Balį vedė iš 
salės, Irena metė jam puokštę 
gvazdikų. Tačiau jis, vargšas, 
nespėjo jos pagauti, nes gėles 
anksčiau sugriebė apsaugos 
vyresnysis ir trenkė žemėn. 

Trečioji, paskutinė, teismo 
diena. Ji man buvo baisiau
sia. Įleido tik mus keturis, o 
dar apie penkiasdešimt Balio 
draugų ir prietelių bei keturi 
kunigai liko už durų. Salė 
užpildyta tais pačiais kvies
tiniais. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Aklųjų Šv. Raštas 

Lozanoje, Šveicarijoje, yra 
pirmą kartą pilnai išleistas 
Šv. Raštas aklųjų „braille" 
alfabetu. Tai tikrai nuostabus 
technikos ir tikėjimo pamink
las , pažymė jo Lozanos 
vyskupas pr is ta tydamas 
monumentalų veikalą. Šven
tasis Raštas „braille" alfabe
tu yra išleistas prancūzų 
kalba, pagal naujausią ekume
ninį vertimą. Atsižvelgiant į jo 
ypatingą pobūdį, veikalas api-. 
ma iš viso 41 tomą — trisde
šimt vieną tomą Senojo Testą -
m e n t o ir 10 N a u j o j o 
Testamento tomų. Prancūziš
kai suprantantys aklieji dabar 
galės tiesioginiai „braille" 
alfabetu skaityti Švento Rašto 
tekstus. 

Teresė YV'ashingtone 
Jungtinių Amerikos Valsty

bių prezidentas Reagan 
Baltuosiuose Rūmuose priėmė 
žmonių meilės apaštale Moti
ną Teresę iš Kalkutos, su 
kuria pasikeitė kalėdiniais 
sveikinimais. Motiną Teresę į 
Baltuosius Rūmus atlydėjo 
kelios jos įsteigtos seserų 
vienuolių kongregacijos narės. 
Kongregacija buvo įsteigta 
prieš 35-erius metus vargstan
čiųjų globai. Vienuolija turi 
savo skyrius daugelyje pasau
lio kraštų. 

Aplankė raupsuotus 
Grupė jaunimo Maurikijaus 

valstybėje, devyni vyrai ir 
penkios merginos tarp 19 ir 31 
metų amžiaus, kilnia inicia
tyva nusprendė užbaigti 
Tarptautinius jaunimo metus. 
Kalėdų ir Naujųjų metų proga 
jie nuvyko į raupsuotųjų 

Popiežius pasmerkė 
teroro puolimus 

Austrijos vidaus reikalų ministeris Kari Blecha (kairėje) ir Italijos vidaus reikalų ministeris 
Oscar Luigi Scalfaro susitarė Vienoje dar glaudžiau kooperuoti kovojant prieš terorizmą. Prieš 
dvi savaites abiejų valstybių sostinių aerouostuose įvyko teroristų puolimai. Austrijos minis
teris pasakė, kad nėra įrodymų, kad Libija būtų prisidėjusi prie Vienos aerouosto puolimo. Du 
suimti teroristai tvirtina, kad jie niekad nėra Libijoje buvę. 

Žmogaus teisės 
Rytų Europoje 

stovyklą Madagaskaro saloje 
praleisti šventes su apie dviem 
tūkstančiais ligonių, jiem 
išreikšti brolišką solidarumą. 
J a u n i m a s į raupsuotųjų 
stovyklą atvyko ne tuščiomis 
rankomis: daugeliui ligonių, 
ypač vaikams, jie atvežė dova
nų. Sumanymas aplankyti 
raupsuotuosius ir drauge su 
jais praleisti šventes Mauri
kijaus jaunimui kilo susitikus 
su italu kunigu, kuris jau daug 
metų globoja raupsuotuosius 
Madagaskare. 

Daugiau dijakonų 
Nuo 1968 metų iki šių dienų 

katalikų Bažnyčioje buvo 
pašventinti apie 12 tūkstan
čių nuolatinių dijakonų. Tai 
pranešė Freiburge, Vakarų 
Vokietijoje, veikiantis tarptau
t inis dijakonato cent ras , 
besirūpinantis pašaukimų į 
dijakonus ugdymu. Daugiau
sia nuolatinių dijakonų — apie 
67 procentai, yra Šiaurės 
Amerikoje, 10 procentų Pietų 
Amerikoje, apie 20 procentų — 
Europoje. Nuolatiniai dija-
konai yra įvairių profesijų 
žmonės, dažniausiai vedę, 
kurie parapijose talkinin
kauja įvairiuose sielovados 
darbuose. 

Priėmė pabėgėlius 
Kalėdų dienomis Jonas Pau

lius II, tarp daugelio kitų 
audiencijų, priėmė savo tautie
čių — lenkų tikinčiųjų grupę, 
viso apie tris tūkstančius 
asmenų. Du trečdalius šios 
audiencijos dalyvių sudarė 
netoli nuo Romos vienoje 
stovykloje laikinai įkurdinti 
lenkai pabėgėliai, pasirinkę 
laisvę Vakaruose. Kaip visuo
tinės Bažnyčios ganytojas, 

Washingtonas . — Ameri
kos valstybės departamento 
išleistame naujausiame rapor
te apie žmogaus teisių padėtį 
pasaulyje konstatuojama, kad 
Sovietų Sąjungoje ir kituose 
komunistų valdomuose Rytų 
Europos kraštuose žmogaus 
teisių padėtis 1985 metais nė
ra pasikeitusi: pagrindinių 
žmogaus teisių pažeidimai 
tebėra vykdomi tokiu pat mas
tu, kaip ir anksčiau. Raporte 
tuo klausimu yra pateikiama 
daug konkrečių pavyzdžių. 
Visų pirma yra minimi sovie
tų vykdomi įvairių religinių 
bendruomenių tikinčiųjų 
persekiojimai — katalikų, 
baptistų sekmininkų, žydų, 
musulmonų ir kitų. Kitamin
čiai Sovietų Sąjungoje arba 
asmenys, 
Helsinkio susitarimų įgyven
dinimu, yra areštuojami ir 
nuteisiami sunkiomis lagerio 
bausmėmis, tariamai už prieš
valstybinę veiklą. Tų asmenų 
tarpe yra minimi kalėjimo ir 
tremties bausmes atliekantys 

draudimui nepaklūsta. Visuo
se komunistų valdomuose 
kraštuose yra griežtai slopina-

Europai svarbūs 
ryšiai su Libija 

Wash ing tonas . — Valsty
bės sekretorius Shultz pasakė 
spaudai, kad administracija 
neturėjo didelio pasisekimo, 
bandydama patraukti sąjun-

ma įsitikinimų laisvė ir teisė gininkus į sankcijas Libijai, 
tuos įsi t ikinimus viešai Italija pažadėjo neparduoti 
išreikšti. Raporte atkreipia- Libijai ginklų ir nubausti biz-
mas dėmesys ir į sovietų nio bendroves, kurios bandytų 
okupacinės kariuomenės perimti kontraktus, kurių po 
Afgan i s t ane v y k d o m a s sankcijų paskelbimo atsisakė 
represijas prieš afganų tautą. JAV bendrovės. 
Pati okupacija, pažymima Ateinančią savaitę į Europą 
raporte, yra akivaizdus afga- vyksta sekretoriaus pava-
nų tautos nepriklausomybės ir duotojas John VYhitehead tar-
suverenumo teisių pažei- tis su sąjungininkais. Sekreto-
dimas. riaus įstaiga nurodė spaudai, 

Austrų katalikų žinių kad europiečiams yra neleng-
agentūra „Kathress" infor- va nutraukti ekonominius 
muoja, kad Čekoslovakijoje, ryšius su Libija. Ispanija 
Gottvvaldovo srityje, apie du gauna iš Libijos 80 nuoš. savo 
šimtus penkiasdešimt kilo- naudojamų natūralių dujų. 
metrų į rytus nuo Prahos, Ohio senatorius Howard 
neseniai buvo suimti apie Metzenbaum, laikomas gan 

besirūpinantys keturiasdešimt katalikų. Suim- liberaliu demokratu, kuris 
tus tikinčiuosius čekoslovakų v isada priešinosi Senate 
milicija apkaltinusi religinės Amerikos agentūrų slaptiems 
spaudos redagavimu ir platini- veiksmams kitose šalyse ir 
mu be valdžios leidimo. Žinių CIA slaptai paramai kovo-
agentūra rašo, kad prieš tikin- tojams prieš komunizmą, 
čiųjų suėmimus milicininkai pareiškė pasikalbėjime su 
buvo įvykdę kratas, kurių ..The Plain Dealer", kad būtų 

Ivanas" Kovaliovas"7r ~Yuri m e t u b u v e k o n f i s k u o t a įvairių geriausia „likviduoti pulk. 
Orlovas. Pastarųjų 18-kos religinių knygų ir tekstų, taip Khaddafi", jei jis tikrai įsivė-
mėnesiu metu d'l fi p a t t a m t ^ r a s skaičius lęs į teroristų veiksmus", 
kalinimo sąlygų \ge r iuTse raį>0TnV>i mašinėlių. Čekoslo- Paklaustas, ar senatorius 
mirė net keturi ukrainiečiai vakijoje, kaip ir kituose komu- tikrai mano, kad reikėtų JJ 
žmogaus teisių gynėjai. Sovie- matų valdomuose Rytų Euro-
tų valdžia ir toliau tebetrukdo fos k raš tuose , re l ig inė 
šeimų susijungimą ir šiaip literatūra yra smarkiai 
asmenų emigraciją į Vakarus, suvaržyta jei ne draudžiama, 
t u o b ū d u p a ž e i s d a m a "" jos labai trūksta o susi-
Hels ink io s u s i t a r i m u s d°mėnmas ja yra didelis. Tad — Pietų Korėjos prezi-
Zmogaus teisių padėtis nėra e i a ' k a i P i r k l t u r ' t i k i n t i e * d e n t a s ? a k e i t ė keturis minis-
geresnė ir kituose Rytų Eu- slaptai siekia sau pasigaminti tenus, jų tarpe ekonominio 
ropos kraštuose. Lenkijoje religinę literatūrą ir dėl to yra planavimo ir gynybos 
paskutinių šešių mėnesių Persekiojami. 

„eliminuoti", sen. Metzen
baum atsakė: Kodėl ne? Tai 
nebūtų pirmas atvejis. 

laikotarpyje politinių belais
vių skaičius padvigubėjo, Rytų 
Vokietijos valdžia draudžia 
savo piliečiams susisiekti su 
artimaisiais Vakarų Vokie
tijoje, areštuoja tuos, kurie 

— Alžiras sausio 16 d. 
ruošia referendumą, kuris turi 
pr i imti naują vals tybės 
konstituciją. Joje mažiau 
„socializmo", daugiau „isla
mo ir privačios iniciatyvos". 

— Egipto kalėjime negyvas 
rastas policininkas, kuris 
Sinajuje, prie Izraelio sienos, 
nušovė septynis izraeliečius. 

Pakeitė britų 
gynybos ministerį 
Londonas. - Britanijos 

gynybos ministeris M. Hesel-
tinę, susikirtęs kabineto posė-

kurį sieja glaudūs ryšiai su dyje su premjere Thatcher, įšė-
savosios tautos istorija, jo iš posėdžio ir paskelbė jų tarpe keturis vaikus. Sako-
pažymėjo popiežius, reiškiu spaudai, kad jis iš vyriau- ma, kad jis celėje pasikorė, 
karštą viltį, kad Bažnyčia sybės pasitraukia. Premjerė — Izraelio statistikos biu-
Lenkijoje vis labiau pajus tuoj paskyrė naują gynybos ras skelbia, kad nuo Izraelio 

ministerį Goerge Younger, valstybės įsteigimo iš Izraelio 
buvusį ministerį Škotijos emigravo 330,000 žydų ir 120,-
reikalams. Jis yra stiprios 000 ne žydų. Iš tų emigrantų 
kariuomenės šal ininkas , 

savo pašaukimą tarnauti 
žmogui ir visiems žmonėms. 
Užgimęs Kūdikėlis Jėzus, 
kalbėjo popiežius savo tautie
čiams, tesužadina visuose 
naują ryžtą pasišvęsti visuo
tinei gerovei — bendruo
menės, tautos, tėvynės ir visos parlamento narys nuo 1964 emigracija sudaro Izraeliui 

žydų 170.000 įsikūrė Ameriko-
dažnai pasisakąs už glaudų je. Jų tarpe y ra 32,000 
bendradarbiavimą su Europos universitetus baigusių profe-
sąjungininkais. Younger yra sionalų, 8,000 inžinierių. Tokia 

žmonijos gerovei. m., kilęs iš škotų aristokratų, didelį nuostolį. 

Roma. — Popiežius Jonas 
Paulius II dar kartą labai 
griežtai pasmerkė teroristų 
vykdomus smurto veiks
mus , k v i e s d a m a s v i s u s 
bendromis jėgomis smurtui 
pasipriešinti ir užkirsti kelią. 
Kreipdamasis į apie trisde-
čimt tūkstančių maldininkų, 
sekmadienio vidudienį susi
rinkusių švento Petro aikštėje 
bendrai „Viešpaties Angelas" 
maldai, Jonas Paulius II 
atkreipė dėmesį j du kruvinus 
įvykius, kurie sudrumstė Kalė
dų švenčių džiaugsmingą 
nuotaiką. Tai du teroristiniai 
atentatai, beveik tuo pačiu 
laiku įvykdyti Romos ir 
Austrijos sostinės Vienos aero
uostuose, kurių metų buvo 
nužudyti keliolika nekaltų 
žmonių. Tokiem krimina
liniam veiksmam pasmerkti, 
pažymėjo popiežius, nėra 
pakankamai griežtų žodžių. 
Tokie nusikaltimai pagrįstai 
sukrečia kiekvieno civilizuoto 
žmogaus sąžinę, sukelia visuo
tinį pasibiaurėjimą. Šia proga, 
toliau kalbėjo popiežius, aš 
dar kartą kreipiuosi j visus 
geros valios žmones, ypač gi į 
tuos kuriem yra patikėta 
valdžia, juos karštai ragin
damas bendromis jėgomis im
tis visų reikiamų priemonių, 
kad plintantiem smurto veiks
mam būtų pagaliau užkirstas 
kelias. Drauge popiežius savo 
žodyje pavedė Dievo gailes
tingumui visų nekaltai žuvu
sių žmonių sielas, giliai 
užjausdamas jų artimųjų 
skausmą, o sužeistiesiems 
linkėdamas greitai ir pilnai 
pasveikti. 

Popiežius Jonas Paulius II 

Gvatemala bus 
„gera kaimyne" 

Gvatemala . — Neseniai iš
rinktas Gvatemalos prezi
dentas Cerezo Arevalo paskel
bė spaudai, kad ateinantį 
trečiadienį jis kviečia kaimy
nin ių ša l ių p rez iden tų 
pasitarimą. įraukiama, kad jie 
atvyks į jo inauguravimą, 
kuris bus antradienį. Tarp jo 
planų yra įsteigti Centrinės 
Amerikos parlamentų draugi
ją ar tiesiog visų valstybių 
jungtinį parlamentą. 

Cerezo Arevalo jau lankėsi 
Nikaragvoje. Jis pasakė, kad 
jo vyriausybė nebus sandinis-
tų valdomos Nikaragvos 
priešė. Gvatemala neturės 
jokiai kaimynei specialios 
politikos, traktuos visas vieno
dai, gerbs kitų valstybių teises 
pasirinkti savo valdymosi for
mą ir spręsti savo likimą. 

Prezidentas jau sudarė 
Gvatemalos vyriausybę iš, 
kaip jis pasakė, sąžiningų 
žmonių. Daugiausia minis-
terių, kaip ir pats prezidentas, 
yra krikščionys demokratai. 

Kinijai nelengva 
gerinti ryšius 

Pek inas . — Kinijos bandy
mai pagerinti santykius su 
Sovietų Sąjunga nevyksta, 
pripažino sausio 6 d. Kinijos 
komunistų savaitraštis „Pek-
ing Review". Užsienio reikalų 
viceministeris Qian Qichen 
rašo, kad Sovietų Sąjunga 
neprotingai ir nerealistiškai 
bando išsisukti iš trijų kliū
čių, kurios trukdo geresniems 
santykiams, nagrinėjimo. Tos 
kliūtys yra: sovietų kariuo
menės sutraukimas prie Kini
jos sienos; sovietų okupacija 
Afganistane ir sovietų para
ma Vietnamui, kuris okupavo 
Kambodiją. 

pasiuntė telegramą savo vika
rui Romos vyskupijai kardi
nolui Poletti, išreiškė gilų 
skausmą dėl Romoje įvykdyto 
žiauraus teroristinio atentato. 
Grupė teroristų, sakoma, ara
bų kilmės, penktadienio rytą 
Romos Fiumicino aerodrome, 
sovietinės gamybos Kalašni
kovo tipo automatiniais šautu-
viais pradėjo beatodairiškai 
šaudyti į besiruočiančius 
išskristi keleivius, atlie
kančius paskutinius formalu-
msu prie Izraelio ir amerikie
čių T. W. A. civilinės aviacijos 
kompanijų stendų. Tokie 
kruvini veiksmai, pažymi 
popiežius, įžeidžia kiekvieno 
žmogaus ir krikščionio sąžinę, 
trukdo socialinio gyvenimo 
pažangos darnų vystimąsi. 
Reikšdamas viltį, kad galop 
bus siekiama visuotinio susi
taikinimo ir visų žmonių 
broliško bendradarbiavimo, 
Jonas Paulius II paveda Dievo 
gailestingumui visų nekaltai 
žuvusiųjų sielas, tėviškai 
užjausdamas jų artimųjų 
skausmą, taria paguodos žodį 
sužeistiesiems. Beveik tuo 
pačiu metu kaip Romoje kitas 
teroristinis puolimas buvo 
įvykdytas ir Vienos aerouos
te. 

„Amerika stumia 
mus į komunizmą" 
Tripolis. — Libijos „revo

liucijos vadas" Khaddafi 
sukvietė spaudos konferenciją 
ir pareiškė, kad nuolatinis 
Amerikos spaudimas Libijai 
gali ją pastūmėti į didesnį 
bendradarbiavimą su Sovietų 
Sąjunga. Jis nurodė, kad Libi
ja gali tapti komunistine 
valstybe. Amerika tą patį 
padarė su Kuba. Castro nebu
vo komunistas, tačiau Ameri
ka jį privertė tapti komunistu, 
pasakė Khaddafi. 

Jis apeliavo į Vakarų Eu
ropą ir arabų šalis susijungti 
ir išvaryti Amerikos bazes iš 
Viduržemio jūros. Jis paža
dėjo remti tokias politines 
grupes, kaip Vokietijos „žalių
jų partiją", kuri priešinasi 
Amerikos raketų ir bazių 
laikymui europiečių žemėje. 

Khaddafi anksčiau gyrė 
palestiniečius, vadino Euro
pos aerouostų puolėjus šven
tais kankiniais ir herojais, 
tačiau šį kartą jis pasakė, kad 
Palestinos laisvės kovotojai 
tokiais puolimais kenkia savo 
bylai. Jis ragino palestinie
čius nukreipti savo puolimus į 
Izraelio karinius taikinius. 

Libijos vadas, atsakydamas 
j klausimą, pasakė, kad Libija 
neduos Sovietų Sąjungos 
laivams bazių savo terito
rijoje, tačiau jei Amerika 
toliau grasins Libijai, tauta 
gali šį sprendimą pakeisti. 

KALENDORIUS 
Sausio 11 d.: Higinas, Ho-

norata, Audris, Ginta. 
Sausio 12 d.: Kristaus krikš

tas. Modestas. Tatjana, Vai-
gėdas. Gidą. 

Sausio 13 d.: Hilaras. Vero
nika, Dargaudas, Gilvė. 

Sausio 14 d: Feliksas, Mak-
rina, I.aimis. Auksė. 

ORAS 
Saulė teka 7:17, leidžiasi 

1:39. 
Saulėta, temperatūra dieną 

40 1., naktį 25 1. 
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„OMNIA INSTAURARE 
IN CHRISTO" 

„Omnia instaurare in Chris-
to" — „Visa atnaujinti Kris
tuje". Štai šūkis, kuris buvo 
užrašytas ant plakato ir iška
bintas Baltųjų rūmų salėje. Šis 
plakatas sutiko 19 moksleivių 
ir 6 studentus gruodžio 26 d. 
atvykusius į baltu sniegu 
p a p u o š t ą D a i n a v o s 
stovyklavietę, į MAS centro 
valdybos suruoštus Žiemos 
kursus. 

Apsitvarkę, kursantai susi
rinko kalėdiniais papuošalais 
puošti Baltųjų rūmų salę ir 
užkur t i ž id in į . A t l ikus 
numatytus darbus bei dar
belius, Edmondas Saliklis, 
kursų komendantas, kvietė 
visus vakarienei. Po vaka
r i enės , k u r s a n t a i buvo 
supažindinti su kursų vadovy
be: dr. Dalia Katiliūtė-Boyds-
tun — programos koordina
torė; kun. Juozas VaiŠnys — 
kursų kapelionas; Rūta Salik-
lienė — mergaičių vadovė; 
Darius Polikaitis — berniukų 
vadovas; Vėjas Liulevičius — 
sekretorius; Audrius Polikai
t is — ūkvedys; Marius 
Gražulis ir Vidas Neveraus-
kas — talkininkai. 

Vakare — kursantai atnauji
no vasaros stovyklos pažintis. 
Žaidėme įvairius žaidimus. 
Kelis jau buvome žaidę praėju
siose stovyklose ar kursuose; 
išmokome ir naujų, įdomių, o 
taip pat senovinius liaudies 
žaidimus. Vakaras gražiai 
pasibaigė visiems sustojus 
ratu ir giedant „Kaip grįžtan
čius namo paukščius". 

„Laikas keltis, šv. Mišios už 
pusės valandos!" Prižadino 
kursantus gruodžio 27 d., 7:30 
vai. ryto. 

8:00 v. r., kursantai susi
rinko į Baltųjų rūmų salę, šv. 
Mišioms. Po pamaldų — 
pusryčiai , aps i tvarkymas , 
paskaita apie visuomeniš
kumą. Dr. D. Katiliūtė-Boyds-
tun paskaitos įvade pirminė, 
kad per penkias kursų dienas 
bus gvildenami penki ateiti
ninkų principai. 

Pi rmasis diskutuojamas 
principas buvo visuomenišku
mas. Paskaitininke paaiškino 
visuomeniškumo principą, o 
kita paskaitos dalis buvo 
pratimai, kurių paskirtis buvo 
visuomeniškumo principo 
įgyvendinimas. 

Per vakarinę programą 
buvo parodytas filmas „It's a 
Wonderful Life". Po filmo 
vyko diskusijos visuomeniš
kumo tema. 

Gruodžio 28 d. — šešta
dienis. Antros pilnosios kursų 
dienos tema buvo tautišku
mas. Arvydas Barzdukas 
kalbėjo apie tautiškumo prin
cipo prasmę. Ši paskaita buvo 
suskirstyta į šešias dalis: šak
nys — kas buvo prieš mus?; 
raktas — mūsų pagrindinė 
žymė yra mūsų kalba; audra 
— kaip „holocost", mes nebū
tume čia, jei ne ta audra, 
privertusi mūsų tėvus bėgti iš 
Lietuvos ir kurtis Amerikoje 
ar kituose kraštuose; tikrovė 
— kur mes esame dabar?, 
kokia dabartinė Lietuva? 
kokia mūsų intelektualinė 
ypatybė? jungtis — mūsų 
bendruomenė; rytojus — kur 
mes žengsime rytoj? 

Saulius Cyvas papildė A. 
Barzduko pašnekesį. Kursan
tai buvo suskirstyti į penkias 
grupes. Kiekvienai grupei 
buvo paskirta po vieną prin

cipą, kurį savo tarpe išdis
kutavę, turėjo pareikšti išva
das. 

Vakarinei programai, susi
skirstę į grupes, kursantai 
turėjo oaruošti vaidinimus 
kursų temomis. Po pasiro
dymų visi ilgai dainavo jauni
mo mėgstamas dainas. 

Sekmadienį — inteligentiš
kumas. Diena pradėta šv. 
Mišiomis. Šią dieną įvyko MAS 
suvažiavimas. 0 po laisvalai
kio visi kursantai išklausė dr. 
D. Katiliūtės-Boydstun paskai
tos ir turėjo progos pagerinti 
savo lietuvių kalbą, išklausę 
kun. Juozo Vaišnio „Kalbos 
kultūros" paskaitos. 

Vakarinė programa prasidė
jo kursantams pasidalinus 
grupelėmis, piešiant plakatus 
kursų temomis. Pabaigę 
plakatus, kursantai žaidė 
lietuviškus žaidimus. 

Pirmadienio tema buvo 
šeimyniškumo principas. Pir
moji dienos paskaitininke 
Rasa Šoliūnaitė-Poskočimienė 
įdomiai apibūdino šeimos 
prasmę. Vakarop programa 
pasikeitė. Vietoj paskaitos 
vyko diskusijos, kurių vado
vai buvo Janina Udrienė ir 
Juozas Polikaitis. Diskusijų 
metu kursantai buvo nukelti 
dvidešimt metų į ateitį, kai jie 
jau bus tėvai, turės savo 
šeimas ir problemas, kurias jie 
turės spręsti. Po diskusijų, 
kursantai buvo suskirstyti į 
grupes, kuriose turėjo rasti 
atsakymus iškeltiems klausi
mams. 

Vakarinės programos tema 
— susikaupimas. Vakaras 
baigtas šv. Mišiomis. 

Paskutinė kursų diena — 
katalikiškumo principas. Rytą 
vyko dr. Vytauto Vyganto 
paskaita apie katalikiškumą. 
Vakare kursantai atkreipė 
dėmesį į kun. Juozo Vaišnio 
paskaitą apie katalikiškumo 
principo prasmę. 

Naujųjų metų išvakarės — 
gardi vakarienė, kursų daly
vių bei vadovų talentų progra
ma, buvusių kursų ir stovyklų 
skaidrių montažas. 1986 metai 
buvo sutikti dainomis ir šokio 
sukūryj. Išklausę šv. Mišių, 
visi keliavo sapnų šalin. 

Kursantai ne vien klausėsi 
paskaitų; jie turėjo progos 
sviedinį sniege paspardyti, 
ledo ritulį ant sušalusio Spyg
lio ežero pažaisti, čiuožti, rogu
tėmis važinėti ir pasivaikščio
ti gražioje Dainavos gamtoje. 

• ; 

Partizano Daumanto kuopos nariai ir g lobėjos E g l ė Paulikienė ir La ima Šalč iuvienė. 
Nuotr. A . G i l v y d ž i o 

LIPNIŪNO 
KUOPOS 
VEIKLA 

Kuopos metinės rekolek
cijos įvyko spalio 19-20 dieno
mis kuopos pirmininko Jono 
Račkausko vasarnamyje, Be-
verly Shores, Indianoje. Į šią 
dvasinio atsinaujinimo parą 
atvyko beveik visa kuopa. 
Rekolekcijas pravedė kuopos 
dvasios vadas kun. Antanas 
Saulaitis. Savaitgalis padalin
tas į maždaug dvi dalis: susi
taikymo sakramentą ir šven
tas Mišias. Šeštadienio 
vakaras pašvęstas susikaupi
mui, pasiruošiant susitaiky
mo sakramentui. Per atskiras 
vienišas valandėles, skaity
mus, diskusijas ir filmus, daly
viai turėjo progą išsamiai 
susipažinti su savimi. 

Sekmadienio rytas skirtas 
šventoms Mišioms ir pasiruo
šimui joms. Dalyviai padalin
ti į būrelius: liturgijos, aplin
kos ir duonos kep imo. 
Liturgijos būrelis parinko 
skaitymus Mišioms ir pateikė 
jų paaiškinimus. Aplinkos 
būrelis parinko vietą Mišioms: 
liturginė dalis — paplūdimy
je, o eucharistinė — miške ant 
kalno. Duonos kepimo būrelis, 
vadovaudamasis garsiuoju 
tėvo Saulaičio receptu, kepė 
duoną komunijai. Visiems 
būreliams pasiruošus, prasi
dėjo šv. Mišios. Michigano eže
ro bangoms s k a l a u j a n t 
krantą, kartais vos galima 
buvo girdėti skaitymus. Beei
nant į eucharistinę dalj miške, 
dalyviai sustojo apleistoje 
krepšinio aikštelėje ir sukalbė
jo savotišką tikinčiųjų maldą, 
kurioje kiekvienas pasisakė, 

Kursai baigėsi naujųjų metų 
pirmąją dieną. Dainavos 
stovyklavietėje — vidudienis. 
Viešpatauja ramumas. Bal
tame sniege pasiliko tik kur
santų pėdsakai. Nors pava
sario saulei pradėjus kaitinti 
sniegas ištirps, tačiau kur
santų pėdsakai Dainavos 
laukuose pasiliks. 

Aušra E. Jasaitytė 

už ką buvo Dievui dėkingas. 
Kitą mėnesį, lapkričio 22 

dieną, pas kuopos nares Lidi
ją ir Ramintą Bilutes įvyko 
ypatingas susirinkimas, ku
riame kuopą apleidęs, bet jos 
neužmiršęs, studentas Algis 
Sodonis aptarė savo kelionę į 
Lietuvą — į Vilniaus universi
teto lituanistikos kursus. Algis 
lankėsi ir Suvalkų trikampyje 
— Punske. Jis ragino kuopos 
narius pasinaudoti bet kokia 
proga pamatyti Lietuvą savo 
akimis, kad ji taptų tikrove, o 
ne pasaka. Algis teigė, kad 
vien dėl lituanistikos kursų 
neapsimoka vykti, tačiau dėl 
šešių savaičių Lietuvoje verta 
pasinaudoti ta proga. 

Gruodžio mėnesio pradžioje 
kuopos pirmininkui Jonui 
Račkauskui išvykstant į Romą, 
buvo nutarta pasinaudoti pro
ga paruošti ir garsinėn juoston 
įrašyti pranešimą apie kuopos 
veiklą Vatikano radijui, kuris 
būtų transliuojamas į Lietu
vą. 

Ateitininkų ^kūčiose keli 
nariai atliko eflėraščių monta
žą. 

Penki kuopos nariai daly
vavo MAS Žiemos kursuose. 
Kuopa tikisi darbingų ir našių 
naujųjų metų. 

Garbė Kristui! 
Gytis Liulevičius 

ATEITININKU NAMŲ 
TARYBOS K A L Ė D I N Ė S 

KORTELĖS 

Taryba prieš Kalėdų šventes 
i š s iun t inė jo s v e i k i n i m o 
korteles. Iki šiol dar tik maža 
dalis jas gavusiųjų atsilygino. 
Tikimės, kad po švenčių ir kiti 
atsilygins. 

Kai kurie, užsimokėdami už 
korteles, prisiuntė ir auką atei
tininkų namų išlaikymui. 
Jiems nuoširdžiai dėkojame. 
Iš jų paminėtini: J . Dėdinas 
— 150 dol., L. Kaufmanas ir P. 
Staniškis po 50 dol., kun. A. 
Petraitis — 25 dol. Po 20 dol. 
aukojo: dr. R. Sidrys, dr. A. 
Darnusis, V. Sinkus, dr. A. 
Šležas, M. Šilkaitis, dr. B. 
Krakaitis, dr. A. Razma, Sr.. 
Br. Polikaitis, D. F. Vasys, R. 
Banys, O. Norvilienė, kun. J. 
Pakalniškis, dr. J . Starkus, 
prel. J. Ralkūnas, dr. A. 

Marčiukaitis, Lapkus Asso
ciates, A. Alkaitis ir J. Činga. 

Apie korteles gauta daug 
pastabų ir kritikos. Taryba, 
leisdama ateinančių Šv. Kalė
dų ir Naujų Metų korteles, į 
pastabas atkreips dėmesį ir 
stengsis žmonių pageidavi
mus patenkinti. 

Visiems atsilyginusiems už 
korteles ir atsiuntusiems auką 
taryba nuoširdžiai dėkoja. 

Tarybos vardu 
Alfonsas Pargauskas 

LIPNIŪNO KUOPA 
RUOŠIA POKYLI 

Kun. A. Lipniūno kuopa ir 
šiais metais Chicagos visuo
menei ruošia pokylį, žinoma, 
tradicinio „Pončkų baliaus" 
vardu. Programoje numatytas 
vaidinimas — operetė, kuria
me vaidins kuopos nariai, 
paruošti Rasos Šoliūnaitės-
Poskočimienės, vaišės ir 
šokiai, grojant „Aido" orkest
rui. Balius įvyks sausio 25 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. Jauni
mo centro mažojoje salėje. 
Laukiame visų — sendraugių, 
studentų, moksleivių ir jaunu
čių! Iki pasimatymo! 

MYLĖTI - MA2U 
MAŽIAUSIA PAKĘSTI 

Nėra būdo priversti žmogų 
tikėti tai, ko jis pats netiki. 
Kiekvienas gali rasti kelią j 
tikėjimą tik jis pats — drauge 
galbūt su savo artimiausiais 
žmonėmis, bet niekada kieno 
nors iš aukščiau valia. Tačiau 
tik labai vėlai buvo praregėta, 
kad krikščioniškoji artimo 
meilė savyje slepia ne tik 
apaštalavimo, bet ir toleran
cijos reikalavimą. Be abejo, 
mylėti kiekvieną, kaip save 
patį, yra daugiau negu tik 
pakęsti ir nebūti niekieno 
mirtinu priešu. Deja. kur 
stokojama tolerancijos, ten 
stokojama ir meilės. Kaip 
galima kalbėti apie artimo 
meilę, negalint jo pakęsti! 
Meilė neįmanoma be toleran
cijos. 

Juozas Girnius 

M . ARVYDAS J. DAIUDĖ~ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

Of iso tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

I O K $ A 
V A I K Ų L I G O S 

6441 S. Pulaski Rd . 
Valandos pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9356 S. Roberts Road 

Hickory Hills 
Tel. 598-2131 

\ alandos pagal susitarimą 

Clevelando jciedrininkės surengusios D. StoncMūtes-Kuolienės ir R. Petrutienės kūrimų parr 
Abi menininkės (papuoštos gėlėmis) tarp giedrininkių. 

Nuot. V . B a c e v i č i a u s 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
57*0 Archer A ve. 

!6 blokai j vakaru* nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 VV. 71»t Street 
Priima :rec;ad nuo 2 iki 5 v v. 
Ketvirtad. nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. KENNETH J. Y ERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Caurt 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarime 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
'Augliai nuimami ofise) 

2434 VV. 71 Street, Chicago 
Tel . 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Vai.: pirm., antr, ketv.. penkt. 
nuo 12 iki 6 v.v. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir motery ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LL 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą 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. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MA.. EIK A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialvbė vidaus ir krauju ligos 
Nechirurgims išsiplėtusiu venų 

ir hemoroidu gvdvmas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos' pagal susitarimą: 
Pirm . antr . ketv. ir penkt 

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSYUK 
Lietuvis gvdvtoįas 

392S VVest 59th Street 
Vai . pirm , antr., ketv. ir penkt 

nuo 12-5 vai popiet ir 5-7 vai. vak 
Treč ir šešt uždarvta 

DR. IRENA KYRAS 
DR. LAURA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOIOS 

2659 W. 59 St. Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

šskvrus treč Sešt 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
- MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81*t Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Reztd. 385-4811 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7 Antr. ir 
ketv o-12 Penkt 11-2 

Tel. 436-7700 

VIDAS J. NEMICKAS, M JI. 
F.A.C.C. 

KARDIOLOGAS 
Širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIIA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIIA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
D A N T Ų GYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia i vakarus nuo Hariem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

.Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą U/darvta treč 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Specialvbė — Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 
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Nuolatinis rūpestis — 

TAUTINIS IŠLIKIMAS 
• • 

i 

T a u t i n i u i š s i l a ikymu 
rūpinasi kiekviena emigraci
ja. Kiekviena tautybė, pasirin
kusi ar priversta sąlygų 
pasirinkti svetimą kraštą savo 
ateičiai, neabejoja išlaikyti 
tautiškumą ir jį palikti savo 
jaunosioms kartoms. Mažiau 
tuo rūpinasi italai Pietų 
Amerikoje, nes jų skaičiaus 
perteklius ir panašumas su 
krašto gyventojų mišiniu juos 
padaro neatsparius ir nerū
pestingus. Jie turi savo 
klubus, kartais sales ar 
kultūros namus, bet juose 
itališko tiek yra, kad tik 
pavadinimai skamba itališ
kai. Jau net pirmoji jų karta 
kalba itališkai ispanišku 
žargonu, kuris sudaro savitą 
kalbą. Vaikai jau nemoka nė 
to žargono. 

Tačiau tautinis išsilai
kymas svarbus ypač mažo
sioms tautoms, kurios negali 
sudaryti svetimuose kraš
tuose daugumos ir negali 
turėti didesnės įtakos į visuo
meninį, politinį ir pramoninį 
gyvenimą. Kartais jie gali 
imponuoti savo kultūra, savo 
kultūros savitumais. To netu
ri kitos tautos arba jos yra 
taip susimaišiusios su sveti
ma kultūra, kad jau yra prara
dusios savo tautini charak
terį. Lietuviai tai turi, nes dar 
neišsisėmė. Jie tai turi, nes 
gyveno per toli nuo emigraci
nių kraštų. Jie ir turi pasiro
dyti savo kultūros žymėmis, 
kurios skiriasi nuo gyvenamo 
krašto ir net nuo daugelio 
buvusių jų kaimynų, kaip 
lenkų, vokiečių, rusų. 

I savo kultūrą ir jos apraiš
kas turime žiūrėti, kaip į vieną 
išsilaikymo tautinį laidą. 
Kūrėjų dar turime, jei jie kurtų 
net ir anglų kalba, kur kalbos 
reikia. Kūrėjų yapč daug 
turime muzikos ir dailės srity
je. Jie kuria--skirtingai, negu 
mūsų senieji kūrėjai, nes laiko 
dvasia veikia jų kūrybą. Lietu
viškas vardas, tautinė tema ar 
melodija yra tautos dvasios 
apraiška ir tautiškumo paro
dymas svetimiesiems. Tai 
naudinga ir saviems, jau užau
gusiems svetimame podirvyje 
ir įgijusiems svetimą charak
terį. 

Savita kultūra, savita kūry
ba išskiria tautines arba, kaip 
dabar mėgstama sakyti, etni
nes grupes. Jų kūryboje atsis
pindi senolių dvasia. Nebūtų 
turtinga ir šio krašto ar net 
visos Amerikos kultūra, jeigu 
joje nebūtų to mišinio, kurį 
sudarė daugelio tautų palikuo
nys, atiduodami savo dalį 
bendram turtui. Ir lietuviai 
daugiau gali pasireikšti sava 
kultūra ir kūryba, negu visuo
menine ar politine veikla, jei 
tai lieka tik uždarame rately-
je.Jei mes kalbame apie 
pavergtos tautos laisvę, 
daugelis svetimtaučių to nesu
pranta, bet visi supranta kul
tūrinius laimėjimus, kūry
binius pasiekimus ir per juos 
mato tų kūrėjų kilmę ar tėvy
nę. 

Negalima nuvertinti poli
tinių siekimų, visuomeninių 
darbų, organizacijų, kurios 
remiasi tautine kilme. Bet taip 
pat negalima tiems vienetams 
suteikti tokį pirmumą, koks jis 
yra ar gali būti laisvoje valsty
bėje. Politiniai ir visuomeni
niai pasireiškimai yra vien
kartiniai ta prasme, kad jie 
tinka tik toms sąlygoms, 
kurios tam tikru metu iškyla, 
reiškiant tautinius troškimus 
ar minint tautines šventes ir 
sukaktis. Jos nepadaro nie
kam išliekamo įspūdžio, nes 
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kiekvienas politikas — nuo 
viršūnių iki miesto paprastų 
politinių atstovų — rūpinasi, 
kaip įtikti savo rinkėjams ir 
atstovaujamiems savo dides
niam ar mažesniam ratelyje. 
Tai yra tokia tikrovė, kurią 
mes jau ne kartą esame paty
rę. 

Tuo tarpu kiekvienas kul
tūrinis pasireiškimas, ar tai 
būtų dainų ar tautinių šokių 
šventė, pasilieka vaizdinga 
priemone, išreiškiančia dauge
lio dar nematytus naujumus. 
Taip pat sava muzika ir 
menas, savi pasirodymai ir 
kūryba, kuri parodo tautos 
dvasios gelmes, yra išlie
kamos vertės^ Ji išlieka kar
tais ilgiau, kartais trumpiau, 
bet ji visuomet turi ir politinį 
atspalvį — ji atkreipia dauge
lio dėmesį į pačią tautą. į jos 
padėtį, į jos siekimus. Šiuo 
atveju mes galime parodyti 
tautos vergiją ir išeivinos pas
tangas tai vergijai pasiprie
šinti. 

Tautinis išlikimas ir savos 
misijos pratęsimas priklauso 
ne tiek nuo kultūros ir kūrėjų, 
juo labiau nuo politikos ir 
visuomeninių darbų, kiek nuo 
savo tautinio identiteto supra
timo, nuo savo tautinio įsiti
kinimo ir savų įsipareigojimų 
pajautimo. Tas atsakingumo 
jausmas, tas įsipareigojimų 
supratimas turi pereiti nuo 
tėvų į vaikus, nuo vyresniųjų 
ir jaunesniuosius, nuo pirmo
sios emigrantų kartos į nau
jas kartas. Tų naujųjų kartų, 
kurios sąmoningai jaus atsa
kingumą už savo tautinę 
tapatybę liks daug mažesnis 
skaičius, negu jų tėvų ir sene
lių, bet jų turi likti bent tiek, 
kad jie keltų savo tautos var
dą, kad jie atstovautų tiems, 
kurie savęs negali pareikšti ir 
savo Žodžio negali pasakyti, 
nes jų lūpos yra vergijos sura
kintos. 

Atsakomybės pajautimą 
išugdyti turi lituanistinės 
mokyklos, organizacijos, 
veiksniai, spauda. Tai viene
tai, kurių tiesioginė pasiun
tinybė yra perteikti tai, kas* 
priklauso tautai, ką pati tauta 
perteikti normaliu keliu nega
li. Lituanistinis švietimas ir 
auklėjimas mokyklose ir 
organizacijose yra primaeilės 
reikšmės, nepaisant, kaip kuri 
organizacija teisintų savo 
egzistenciją. Jeigu ji to negali 
ar nepajėgia atl ikti , ji 
pasmerkta mirti ir išnykti 
palikusi tik protokolus ir nežy
mius darbus savo laikotarpio 
tautiečiams. 

Bet tikras tautinis auklė-
.tojas, tikrasis atsakomybės, 
tautinio identiteto ugdytojas 
yra žmogus, — kūrėjas, kultū
rininkas, dvasinis tautiškumo 
palaikytojas. Jei kūryba, kaip 
tokia, yra tik kūrėjo talento 
pasireiškimas, tai tautinės 
tapatybės supratimo, tautinio 
įsitikinimo įdiegimas priklau
so ne tiek nuo atskiro žmo
gaus, kiek nuo žmonių jun
ginio šeimoje. Šeima yra 
pirmoji tauta, pirmoji kūrėja, 
pirmoji dvasinė ir tautinė auk
lėtoja, pirmoji tikrojo atsa
komybės pajautimo įkvėpėja. 
Gali nepasisekti ir šeimai, bet 
tik šeima turi visus gali
mumus paruošti tautai išsi
laikymą, plitimą ir perduoti 
kovos už jos laisvę, vardą ir 
ateitį vadovavimo vairą. 
Šeimai reikia ir mokyklos, ir 
organizacijų, ir paskirų žmo
nių pagalbos, bet tautos 
pratęsimą pavesti tegalima tik 
šeimai. 

Pr. Gr. 

Mūsų spaudoje veržiasi per 
k raš tus visokie jubiliejai. 
Džiaugiamės savo spauda, sa
vo organizacijomis, savo vaikų 
siekimais. Todėl gal užmes-
kime žvilgsnį ne tik į gerus 
norus, o ir į jų pasekmes, bei 
pastatykime save, kaip tą 
karalių be rūbų, prieš šios 
dienos gyvenimo realybę. 

Ne mes vieni važiavome į šį 
kraštą. Čia vykdami atsi-
nešėme ne imigranto, bet poli
tinio emigranto etiketę. Daug 
metų prabėgo nuo to laiko, 
pasaulyje kažkur virė karai ir 
konfliktai, o mes vis bandėme 
įsikurti, vis taupėme pinigėlį. 
Ar priėmė mus šis kraštas? Ir 
taip, ir ne. Anglo-germaniški 
pirmūnai žiūrėjo jau nuo seno 
paniekinančiai į visokius polia-
kus, italus, graikus, kiniečius ir 
visus kitus varguolius. Imigra
cija buvo ir tebėra reikalinga, 
nes kas gi atliks tuos j uodus dar
bus, kurių nenori praturtėjusių 
pionierių švarios rankos? Didie
ji miestai buvo suskirstyti į 
„getus", į kuriuos neįžengdavo 
padoraus amerikiečio koja. 

Vėliau atėjo socialinės gero
vės lygintojai ir atnešė naujas 
idėjas. Žmogus tapodarmažiau 
svarbus, atsirado žodis „etni-
kai". Bet tik negalvokime, kad 
visi etnikai buvo vienodi, kai 
prasidėjo „sovieto" lyginimas 
ir kvotos. Tikrieji etnikai buvo 
tik kelios grupės — negrai, 
kuriems norėta atlyginti už jų 
prosenių išnaudojimą, (nors toji 
sistema, daugelio nepastebi
ma, buvo jau seniai prakti
kuojama indėnų rezervaci
joms), vėliau pri jungiant 
ispaniškai kalbančius ir vadi
namus orientalus. Po šia klasi
fikacija slėpėsi didelis dvivei
diškumas: ispanų grupei juk 
nepriklausė ispanai iš Ispani
jos, Kubos, nei orientalams — 
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japonai. Taip užklijavus eti
ketes kai kurioms tautoms, atsi
rado daug nesusipratimų 
atnešusios vadinamos kvotos, 
išjungiant konstitucijos garan
tuojamas asmens teises ir jas 
suteikiant ne asmenims, bet 
grupėms. Sujudo ir pakėlė 
balsus kitos grupės — italai, 
graikai, lenkai, pajutę dykai 
gaunamą dolerį, pirmenybę 
vienų tautų kontraktoriams 
prieš kitus. Mes, kantrieji lietu
viai, vis kultūringai tylėjom, vis 
dar tikėjom žodžiais ir kons
titucija. Pagaliau prie kvotų 
grupės prisijungė homoseksu
alai, moterų teisių kovotojos, 
taikos mylėtojai ir panašūs. 
Politikieriams vis tvirtinant, 
kad tos privilegijos yra trumpa
laikės, gyvenimo tikrovė paro
dė, kad jas išsikovojusios gru
pės visai nemano atsisakyti 
specialių privilegijų, nors jos 
jau seniai pasidarė nebereika
lingos. Žmonių skirstymas į 
grupes perėjo ne tik į socialinį, 
bet ir politinį frontą, kai pvz. per 
didžiąją Olimpijadą grupavi
mas buvo daromas tik pagal 
politinius principus, neįsilei
džiant lietuvių sportininkų ir 
šokėjų, kad nesupykinus mark
sistų. 

Amerikos „suvirinimo kati
las" dabar turi daug problemų, 
bandomų spręsti teismuose, nes 
jiems yra svetimas pvz. Kana
dos požiūris į tautybes, kur yra 
daugiau remiamasi ne suvi
rinimo, bet konfederacijos prin
cipu ir kur tautybės skaitomos 
prisijungusios prie Kanados 
valstybės, kartu ir pasilaiky-
damos savo tautybę. Iš poli
tinio taško žiūrint, Amerikai 
tokia sistema nepriimtina, bet 
kaip tas atrodo iš teisinio taško? 

Kur lieka principai? 
Modernieji sociologai, žiū

rėdami tiek į krašto, tiek į viso 
pasaulio pastangas išvengti 
karinio konflikto ir susinaiki
nimo, pabrėžia ir siūlo skir
tingų grupių susiliejimą ir susi-
vienodinimą. Kai naujieji 
imigrantai tiek seniau, tiek 
dabar žiūri į asimiliaciją gyve
namajame krašte kaip į grėsmę 
ir kaip į savo identiteto prara
dimą, sociologai ižūri į tai, kaip į 
gėrį, ar tai vadintume akultūri-
zacija, a r suamerikonėjimu. 
Man ypač įkrito neseniai gir
dėta frazė per televizijos teniso 
turnyrą, kur tenisistė Navrati-
lova buvo pristatyta kaip 
„buvusi čekė". Nemalonus šiur
pulys nubėgo per nugarą, kad ir 
mes gal jau esame pristatomi 
kaip „buvę lietuviai". Jau nesi
kreipiant į sociologus dėl tiks
lių suamerikonėjimo duomenų, 
— o jie skelbia, kad pvz. mišrių 
šeimų daugėjimas imigrantų 
tarpe nepaprastai skiriasi tarp 
pirmos ir trečios imigrantų šei
mų kartos, — dabar ir mums 
patiems visiškai aišku, kad priė
jome tą laikotarpį gal daug grei
čiau, negu skelbia bendriniai 
imigrantų asimiliacijos skai
čiai. 

Po antrojo karo imigracijos, 
kai liberalų eilėse pasigirdo 
priekaištai, kad į „naująjį 
pasaulį" pirmenybė duodama 
tik šiaurietiškos išvaizdos euro
piečiams, į šį kraštą pasiliejo 
Azijos kraštų banga, arabų 
nepritapėliai prie savo religijos 
šovinistų, brutalaus Afganis
tano karo išvietintieji, centri
nės ir pietų Amerikos perbė
gėliai, Meksikos beturčiai. 
Kiekviena grupė stengiasi išlai
kyti savo tautybę, kalbą, reli
giją. Jie labai keičia Amerikos 
veidą. Ar ir jie išaugins vaikus, 
kurie nebenorės žinoti savo šak-

. nų ir nesidomės savo tautos 
kalba, spauda, ateitimi, ar ir 
jiems bus „ten namai, kur man 
gerai"? 

Tik ateitis duos į tai at
sakymą. 

BLOGIO PRIEŽASTYS 

Iškilmėse rimtai nusiteikęs jaunimas... Iš kairės: Gilius Gaška, Rū
ta Staniškytė ir Lionė Kazlauskienė. 
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MĄSTYMAS — SKAUSMO 
ŠALTINIS 

Bėgame nuo tiesos, nes 
bėgame nuo savęs pačių, 
baimindamiesi atvirai prare
gėti savyje tuštumą. Norime 
užsimiršti, norime išsiblašky
ti. Ir karaliams visų pirma 
pavydime to, jog jie apsupti 
žmonių, skirtų jiems taip 
užimti, kad nebeliktų laiko 
apie save pačius pamąstyti. 
Žinome, jog ir karalius pasi
daro nelaimingas bemąstyda
mas. Todėl ieškome išsiblaš
kymo, kad pabėgtume nuo 

Kokia yra blogio pasaulyje 
priežastis? Markso sekėjai 
atsako, kas už blogį yra kalti 
kapitalizmas ir religija. Pagal 
šitą tezę sukuriama istorija, 
sociologija, pedagogika. Prie 
jos derinama atradimai ir 
mokslo laimėjimai. Net ir tau
tiniai himnai apdainuoja 
atsiskaitymą su šiais priešais. 
Tai labai ryšku minėtoje 
Camus dramoje „Teisingieji". 
Ten du revoliucionieriai dis
kutuoja žmogžudystės temą. 
Kaliajevas aiškina: „Pagaliau 
mes žudome, kad sukurtume 
tokį pasaulį, kuriame jau 
nebus žmogžudysčių. Mes 
sutinkame būti kriminalis
tais, kad žemė būtų pripildyta 
nekaltaisiais". 

Kitas dramos veikėjas 
Stepan klausia: „Nekaltai
siais? Nesuprantu, ką tai reiš
kia ir nenoriu žinoti nei aiš
kinti tūkstančiams žmonių, 
kad jie kartais nesusikurtų 
aukštesnės prasmės". Kaliaje
vas jam atsako: „Reikia tikė
ti, kad išauš tokia diena, kada 
bus paneigta visa, kas šian
dien vadinama žmogaus gyve
nimu". Stepanas patvirtina, 
kad jis tuo esąs tikras. Tada 
Kaliajevas jam atsako: „Tu 
negali būti tikras. Žinoti, 
kurio mūsų tezė yra tikresnė, 
gal dar reikės trijų generacijų 
aukos, karų, baisių revoliuci
jų. Kada jau šį kraujo lietų 
žemė bus sugėrusi, tu ir aš jau 
seniai būsime pavirtę j dul
kes". Šį tarp dviejų įsivaiz
duotų asmenų pokalbį Camus 
parašė prieš 1950 metus. 
Dvidešimt metų vėliau 
Camus pradėjo diskusijas su 
to laiko žurnalistu Christian 
Chabanis ir prancūzų sinda-
kalistų ideologu Daniel 
Guerin. Chabanis laikėsi 
nuomonės, kad tikėjimas į Die
vą vis augąs. Guerin tą pačią 
mintį vystė pagal marksizmo 
ideologiją, sakydamas: „Kaip 
ir Engelsas, aš manau, kad 
didžiosios gamtos nelaimės 
primityvinėje epochoje suda
rė tuos elementus, kurie priver
tė žmogų klauptis, tikėti, nes 
tasai žmogus buvo išgąs
dintas audrų, žemės drebė-

nuobodulio, atskleidžiančio 
mūsų niekybę. Ir kalėjimas 
yra tokia baisi bausmė, kad 
esame uždaromi j vienatvės 
tylą ir nebegalime užsimiršti 
išsiblaškymo triukšme. 

Juozas Girnius, dėstydamas 
Bl. Pascalio minti 

Kas yra blogis moraliniu 
atžvilgiu, tai blogis ir poli-

J. J. Rousseau 

jimų ir kita. nes nepajėgė viso 
suprasti ir išaiškinti. Mūsų lai
kais prie gamtos kataklizmų 
prisidėjo dar baisus atominės 
jėgos kataklizmas. Viena iš 
dar vis išliekančios religijos 
priežasčių yra kaip tik atomi
nės bombos ir branduolinio 
karo baimė. Tokioje baimėje 
religija yra atrama, kurios 
bandoma griebtis, kaip išsi
gelbėjimo". 

Chabanis atsako Guerin .pa
duodamas pavyzdį: Solženy-
ciną ne baimė privedė prie 
tikėjimo. Jis savo romane 
„Vėžio palata" aiškiai išdėsto 
savo mintį. Vienas iš to 
romano veikėjų Kostoglotovas 
pasakoja savo apsilankymą 
Maskvos zoologijos sode. Šalia 
lovoje kitas ligonis pasako
jimu labai susiįdomauja, nes 
jis niekad nėra buvęs tame 
zoologijos sode. Kostogloto
vas smulkiai papasakoja, kaip 
jis atsiradęs šalia tuščio nar
vo, kuriame buvo retos rūšies 
bdždžionė, bet jos nėra. Ant 
grotų vartelių pakabintas raš
tas: vienas lankytojų sviedęs į 
beždžionės akis pipirų ir toji 
apakusi. Išvada: tasai niek
šas lankytojas nebuvo koks 
nors kapitalistas, bet papras
tas darbininkas. Taigi blogis 
ir kapitalizmas šiuo atveju 
išsiskyrė; blogis liko blogiu 
visoje savo paslaptyje. Klausi
mas aiškus: virš blogio yra 
tiek kapitalistas, tiek proleta
ras. 

Guerin atsako: „Tiesa, 
smerktinas režimas, kurį da
bar išgyvena sovietinė Rusija, 
prisideda prie to, kad žmonės 
darosi dar blogesni, gal net 
daugiau negu kapitalistiniuo
se kraštuose, nes represijos ten 
yra visuotinio pobūdžio. Tasai 
režimas ir tos niekšybės kaip 
tik pažadino atbudimą, vis-
tiek ar jis yra laikinis, ar išlie-
k ą s , re l ig inės s ąmonės 
žmonėse, kurie negali pakelti 
valstybinio žiaurumo ir ieško 
išsilaisvinimo, paguodos reli
gijoje, kuri atrodė jau neeg
zistuojanti". 

Chabanis atkerta abejojąs, 
kad Solženicynas ieškojęs 
išsilaisvinimo ar paguodos. Jo 

- genijus jį guodžia. Jis nesilei
džia į socializmo kritiką, ką 
galėtų lengvai padaryti, bet 
siekia giliau — į žmogaus 
žinojimo ir pažinimo gelmes. 
Kokia bebus visuomenės evo
liucija, yra tikra, kad visuo
met atsiras žmonių, panašių į 
Solženicyną, laisvų išvidine 
laisve ir pajėgiančių nugalėti 
socialinę ir ideologinę stab
meldystę, iškeldami tikrąsias 
žmogaus ir Dievo problemas". 

J. V. 

PIRMOJI 
EGLUTĖ 

AUDRONĖ O. B. 

Ateitis yra kuriama, o ne 
pramatoma. Todėl visos pra
našystės, šviesios ar tamsios, 
iš esmės yra tuščios. Visose 
pranašystėse slypi vaikiško keršto. 

naivumo, kuris dar nesuvokia 
žmogiškosios už save atsako
mybės ir iš šalies laukia liki
mo malonės ar baiminasi jo 

Jugzas Girnius I 

— U ar tu j ai nepertarei, kad galėjo didelis karš
tis haliucinacijomis pasireikšti? 

— Žinoma kur gi ne, — bandžiau sakyti, bet ji 
savo ir tiek — buvusi sąmonėje ir mačiusi savo siele
lę ne kūne... kamputyje ir vėl sugrįžusią. 

— Jau gal ji kur buvo pasiskaičiusi indų išmin
ties ir jų vaizdingumo pilna. 

— Gal ir taip. Ar tuomet dar nebuvau taip toli 
nu8iyrus — teta buvo vis jau mano buvusi mokytoja, 
o mano skaitiniai tik mokykliniai. 

Prie tetos Monikos ir jos brolio Roko gyveno dar 
viena mano senelės sesuo — Mortelė. Ar nori ir apie 
ją žodelio? 

— Norėt tai labai noriu, bet ar ne per daug čia 
mano galvelei vienam kartui? 

— Čia jau trumpai. Kitą kartą apie tavo tetules 
kalbėsime. O dabar dar senelė Morta. Buvo labai 
miela, labai gera ir atėjusi pas mus prabūdavo kelias 
dienas, iki vėl susiruošdavo grįžti atgal. Vienu tarpu 
vis atvykdavo su savo gimine, dar kitos sesers naš
liu vyru, kuris rūpinosi iš Amerikos parvažiuojančio 
sūnaus dokumentais, mūsiškaims padedant ir pata
rimais, ir nuvykimais kur reikėjo. Tas parvykstantis 
amerikonas buvo Adomas, vyko per Rusiją, ir, kiek 
susigaudžiau, anais laikais, tenai užkliuvo ir ilgai 
trukc, kol tėvas jį išgelbėjo visokiais pažymėjimais, 
reikalaujamais raštais ir bent sugrįžo atgal į 
Ameriką netekęs sveikatos tame užkliuvime. 

— Tai kodėl jis vyko per Rusiją, ar per kitur neno
rėjo? 

— Kiek susigaudžiau, buvo gal kiek mandra-
pypkis, tikėjo nauja, idealia santvarka, pats buvo 
gal jos simpatikas, tai, patyręs realybę, sugrįžo 
nusivylęs. 

— O ar daugiau jis nevažiavo per tinkamas 
vietas, kur nereikia užkliūti? 

— Nevažiavo, nors gal vis tėvui žadėjo. O ir 
mano senelė vis sakydavo, kai Adomas parvažiuos, 
arba, kai Adomas atsiųs, tai ji ir man duos dolerių 
mokslui eiti. Tuomet jau buvo prasidėję visur krizi
niai trūkumai. Bet jau neparvažiavo Adomas, nei 
dolerių neatsiuntė ir nežinia koks jo paties gyveni
mas buvo sugrįžus, nes ir Amerika nedateklius 
kentė. 

— O kaip senelė Morta, kaip ji toliau gyveno? 
— O, nieko ypatingo — gyveno sau prie Monikos 

ir Roko, jiems padėdama namų apyvokoj. Monikutė 
dažnai nesveika, tai ir mūsų paaugusi šeima jiems 
talkindavome, ypač laukų darbuose, nes ir senelė 
Morta laukuose jau nebuvo pajėgi. Kartais pasiguos
davo viešėdama pas mus, kad ir Rokas nustoja 
kantrybės su jom dviem tokiom besveikatėm, bet ir 
vėl sau visi pamažu krutėjo per gyvenimėlį. 

Gyvenau jau Kaune. Kelinti metai — žemesni ir 
aukštesni mokslai ir pagaliau tarnyba tarnybėlė, 
kuri buvo išgelbėjimas studijoms tęsti. Galvoju, 
mano senelės jau nebuvo, nes kaip gi kitaip ji 
nedalyvautų sesers Mortos laidotuvėse? 

— Ar tai mirė ir geroji Mortelė, geroji senelė 
Morta? 

— Atėjo laikas ir jai... Parvažiavus į tėviškę 
buvo jautrumos, Mamytės su dėdiene pasakojimo, 
kai mažoji sesutė Antosėlė būdavo nuošaliau. O būta 
didelio išgyvenimo, net man ir dabar artimai 
atsišaukia. 

— Taip gailėjotės senelės Mortos, kad taip 
išgyventa jos netekimas? 

— Žinai, Birutėle, kad tai beveik jau ne gailes
čio išgyvenimas. Morta buvo jau įsiligojusi, giminės 
buvo apsipratę su mintimi, kad gali ji iškeliauti. Kai 
jos globėjai, tai gal ir atsidusdavo, kad ateitų 
palengvėjimas jiems visiems trims dėl Mortos 
silpnėjimo. Dažnai lankydavo ir mamytė, bet vis ne 
čia pat — daug nepribūši nuvykusi, vien stambes
nius darbus aplink ją atlikdavusi ir vėl jie visi trys 
tik savo pačių valiai. Pagaliau gavo žinią mūsiškiai, 
kad jau mamytė atvyktų, kad jau neilgai užtruks... 
Žinoma, ji tuoj nuvyko, nuskubėjo tuos porą kilomet
rų į buvusią savo tėviškę, viena. Rado dar ją blėstan
čią ir suspėjo akis užmerkti ir su kaimynėmis pašar
voti. Rytojaus rytą vėl nuskubėjo su mūsų dar maža 
Antosėlė į laidotuves. Žinai, Lietuvoje vaikus į laido
tuves vesdavosi — ne taip, kaip čia, stengiasi vaikus 
nuo žodžio mirtis apginti, apsaugoti... 

— Gerai sakai, čia stengiamasi vaikus nuo to 
apsaugoti, o tikrai pavojingi auklėjimui dalykai 
brukami visokia forma ankstyvame mokykliniam 
amžiuje. 

— Žodžiu, mamytė su sesute palaidojo Mortą, 
visam kaimui padedant, atgiedant, apgailint, kam ji 
širdyje pasilikusi buvo. O ir giminių kone visas 
kaimas, vis mano senelės seserų prasiplėtę šeimos. 

— O brolių senelė neturėjo? 
— Turėjo ir brolį. Vienintelį. Ir jam liko tėviškės 

namai ir ūkis. Senelės brolienė buvo garsioji bobutė 
— priėmėja, kuri ir mane ir visas mano sesutes 
„sugavo šaltinėlyje". Pas mus ne gandras kūdikius 
atnešdavo, bet senelė-bobutė Liucė sugaudavo 
šaltinėlyje ir atnešdavo mamytėms... 

— O kaip senelės brolis, nieko apie jį daugiau? 

(Bus daugiau) 
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O n a S k i r m a n t ė Kondrat ienė kalbas i su Mitch Snyder David 
Brinkley televizijos va landoje . 

HORIZONTAI 
S e k m a d i e n i ų v i d u d i e n į 

^Vashingtono laiku) per visą 
A m e r i k ą t r a n s l i u o j a m a 
populiari televizijos p rograma 
„Si sava i t ė su Davidu Brink
l e y " , p e r d u o d a m a A B C 
televizijos t inklo, gruodžio 29 
dieną buvo sk i r t a benamiams 
a r b a gatvių žmonėms. Tokių 
žmonių problema ypač aktu
ali y r a šios šal ies didmies
čiuose. Ta problema neap
l e n k i a ir J A V s o s t i n ė s 
VVashingtono, kur pastaruoju 
metu nemaža benamių gatvės 
žmonių pastogę r a n d a senam, 
nebenaudo jamam buvusiam 
valdžios įstaigų pas t a t e netoli 
Kapitolio. Benamių gatvės 
žmonių iš la ikymu t a m e pasta
te rūpinas i anksč i au pa t s 
buvęs benamis ga tvės žmogus 
Mitch Snyder, savo metu 31 
dieną badavęs , s iekdamas , 
kad vyr iausybė atkreiptų 
dėmesį į benamių gatvės 
žmonių reikalus, kad jų neiš-
k raus ty tų iš seno, apleisto 
b u v u s i o v a l d ž i o s į s t a igų 
p a s t a t o n e t o l i Kap i to l i o . 
Gavęs teigiamą pat ies pre
zidento Reagano užtikrinimą, 
Snyder bado streiką nutrau
kė. 

Tač iau federacinės ir miesto 
valdžios biurokrata i darė savo: 
jau buvo pas i ruošta benamius 
ga tvės žmones iš to pastato 
jėga išvaryti . Todė! gruodžio 
29 d. Davido Brinkley prog 
rarr.a sąmoninga i buvo skirta 
b e n a m i ų g a t v ė s žmonių 
k l a u s i m u i a p t a r t i . Prog
r a m o j e d a l y v a u t i b u v o 
pakviest i Nevv Yorko ir Los 
Angeles miestų merai , bena
mių globėjas ir kovotojas dėl 
jų aprūpinimo Mitch Snyder ir 
W a s h i n g t o n o a p y l i n k ė s e 
gyvenan t i sveikatos b<-i Šal
pos politikos anal i s te Ona 
S k i r m a n t ė K o n d r a t i e n ė , 
mūsišk io lietuviškų knygų 
p l a t i n t o j o d r. R a m ū n o 
Kondra to žmona. Įdomu, kad 
Šios p rogramos išvakarėse 
p r e z i d e n t a s R r a g a n a s 
asmeniška i davė įsakymą 
neiškraustyt i benamių gatvės 
žmonių iŠ to seno . apleisto val
džios pas ta to . 

D. Brinkley specialios prog
r amos dalyvius apklausinėjo 
t rys žurna l i s ta i . Tiesiog reikė
jo stebėtis, kokia guvi. šmaikš
ti ir logiška savo atsaky
m u o s e b u v o S k i r m a n t ė 
Kondrat ienė. Nors atstovau
d a m a daugiau vyriausybės 
politikai, ji pagyrė Snyderį už 
didelį rūpestį benamia i s gat
vės žmonėmis, tačiau nesuti
ko su kai kur ia is jautriai 
perdėtais Snydprio teigimais, 
kad benamių ga tvės Žmonių 
esą milijonai, kad jie, ypač šal
č iams užėjus, krentn kaip 
musės. Buvo ieškota įvairių 
kelių benamių gatvės žmonių 
p r o b l e m a i i š s p r ę s t i . bet 
atrodo, kad te igiamą spren
dimą nelengva bus pasiekti 
a rba iš viso jo nebus. Vėliau į 
programą buvo įjungti abiejų 
miestų merai ir jio detaliai 
papasakojo, ka ip tvarkosi su 
benamių g?»tvės žmonių prob
lema. Ypač Nevv Yorko miesto 
meras Koch n*> loirtrj paHtavo 

Žinomi Chicagos Lietuvių 
operos rėmėjai — solistė Eglė 
Rūkštelytė ir operos diri
gen ta s muz ikas A r ū n a s 
Kaminskas - atvyksta į St. 
Petersburgą. Sausio 22 d. 4 v. 
p.p. atliks rečitalį, o muzikas 
Arūnas Kaminskas palydės 
fortepijonu. Tą konce r t ą 
ruošia vietinis Altos skyrius 
Lietuvių klube. Solistė Eglė 
Rūkštelytė spalio mėnesį turėjo 
rečitalį Chicagos Lietuvių ope
rai paremti, pagal spaudą — su 
dideliu pasisekimu. 

Po koncerto bus šalta vaka
rienė ir šokiai. Kultūringas ir 
linksmas vakaras — turis
tams ir vietiniams. 

brandaus amžiaus sulauku
siam lietuviui linkima tvirtų 
ateities metų. To paties linki
me ir mes, kurie Stasį Trinką 
pažįstame. 

KUCIŲ IR KALĖDŲ 
ŠVENTĖS 

Bendrų kūčių salėje čia šį
met nebuvo surengta. Gražias 
kūčias buvo surengę Bronė ir 
Bronius Oniūnai. Kun. Vytau
tas Pikturna palaimino val
gius, kurių ten buvo ir dau-
g a u , k a i p t ų d v y l i k ą 
tradicinių. Visi laužėm plotke-
les, vieni kitiems linkėdami 
sveikų ir ilgų metų. Kūčias 
savo namuose su svečiais ren
gė Pilipavičiai, Staškūnai ir 
visi savo šeimose. 

Kalėdų pirmą dieną St. Paul 
of the Cross bažnyčioje buvo 
lietuviškos pamaldos. Kun. V. 
Pikturna a tnašavo šv. Mišias 
ir pasakė gražų pamokslą. 
Visi gražiai giedojom lietu
viškas kalėdines giesmes. 

Gražina ir J o n a s Stankūnai 
surengė kalėdinį vaišių poky
lį, kuriame dalyvavę daug sve-

prieš kelias mi ru tes Skir
man tės Kondratie lės pareikš
t a s mintis . Kuri*; matėm tą 
programą, labai džiaugėmės 
l i e t u v a i t ė s S k i r m a n t ė s 
K o n d r a t i e n ė s p a s i r o d y m u 
televizijoje, Tiek anglų, tiek 
lietuvių kalbos iš jos lūpų 
skamba kaip gimtosios. 

Ir mes lietuviai galim patvir
tinti, kad benamių gatvės 
žmonių problema nėra leng
vai sprendžiama, nes jų tarpe 
nemažai yra tokių, kurie jo
k ios p r i eg l audos n e n o r i . 
Manau, kad dar nemažai Chi
cagos Marąuette P-ko buvusių 
ir dabartinių gyventojų pri
s imena benamį gatvės žmogų 
Karoliuką su ilgoka barzda, 
kuris žvarbias žiemos nakt is 
praleisdavo įsmukęs į kieno 
nors garažą ar rūsį. Kai Lietu
vos Dukterų organizacijos 
narės rimtai susirūpino jo liki
m u ir bandė Karoliuką patal
pinti kur nors prieglaudoje, 
Karoliukas tiek užsirūstino, 
kad iki savo mirties Lietuvos 
Dukterų organizacijos nares 
vadino keiksmažodžiu. 

LINKĖJIMAI S E N J O R U I 
STASIUI T R I N K A I 

Įdomu būtų, kad galėtų kas 
surast i ir nustatyti , kur yra 
vyriausias savo amžiumi išei
vijos lietuvis ir kiek j am metų. 
Kaip atrodo, apie Amerikoje 
gyvenančius senjorus gerai 
informuotas yra Baltųjų rūmų 
tam tikras skyrius, nes šios 
šalies prezidentai, ypač dabar 
Ronaldas Reaganas , neuž
mirš ta pasveikinti vyresnio 
amžiaus žmonių gimtadienio 
proga. Atsimenu, kaip džiau
gėsi velionis prof. Juozas Žile
vičius, savo 90-jo gimtadienio 
proga gavęs asmenišką prezi
dento Reagano sveikinimą. Tą 
dieną kaip tik su žmona ir 
r a šy to ju A. Va ič iu l a i č iu 
lankėm prof. J. Žilevičių sene
lių slaugymo namuose Balti
ni orės priemiestyje ir savo 
akimis matėm veterano muzi
ko džiaugsmą. 

Per praėjusias kūčias 93-ųjų 
metų amžiaus sukaktį pami
nėjo C h i c a g o s M a r ą u e t t e 
Parke gyvenantis buvęs Lietu
vos kriminalinės policijos 
valdininkas Stasys Trinka, 
globojamas dukters Reginos ir 
svainio Vlado Andrijauskų. 
Tai vienas iš amžiumi vyriau
sių išeivijoje gyvenančių lietu
vių, kurio protas tebėra švie
sus ir atmintis puiki. Savo 
metu „Draugo" atkarpoje 
Stasys Trinka paskelbė įdo
mius Lietuvos kriminalinės 
policijos valdininko prisimini
mus. Kai kurios tų prisi
minimų dalys nepateko į 
„Draugo" atkarpą. Būtų įdomi 
dovana skaitytojams ir ypač 
istorijai, jei tie pilni prisimini
mai būtų išleisti a tskira kny
ga. 

S t a s i o T r i n k o s 93-jų 
amžiaus metų sukaktį dukters 
ir svainio namuose praskaid
rino tą dieną iš Baltųjų rūmų 
VVashingtone a t s iųs tas spe
cialus prezidento Reagano 
sveikinimas, kur iame tam 

/ 

L I E T U V I Ų O P E R A 

S O L I S T Ų IR C H O R O 

KONCERTAS 
Dainuoja: 

Gina Čapkauskienė Dana Stankai tytė 
Margarita Momkienė Aldona Stempužienė 

Algirdas Brazis Darrell Rowader 
J o n a s Vaznelis 
Choro solistai 

Operos Moterų, Vyrų ir Mišrūs chora i 
Dirigentas ARŪNAS KAMINSKAS 
Akompanuoja Robertas Mockus 

. 1986 m. sausio 19 d., 3:00 vai. popiet 
Marijos mokyklos auditorijoje 

67 ir S. California Ave. 

Bilietai — $20 , 15, 10 — gaunami 
Vazne l ių prekyboje, 

2501 W. 71st St. 
Chicago, 111. 60629 

471-1424 

Visus ir iš visur prašo atvykti 

LIETUVIU OPERA 

KASA Lietuvių Federalinė Kredito Unija 

CHICAGO - NEW YORK.- ST. PETERSBURG 

AKTYVAI 45,000,000 DOLERIU, 

TAUPOMOJI SĄSKAITA - 7.0X (metinis prieaugis 7.25X) 

KASOS VALANDOS: 

MAROUETTE PARKE 

2615 Hest 71st St. 
Chicago, II 60629 
312-737-2110 

Savaitės dienomis: 
, 10:00-6:00 
Šeštadieniais: 

9:00-2:00 

CICERO 

1445 So. 50th Ave. 
Cicero, IL 60650 
312-656-2201 

Antr. 9:00-12:00 
Ketv. 3:00- 6:00 
Sėst . 9:00-12:00 

Ne* York t e l . : 
718-441-6799 

St. Petersburg: 
813-367-6304 

TAUPYMO CERTIFIKATAI 

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGIS 

KURSAS 

$500 
-19,999 

3 mėn. 
6 mėn. 
1 metų, 
2 metų, 
3 metų, 

7.3*1 
8.03* 
8.51* 
9.31* 
9.47* 

7.15* 
7.80* 
8.25* 
9.00* 
9.15* 

virs 
$20,000 

3 men. 
6 mėn. 
1 metų 
2 metų 
3 metų 

?.45* 
8.24* 
8.61* 
9.42* 
9.58* 

7.25* 
8.00* 
8.35* 
9.10* 
9.25* 

3 mėn. 7.71* 7.50* 
vir i 6 mėn. 8.70* 8.25* 
$50,000 1 metų, 8.88* 8.60* 

2 metų 9.68* 9.35* 

virs 
3 mėn. 7.98* 
6 mėn. 8.77* 

100,000 1 metų 9.15* 
2 metų. 9.95* 

7.75* 
8.50* 
8.85* 
9.60* 

IRA 
6 men. - 1 m. 
18 mėn.- 2 m. 
3 m. - 4 m. 
5 m. - 6 m. 

9.31* 
9.58* 
9.92* 

10.11* 

9.00* 
9.25* 
9.57* 
9.75* 

KIEKVIENA SĄSKAITA I K I $100,000 APDRAUSTA FEDERALINĖS VALOZIOS 

čių. Gaila, kad dėl nesveika
tos po neseniai mirusios mano 
mylimos Elenutės negalėjau 
dalyvaut i . 

Šeštadienį jvyko dr. Vytau
to ir Aldonos Urbų naujos rezi
dencijos atidarymas, o įkur
tuvės būsiančios vėliau. Nors 
m e s dažnai mėgstam vadinti 
r ez idenc i jom ir t a i p j au 
namus , bet ši tai jau tikrai 
neeilinė — katedrinio stiliaus 
su daugybe puošnių kam
barių. Tai Aldonos darbo vai
s ius . J i Čia per ilgą laiką atos
t o g a u d a m a nugr iovė d a r 
pusėt inai gerą namą ir jo 
vietoje pastatė šią rezidenciją. 
Džiugu, kad mes turime tokių 
gabių moterų. Ji dabar mūsų 
v a d i n a m a architekte. Šiame 
pokylyje, be gausių svečių, 
da lyvavo ir jų du sūnūs 

studentai Aras ir Vytautas 
Urbai, bebaigia universitete 
mokslus. 

Trijų Karalių šventės proga 
gražų pokylį surengė Antani
na Reivytienė. Po gausių ir 
skanių vaišių „Darbininko" 
redaktorius rašytojas Paulius 
Jurkus surengė gražią, įdo
mią vakaronę. Pristatė savo 
knygą „Dvylika juodvarnių". 
Šią poemą sukūręs pagal savo 
motinos Onos papasakojimą. 
Paskaitė — gražiai padek
lamavo kelias knygos ištrau
kas. Marius Sodonis gražiai 
padeklamavo visų mėgiamą 
Jurkaus eilėraštį „Kareivio 
laišką". Miela Antanina paro
dė taip jau visiems mielą fil
mą, pagamintą Vatikane per 
šv. Kazimiero 500 metų jubi
liejų. Aldona Biliūnienė papa

sakojo, kaip ji ten dalyvau
dama nepapras ta i buvo su
žavėta tuo jubil iejum. J u r k u s 
palinkėjo, kad ir ateityje tokie 
gražūs pokyliai , kuriuose j is 
čia da lyvavo , būtų palydėti 
kultūrinėm v a k a r o n ė m . 

P. Mikšys 

K A D L I N A I G E R A I 
D E R Ė T U — 

L e n k ų e t n o g r a f a s K. 
Mošinskis pažymi , kad drus- j 
ka, ka ip apsaug inė priemonė, 
buvo žinoma visoje Europoje, 
Azijoje ir Afrikoje. Drauge su 
druska n a u d o j a m a ir duona. 
Dzūkai, p radėdami sėti sėme
nis, a n t d i rvos padėdavo 
truputį duonos kepalo viršu
tinės plutos, tą vietą peržeg
nodavo ir t a d a sėdavo. 

Are you looking for 
complete, conrinuous, 
medical care for yourself 
or your family? 
The Marąuette Park 
Family Medical Center 
provides health care 
services such as 
• Pediatric & 

Adotescent Medicine 
• Adult& 

Geriatric Medicine 
• Obstetrics/ 

Gynecology 
General Internal 

Medicine 

• General Minor 
Surgery 

• Casting 8t 
Immunizations 

• Laboratory & 
X-Ray services 

• Osteopathic 
Manipulative Therapy 

Routine and Urgent 
Office Visits Accom-
modated. Extended 
hours for your conven-
ience Monday through 
Saturday. 

For an appointment with an Osteopathic Family Physician. 
also on staff at Olympia Fields Osteopathic Medical Center 

call 476-4216 

j * **mi'y JU 

6604 S. Kedzie Avenue 
Chicago. Illinois 

a division of the CCOM Ambulatory Care \etwork 
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J . V A I C E L I C N A S 

Komunistinės Rusijos komu
nistai savo imperiją yra pava
dinę Sovietų Sąjunga. Ar tos 
imperijos gyventojai tokio 
pavadinimo norėjo ar neno
rėjo, tas nesvarbu, nes tuos 
reikalus sprendžia komunis
tinis politbiuras, kuris nėra 
žmonių renkamas, nes jį 
sudaro Rusijos komunistų 
partijos sekretorius. O visi 
r ink imai komunis t in iuose 
kraštuose neturi jokio sreikš-
mės, nes jie neturi demokrati
nių nuostatų. Būti politbiure 

CHICAGOS IR APYLINKIŲ 
PUTNAMO SESELIŲ RĖMĖJŲ 

DARBŲ APŽVALGA 

reiškia būti komunistinės 
rė Mereckienė, D. Miller, Rusijos elito viršūnėje. 
L a i m a P e t r u l i e n ė , Sofija Bet ir politbiure ne visi išsi-
Plenienė, Rima Lizdelytė-Sell, laiko iki galo. Žinome, kaip rių nuot raukos . Ta i esančios 
Dana Šilimaitienė. Šioje paro- vienas iš garsiųjų komunistų didvyrės iš antrojo pasaul ino 

mirus, buvo palaidoti kaip 
Rusijos baltieji carai . Jei yra 
tokia komunistų lygybė pačio
je parti jos viršūnėje, ta i ką 
bekalbėti apie eilinius to kraš
to gyventojus. 

Grįžkime prie sovietinės 
moters. Komunist inė Rusijos 
part i ja leidžia anglų ka lba 
žurnalą .,Soviet Woman". 
Vakarų pasaulyje tas žur
na las pasirodė su 1985 m. nr . 4 
da ta . To žurnalo pavad in imas 
duotas 14 kalbų, kurių 5 pava
d i n a m a i pagal azijatų raidy
ną. Nors pabaltij is sudaro 3 
respubl ikas , bet jų kalbomis to 
pavad in imo nėra. 

Žurnale daugiausia talpina
mas įvairių komunisčių didvy-

VALERIJA ČEPAITIENĖ 
1985-tus metus Chicagos ir 

paylinkių Pu tnamo seselių 
rėmėjai pradėjo metine vaka
riene, kuri įvyko kovo 24 d. Į 
vakarienę atvyko provinciolė 
seselė Paulė, ses. Augusta ir 
ses. Igne. T a proga ses. Igne 
aplankė jaunimą šeštadieni
nėse mokyklose ir su juos 
pasikalbėjo. 

Vakarienė buvo pradėta šv. 
Mišiomis, k u r i a s Jėzui tų 
koplyčioje a tnašavo vysk. Vin
centas Brizgys. Meninę dalį 
atliko dol. Dana Stankaitytė. 
J i visus žavėjo savo gražiu 
balsu. Akompanavo muz. 
Alvydas Vasai t is . Skanią 
v a k a r i e n ę p a r u o š ė O n a 
Morvilienė. ir jos talkininkė 
L iuda K y b a r t i e n ė . Vaka
rienės svečiai gausiai aukojo 
seselių veiklai remti. Iš dides
nių aukotojų pažymėtini: St. 
Vaišvilienė, aukojusi 200 dol. 
Po 100 dol. aukojo: dr. K. ir M. 
Ambrozaičiai, dr. L. ir I. 
Kriaučialiūnai, inž. A. ir M. 
Rudžiai, dr. A. Mažeikienė, d r ; 
V. ir dr. A. Šauliai," B. ir J. Ve
selkai, kiti po mažiau. Prie 
aukotojų reikia priskirti sol. D. 
Stankaitytę ir muz. A. Vasai-
tį, kurie atsisakė honoraro. Po 
vakarienės dar ilgai seselės 
^alin^si mintimis ir bendravo 

v c a r i n ė s d a l v i -. P. o 
•sf • m n & 

am 
P i i & m 2 d., tuoj po 8 v~' 

o m^ur s m 
susirinkimas Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje, kurią jau daug metų 
klebonas kun. An tanas Zaka
rauskas leidžia naudoti nemo
kamai. 

Susirinkime paskaitą apie 
Marijos vaidmenį šių dienų 
gyvenime, skaitė kun. Vytau
tas Bagdanavičius, Susiriki
mas buvo gausus dalyviais ir 
neeilinis, nes kaip tik tuo metu 
Chicagoje lankėsi provinciolė 
ses. Paulė ir ses. Igne. Seselė 
Paulė šiltu žodžiu pasveikino 
susirinkusius ir dėkojo rėmė
jams už gerus darbus ir aukas, 
kuriomis seselės dalinasi su 
kitais pagalbos reikalingais. 
Ses. Paulė apgailestavo, kad 
ilgametė pirmininkė Marija 
Remienė atsisakė iš pareigų. 
Dėkodama įteikė jai dovaną ir 
išreiškė viltį, kad M. Remienė 
ir toliau jungsis į rėmėjų dar
bus. 

doje pasirodė ir jaunos mergai- vad$ Molotovas (Skriabin), 
tės: Larą, andreja ir Alida buvo išmestas iš politbiuro ir 
Bartkutės, Natali ja Kleinai- iš komunistų partijos. J is dar 
tytė ir Rima Žukauskaitė. buvo laimngas, kad jo nepa-

Parodoje buvo rodomi labai korė ar nesušaudė. J. Chruš-
gražūs salonų rūbai, nuo kurių čiovas buvo raudonosios Rusi-
neatsiliko megzti ir siūti j o s k o m u n i s t ų p a r t i j o s 
drabužiai — tai mūsų moterų viršūnėje ir išdrįso mirusį 
rankų darbo vaisius. Dar- Staliną viešai pavadinti žmog-
bužius siuvo: Br. Cerniauskie- žudžiu. Chruščiovas vėliau 
nė, J . Dočkienė, Nora Gylienė, buvo išmestas iš visų aukš-
E. Glytienė ir A. Kižienė. Mez- tųjų postų, o po jo mirties jis 
gė: E. Blandytė, O. Jameikie- buvo privačiai palaidotas, 
nė, B. Srugienė, I. Kleinaitie- kaip paprastas Rusijos pilie-
nė, Panar ienė, A. Sakalienė. tis. V a i kiti tokie pat partijos a n t abiejų krėtinės pusių turi 

Šių metų parodą (drąsiai sekretoriai, pabuvę tose parei- P ° k e l i o l i k a ž e n k l i u k ų . 
gal ima sakyti) buvo viena iš gose tik kelis mėnesius, jiems Komunis ta i blekučių nagai l i . 

Tame pačiame susirinkime 
su visais atsisveikino ir 
i lgametė valdybos narė Danu
tė Augienė; ji išvyko nuola
t iniam apsigyvenimui pas 
seseles į Putnamą. J i tikisi ten 
būti naudinga t a lk indama 
seselių darbuose. Pirminin
k a u j a n t i Mar i j a R e m i e n ė 
Danutei visų vardu įteikė kun. 
Ylos maldaknygę ir rožės žie
dą, kaip meilės simbolį. Danu
tės Augienės netekimą labai 
pajus Chicagos rėmėjai. J i 
buvo ašis, apie kurią sukosi 
rėmėjų veikimas. Jei kas neiš
plat indavo bilietus į vaka
rienę ar madų parodą, ji visuo
met surasdavo „auką". Tačiau 
negalime jai pavydėti, k a d ji 
dabar įprasmina savo gyveni
mą Putname. Susirinkime 
dalyvavusi Lionė Baltrušai
tienė D. Augienei įteikė dail. 
Jadvygos Paukštienės pieštą 
adresą — laišką, l inkint jai 
prasmingų, sveikų ir darbin
gų metų. Po susirinkimo įvyko 
t rumpas valdybos posėdis, 
kur iame . ' ilgametė-, vicepir-. 
mininkė Salomėja Endrijonie-
nė buvo paprašy ta ir sutiko 
perimti pirmininkės pareigas . 
J a i linkime sveikatos ir 
sėkmingo darbo pirmininkės 
pareigose. 

Birželio 20 d. jaukiuose 
nos ir Povilo Norvilų namuo-
< f •• . ink v a l d y b a ir 

talkininkai pabendraut i su 
'vvkstančia Danute Augiene, 

e vaišių si io buvo pasaky
ta šilrų žodžiu ir Mary tė 
Remienė visų vardu įteikė 
rožytę ir kuklią dovanėlę su 
adresu, kurį meniškai i š rašė 
Danutė Varaneckienė. Adresą 
visi pasirašė. 

Spalio 13 d. buvo suruošta 
24-ji madų paroda „Eglutei" 
paremti. Į parodos da rbus 
j u n g ė s i v i sa v a l d y b a ir geriausiai pasisekusių — labai numatyti ateities darbus, 
talkininkai, tačiau parodos įdomi ir graži. Tai buvo gali- Tokie susirinkimai — posė-
ruošimas visu svoriu kri to an t m a išgirsti ir iš salę pripil- džiai p r a e i n a da rb ingo je 
Aldonos Prapuolenytės pečių, džiusių žiūrovų. Salę skonin- nuotaikoje su malda ir vaišė-
Aldona ir šiais metais nešė g a i d e k o r a v o D a n u t ė mis. 
parodos koordinatorės naš tą . Varaneckienė. Jo s išradingu- Rėmėjus, kaip ir visą mūsų 
Programos pranešėja buvo m a s ir sugebėjimai vėl buvo v i suomenę n e i š v e n g i a m a i 
pakviesta jauna akademike nauji ir originalūs. paliečia ir liūdesys. Šiais 
Vilija Kerelytė, kuri graž ia Po parodos, spalio 22 d., metais amžinybėn iškeliavo 
ta rsena apibūdino modeliuo- valdyba ir talkininkai buvo mūsų nariai su kuriais teko 
tojų rūbus. Parodoje modelia- susirinkę pasidžiaugti d a r atsisveikinti ir koplyčioje 
vo: Dalia Bartkienė, Lisa vienu atliktu darbu. P a r a m a kalbėti rožinį. Netekome Onos 
Bartkutė, Laima Černiaus- „Eglutei" tikrai didelė. Valdy- B l e k i e n ė s , E l e o n o r o s 
kaitė, Regina Gailiečiūtė, Juzė ba ir ta lkininkai ta ip susi- Sereičikienės. Antano Karei-
Ivašauskienė, As ta Kižytė. renka prieš kiekvieną ir po vos (buvęs ilgameti svaldybo 
Gintarė Kižytė, I rena Kleinai- kiekvieno jų ruoiiamo rengi- snarys), Edvardo Točiliausko, 
tienė, J o a n a Krutulienė, Gied- nio — pasidalinti įspūdžiais ir dr. Aniceto Grigaliūno, Alici

jos Rūgytės, Emilijos Vilimai
tės. 

Šiais metais į mūsų gretas 
įsijungė nauji nariai: dr. 
Jonas ir dr. Ona Daugirdai 
(Ona Daugirdienė-Kliorytė yra 
seselių auklėtinė, daug metų 
stovyklavusi, o vėliau buvusi 
vadovių tarpe). Teklė Vilima-
vičienė, Ona Siliūnienė, Sofija 
Zilevičienė, Stasys Žilevičius. 
J u l i j a G y l i e n ė . M a r i j a 
Macevičienė, Ona Kunstma-
nienė, Julija ir Benediktas 
Lungiai, Rozalija Prancku-
vienė, Birutė Kasinskienė, Ele
na Šnokas, Aldona Grincevi-
čienė, Stasė Sakevičienė ir 
Elzbieta Katilienė. 

Tikime, kad su Aukščiau
siojo pagalba nepaliksime 
seselių vienų, jų gerų ir taip 
reikalingų darbų gausybėje. 

karo. Kaip paprasta i , tos 
komunis tės moterys apdo
vanotos blekelėmis-medaliais. 
Sakoma, kad antrojo pasau
linio karo metu raudonoje 
a rmi jo j e t a r n a v o 800,000 
moterų. Bet tomis blekelėmis 
apdovano ta ne daug. Bent 
taip m a t o m a tame žurnale. 
Ta rp apdovanotųjų yra ir dvi 
lietuvės: Dana Sanelienė-Mar-
kauskienė ir Monika Trin-
kūnai tė . Pirmoji an t krėtinės 
turi t r is medalius, o antroji 

Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų rėmėjų Chicagos skyriaus suruoštos madų paro
dos modeliuotojos. Iš k.: Aldona Prapuolenytė — parodos organizatorė. Asta Kižytė, Vilija 
Kerelytė — pranešėja. Regina Gailiešiūtė, Dorothy Miller, Laima Švabaitė-Petrulienė, Sofija 
Plenienė. Lisa Bartkutė. Dalia Bartkienė. Giedrė Mereckienė, Dana Šilimaitienė. Gintarė 
Kižytė, Jonan Krutulienė, jU Zp Ivašauskienė. Rima Lizdenytė-Sell, I^ima Černiauskaitė, 
Irena Kleinaitienė ir Salomėja Endrijonienė — rėmėjų valdybos pirmininkė. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų rėmėjų Chicagos skyriaus valdyba ir 
talkininkės: Iš k.: Salomėja Endrijonienė — pirmininkė. Juzė Ivašauskienė. Ona Gradins-
kienė; antroje eilėje — Grasilija Meiluvienė, Aldona Ankienė, Emilija Kantienė. trečioje eil. — 
Marija Remienė, Marija Saliklienė, Valerija Čepaitienė; stovi; Jadvyga Dočkienė. Ona Norvi
lienė, Alina Vadeišienė, Izabelė Stončienė, Aniceta Mažeikienė. Liudvika Kybartienė. Petrė 
Andriukaitienė, Aldona Prapuolenytė ir Dana Varaneckienė Trūksta Birutės Jasaitienės. 
Agnės Kižienės. Povilo Norvilo. Adelės Sakalienės, Sofijos Plenienės. Eleonoros Radvilienės. 
Viktorijos ir Antano Valavičių, Onos Venclovienės. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

nes tai y ra pigiausias atly
g i n i m a s už k o m u n i s t a m s 
atl iktus pa ta rnavimus . Sta-
netienė-Markauskienė turėjo 
du vyrus , o Trinkūnaitė-nė vie
no, nors ji a n t krūtinės turi ir 
daugiau ženklų, negu Stane-
lienė. Matyt , kad vyrai vedy
boms karingų komunisčių 
nemėgsta . 

Komunis ta i rusai sukūrė 
naują sovietų tautą, nors dar 
dažna i vartoja ir rusų tautos 
pavadinimą, kai į pavergtas 
t au ta s dėmesio nekreipia. 
Komunista i vartoja ir rusų 
kalbą, nes sovietų kalbos nėra. 
Sunku pasakyt i , kurios tautos 
yra ta a r kita dekoruota 
moteris. Kad ji yra lietuvė, 
ga l ima spręsti tik iš pavardės, 
jei ji nė ra ištekėjusi už kokio 
svet imtaučio. Nuostabu, kad 
tarp tokių dekoruotų lietuvių 
komunisčių nėra M. Melni-
kaitės, kur praeito karo metu 
veikė Lietuvoje kaip sovietų 
par t izanė. J i tada norėjo lega
lizuotis ir grįžti į normalų 
gyvenimą, nes jai atsibodo 
būti burliokų sugulove. Bet ji 
legalizuotis nespėjo, buvo 
vokiečių pagau ta ir pakar ta . 
Taip ir be noro ji tapo 
komunistų didvyre. 

Žurnale yra įdėta ir gražiai 
apsirengusių komunisčių nuo
traukų. Tai komunistinė grie
tinėlė, nes eilinių kolchozinin-
kių nuotraukų į tą žurnalą 

Moterys paskaitininkės Lietuvių Katalikų mokslo akademijos suva
žiavime Los Angeles. Calif. Iš kairės: rašyt. Alė Rūta-Arbienė, pro f. 
dr. Aldona Slepetvtė-Janačienė. doktorantė Rasa Mažeikaitė, prof. 
dr. Klena Tumienė ir prof. Birutė Saldukienė. 

Nuotr. A. Polikaičio 

nėra įdėta. Tuo parodoma, kad 
komunistai suka buržuazijos 
link. nors raudonoji buržužazi-
ja y ra daug žiauresnė už 
baltąją. 

Maskviniai komunistai skel
bia moterų lygybę, moterų 
lygias teises su vyrais Sovietų 
Sąjungoje. Betgi gyvenime 
taip nėra. Kai Stalinas turėjo 
paeiliui dvi jaunas suguloves, 
jis dėl to nenukentėjo. Bet kai 
viena rusė, kino artistė, su 
JAV karo laivyno atašė Mask
voje susilaukė dukters, ji buvo 
pasmerkta ir dėl laisvosios 
meilės, kuri čia laisvai prak
tikuojama, ir dėl to, kad taip 
atsitiko su tada, nors ir drau
giškos valstybės, JAV atsto
vu. J i už tai 8 metus išbuvo 
kalėjime ir po to greitai mirė. 
J i mirė ne tik nuo fizinių, bet 
ir nuo dvasinių skausmų, nes 
anksčiau ji, kaip kino artistė, 
nebuvo tokių žiaurumų per
gyvenusi. Jos duktė atvyko į 
JAV aplankyti savo tėvą, čia 
ji ištekėjo už amerikiečio ir į 
raudonąjį rojų nebegrįžo. 

Žurnale įdėtos nuotraukos 
dekoruotų komunisčių, kurių 
veiduose nematyti švelnių 
moteriškų bruožų. Jos dau
giau panašios į vokiečių nacių 
atstoves, kurios taip pa t reiš
kėsi karinėje tarnyboje. Vokie
čių nacės buvo iš vokiečių tau
tos, o sovietinių komunisčių 
yra ir iš kitų tautų, kurias 
rusai yra pavergę. Nubyra kai 
kas ir iš pavergtų tautų į 
komunistinį srautą. 

Lietuvės moterys, kurios 
kovojo ir kovoja dėl tėvynės 
laisvės, išliks garbingoje lietu
vių tautos istorijoje. O tos 
lietuvės, kurios nuėjo tarnaut i 
mūsų tautos okupantui, mūsų 
tautos žudikui, jų nuo gėdos 
neišgelbės nė daug an t krū
tinės ar an t švarko skver-f-nų 
t u r i m o s blekelės . T iesa , 
komunis tams įsakyta nieko 
nesigėdyti, nors tai būtų atlie
kamas žiauriausias, gėdin
giausias darbas . Sakoma, kad 
komunistai yra kilę iš beždžio
nių, todėl pas juos gėdos jaus
mas nefigūruoja. 

Nors tas žurnalas yra skir
tas moterims, bet jame yra ir 
vyrų pasisakymų. Vienas 
tokių yra metropolitas Aleksey 
Viktor Konoplyov. J i s yra 
Kalinino ir Kashino metropo
litas. J i s to karo metu fronte 
b u v o s e r ž a n t a s - m a j o r a s 
(viršila). Iš aukšto laipsnio 
dvasiškis raudonoje armijoje 
negavo karininko laipsnio. J i s 
kariuomenės kapelionu būti 
nega lė jo , nes k o m u n i s t a i 
kariuomenėje turi politrukus. 
Aleksey sako, kad dabar jis 
savo žinioje turi 48 parapijas 
su 60 dvasiškių. Ant jo dra-
bužžių nematyti karinių bleke-
lių. nors jis jų yra gavęs. J i s 
kalba apie sovietinę taiką. 
Taiką su per 100 rusų paverg
tų tautų, taiką su sovietų 
v y k d o m a i s p u o l a m a i s i a i s 
karais Afganistane ir kituose 

kraštuose. Jei metropolitas 
Aleksey daugiau tarnauja 
komunistam, negu Dievui, tai 
gal panašiai elgiasi ir jo žinio
je esantieji dvasiškiai . 0 kokie 
yra tų parapijų parapiečiai. tai 
gal ir pats metropolitas 
negalėtų gerai paaiškinti. 
Komunistai viską supranta 
skirtingai 180 laipsniu, negu 
supranta kul tūr ingas pasau
lis. Kai sovietai vykdo puo
lamuosius karus, jie sako. kad 
tai yra taika, o kai Vakarai 
nori pasivyti sovietus apsi
ginklavime — jau karas! 

Žurnale sakoma, kad antro
jo pasaulinio karo metu sovie
tai neteko 20 mil. savo žmo
nių, kurių dalis buvo moterys. 
Bet čia nepasakoma, ar pris-
kaitoma ir kaliniai, žuvę Sibi
ro lageriuose to karo metu? 
Esą, ir tos moterys išlaisvino 
tautas iš fašistinės vergijos. 
Taip. buvo fašistinė vergija to 
karo metu, bet pasiliko daug 
žiauresnė komunist inė vergija 
ir po to karo. Kai po to karo 
Molotovas kalbėjo Jungtinių 
Tautų atidaryme, j i s pasakė, 
kad pasaulyje nebegali būti to
kios tironijos, kokia buvo iki 
šiol. Žurnale visai nepasaky
ta, kur buvo tie sovietų didvy-
riai-didvyrės 1941 m. birželio 
22 d., kad visa ..nenugali
moji" armija per 5 mėn. atsi
rado prie I>eningrado, Mask
vos, Kaukazo? Jei ne Vakarų 
gausi ekonominė ir karinė 
pagalba, tie didvyriai greitai 
būtų atsiradę už Uralo. 

Sunku girti moteris krašte. 
kur siautėja fizinė ir dvasin* 
vergija, nes tokiose sąlygose ir 
komunistės moterys tampa tie
siog furijoms. Matome, kas 
dedasi Lietuvos mokyklose, 
kur dirba komunistės moky
tojos. Anglų kalba leidžiamas 
žurnalas to reikalo nepataiso, 
nes čia kalbama tik apie 
komunistes moteris, kurios 
sudaro gal 5 visų Sovietų 
Sąjungos esančių moterų skai
čiaus. 

. .ATĖJAI , K A D LINAI 
UZAUGTV M O MANO 
P I R K I O S IKI T A V O " 

Senajame IJretuvos sodžiuje 
žmonės manydavo, jog per 
užgavėnes re ik ia , jei ne 
važiuotam, tai nors pėsčiam 
kitus kaimus pasiekti, kaimy
nus ar gimines aplankyti, nes. 
„jei pirkioj sėdėsi. linai 
neaugs". Todėl rytų Aukštai
tijos moterys per užgavėnes 
lankydavo viena kitą. ir susiė
jusios kalbėdavo apie linus, 
pasakodavo, kaip kuriai jie 
užderėjo, kiek primynė. Telšie-
tės žemaitės Kūčių dienos ry
tą ta pačia dingstimi būtinai 
pėsčios eidavo pas gimines a r 
atokesnius kaimynus. Važi-
nėj imasis per užgavėnes 
..linams tęsti" — XX a. pra
džioje dar gana gyvas papro
tys visoje Lietuvoje. 
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NAUJAS IR PIGUS 
ATOSTOGAVIMO 

BŪDAS 
Jį siūlo lietuviška' Lito" bendrovė 

BRONIUS NAINYS 

Atostogos yra labai svarbi 
moderniškai gyvenančių žmo
nių gyvenimo dalis. Nors ir 
patogus, dažnai net ir praban
gus yra moderniškas gyve
nimas, tačiau jis taip pat yra 
daug reikalaujantis, žmogų 
nuvarginantis, nes jį nuolat 
supa didelė įtampa, rūpesčiai, 
ilgas ir sunkus darbas. Toks 
gyvenimas reikalauja dažnų 
pertraukų, atsipalaidavimo, 
poilsio, paprasčiau tariant — 
atostogų. Modernus gyvenimo 
būdas reikalauja ir modernių 
atostogų, kurios, nors ir trum
pos, tačiau taip pat ir labai 
daug kainuoja. Juk niekas 
nenori atostogauti savo nuola
tinės gyvenvietės aplinkoje, 
nori išvykti kur nors kitur, 
pakeisti scenovaizdį, klimatą, 
pasižvalgyti po kitokį pasaulį, 
o vėsesnių vietovių gyventojai 
a tos togas praleisti nori 
dažniausiai šiltame klimate. 
Atostogos būna smagios ir 
malonios tada, kai atostogau
jantis visa aplinka yra paten
kintas. Nori jis į pasirinktą 
atostogų vietovę grei ta i 
nuvykti, labai patogiai be 
rūpesčių tam trumpam laikui 
įsikurti ir mažiausiai dirbti. 
Todėl jam reikia naudotis lėk
tuvo patarnavimais ir viskuo 
a p r ū p i n t a g y v e n v i e t e . 
Dažniausiai atostogauti vyks
ta visa šeima.kuri irgi ieško tų 
pačių patogumų bei malo
numų. O tai jau pasidaro daug 
išlaidų. Brangios yra tokios 
kelionės, o dar brangesni 
butai, kurių reikia ieškotis 
įvairių rūšių viešbučiuose. 

Ne visi atostogautojai turi 
pilnas pinigines, o ir tie, kurie 

galima surasti? Už lėktuvų 
patarnavimus reikia daug 
mokėti, labai brangiai kai
nuoja ir nuomojami gerų vieš
bučių kambariai. O į vabalų 
apipultą lūšną niekas nenori 
lįsti. Ieškodami išeičių, atos
togautojai bando visaip 
tvarkytis. Kartais butus nuo-
muojasi dvi ar net kelios šei
mos kartu, kartais šeimos per
kasi atskirus namus, kartais 
butus, vadinamus „condo-
minium", yra ir tokių, kurie, 
važiuodami automobiliais, 
kartu su savim tempiasi ir 
gyvenamuosius namus, vadi
namus „House trailer". Bet tie 
būdai, turėdami gerų ypaty
bių, turi ir blogų. Daug metų 
buvęs labai madingas atos
toginių namų bei butų pir
kimas dabar jau savo populia
rumą praranda, kaip labai 
išlaidus, nes pirkiniai naudo
jami tik keletą savaičių per 
metus. Visą likusi laiką toks 
namas ar butas dažniausiai 
stovi tuščias, nes jo nuoma
vimas pasirodė esąs ir sudė
tingas, ir mažai naudingas. 
Nuomininkai labai dažnai 
duoda daugiau nuostolio negu 
pelno, kai kasmet savininkui 
reikia butą atnaujinti ar 
supirkti sugadintą inventorių. 
0 ir laikydamas tuščią, jo 
savininkas negali būti tikras, 
kad jis, vieną kartą -per metus 
nuskridęs atostogauti, ras jį 
tokį pa t , kokį pa l iko . 
Piktadarysčių dabar pilna 
visuose pakampiuose. Ne 
visada vienodai uolūs ir 
paslaugūs yra ir samdyti 
prižiūrėtojai, nuvykęs kurio 
irgi gali neberasti. Ne tik jo, 

tokias turi, poilsiui nenori jų bet ir buto reikmenų, 
visiškai ištuštinti. Jie ieško Pastaruoju metu pradeda 
gerų, patogių, modernių, bet ir įsigyventi visiškai naujas 
pigių atostogų. Bet kaip tokias atostogų patogumas, daug 

• 

VILNIAUS ARKIVYSKUPU*. I dalis 
Šioje V-to L l-je dalyje aprašyta 

Vilniaus vyskupijos istorijos bruožai, 
vyskupai ordinarai, valdytojai, kuni-
gai....arkivyskupija amžių bėgyje. 

Sis tomas skirtas Vilniaus miesto 
bažnyčioms, koplyčioms, paminklams 

Architektūriniu ypatybių aprašy
mai yra dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

Puošnus, gerai paruoštas leidi-
rys: 432 psl.. 585 iliustracijomis. 
spalvotu Aušros Vartų Marijos pa
veikslu, su priedu—Vilniaus miesto 
planu, kietais viršeliais. 

Paruošė ir išleido Am. Lietuvių 
Bibliotekos Leidykla (Lithuanian Li-
brary Press). 

Tekstą rinko Draugo spaustuvėje. 
Atspausdino Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu $2230. 
Užsakymus siusti: 

0RAU6AS. 4545 W 63rd St 
Cbicago. IL 60629 USA 

Illinois gyventojai dar prideda 
$1 60 valstijos mokesčio. 

•TOKIUS KVIKLYS 

LIETUVOS 
• BAŽNYČIOS 

CHURCHES OF LITHUANIA 

Vilniaus arkivyskupija I 

Tipiškas Beach Club viešbučio buto kambarys... 

ankstyvesn ių rūpesčių arba 
visiškai pašalinantis, arba 
juos labai sumažinantis. Šis 
būdas sudaro atostogautojui 
labai geras sąlygas už labai 
pigią kainą įsigyti atos
togoms tinkamą, puošnų, 
modemų butą ir atpalaiduoja 
jį nuo bet kokių rūpesčių. Atos
togautoms žino, kad, numaty
tu laiku nuvykęs atostogų, 
butą ras švarų, gražų, tvarkin
gą, su visais reikmenimis, pa
ruoštą taip, kaip ir jo nuola
tinė gyvenamoji patalpa. 
Paatostogavęs išvyks ir iki 
kitų atostogų apie tokį butą 
galės visiškai pamiršti, nes 
žinos, kad nieko blogo ten nie
kas nepadarys. 

Tas tikrai geras ir pigus 
būdas yra laiko pasidalinimo 
(angliškai — Time sharing) 
būdas. Tas būdas nereikalau
ja pirkti namo ar buto visam 
laikui, bet tik numatytų atos
togų tarpsniui : savaitei, 
dviem, trim ar mėnesiui. 
Nuosavybes teisė įsigyjama 
tik trumpam laikui, vienam ir 
tam pačiam kalendoriniam 
laikotarpiui kiekvieneriais 
metais. Todėl pirkdamas moki 
tik dalinę kainą. Sakykim, jei
gu butas kainuoja apie 65,000 
— 75,000 dolerių, tai savaitei jį 
gali nupirkti už kelis tūkstan
čius dolerių ir naudotis juo po 

ADVOKATU DKAUGUA 

V . B Y L A I T I S ir 
V . B R I Z G Y S 

6606 So. Kedzie Avenut 
Jhicago, H, 60629. TeL 778-8000 
Darbo valandos: 

Nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro 
Settadieniais pasai susitarimą 

Ullttlllll 

savaite kiekvieneriais metais 
tiek metų, kiek tik patinka. 
Aiškiau pasakius, tai būtų gal 
jau ne paties buto, bet tik juo 
naudojimosi laiko pirkimas. 
Jei ta vieta atsibosta, gali tą 
savo laiką parduoti kitam 
savininkui ir nuostolio netu
rėsi. O kainoms kylant — gali 
net ir uždirbti. Taigi prak
tiškai atostogausi beveik už 
dyką, nes to buto išlaikymo 
išlaidos, padalintos visiem 
laiką besidalinantiems jo 
savininkams, yra labai mažos. 
Jeigu kartais tas nupirktas 
laikas atostogaujančiam pasi
daro nebepatogus, gali jį per
leisti savo draugams, pažįsta
miems arba pasikeisti į kitą, 
kora-nors kitoje vasarvietėje 
esantį panašų butą ir atos
togų laiką praleisti kitoje 
aplinkoje. Normaliai tokius 
patarnavimus atlieka tavo 
nupirkto laiko tvarkytojų 
įstaigos. Laiko pasidalinimo 
būdas yra tikrai geras išradi
mas, dabar labai paplitęs 
Europoje ir sparčiai augantis 
Amerikoje. Atrodo, kad mums 
lietuviam jis dar nelabai 
pažįstamas. 

Su juo lietuvius supažin
dinti gali jau tikrai visiems 
mums žinoma veržli „Lito" 
b e n d r o v ė . P a s t a r a i s i a i s 
metais naujoje ir labai gra
žioje pietinės Floridos vaka
rinėje pakrantėje, Marco salo
je (Marco Island), „Litas" 
nupirko naują, modernų, 
prabangų viešbutį, kuris 
pritaikytas tam laiko pasi
dalinimo būdui. Viešbutis, 
pavadintas „Beach Club of 

Marco", turi labai patogius 
vieno ar dviejų miegamųjų 
butus, kuriuose yra viena ar 
dvi vonios, virtuvė, valgo
masis ir gyvenamasis kamba
riai, drabužių spintos, skal
b i a m o j i ir s k r l b i n i ų 
džiovinamoji mašinos. Butai 
aprūpint i baldais, televi
zijomis, telefonais, indais, bei 
kitais buitiniais reikmeni
mis ir nuolatiniu aptarna
vimu, priežiūra, remontu. 
Salia gražaus balto smėlio 
paplūdymio yra dar ir šil
domas maudymosi baseinas, 
Raccųuetball aikštelės, karš
tos vonios, restoranas, baras, 
aikštė automobiliams pas
tatyti. Apylinkėje daug resto
ranų, valgyklų, teniso aikščių, 
golfo laukas. Pati Marco sala 
yra labai graži ir puiki atos-
togautojų poilsio vieta, vos tik 
prieš 20 metų paversta į 
modernišką vasarvietę. Todėl 
čia viskas nauja, švaru, 
paskiausio stiliaus pastatai 
ir įrengimai, mažai judėjimo ir 
visiškai nėra triukšmo. Saugi 
šeimoms su mažamečiais vai
kais. Lietuviams „Litas" siūlo 
net ir specialias kainas. Jos, 
žinoma, įvairuoja metų laiko, 
buto dydžio ir jo vietos vieš
butyje atžvilgiais. Informa
cijas Čikagoje galite gauti 
skambindami 257-6641. 

CLASSIFIED GUIDE 

PROSPEROUS 1986 
From the Office of 

Samuel J . Libman, 
D.D.S. 

Family Dentistry 
New Patients Welcome 
Hours by appointment 

Call: 925-2670 
6132 S. Kedzie 
Chicago 60629 

"A Daniel Come To 
Judgement" 

DANIEL PATRICK 
DEVER FOR 

Judge of Circuit Court 
Vote on March 18, 1986 

MAMHJBTE PHOTO 
SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

m MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
h| reikmenis. Pasmaudokite pa
togiu planu atidedant pasirinktus 
reikmenis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmad. ir ketvir
t a i vakarais iki 9 valandos. 

3314 West 63rd Street 

Tel. — PBospect 6-8992 

KIAUŠINIO MAGIJA 

Daug reikšmės sėmenų sėjos 
magijoje teikta kiaušiniui. Iš 
to, kaip lupasi kiaušinio lukš
tas linų sėjos dieną, buvo 
sprendžiama apie būsimą der
lių: „Jau šiemet linų neturėsi: 
kiaušiniai nesilupa" (Dauk
šiai); „kuo geriau kiaušiniai 
lupasi valgant, tuo geresni bus 
linai" (Šiluva). Šis prietaras 
buvo žinomas Suvalkijoje, 
rytų ir vidurio Aukštaitijoje, 
pietų Žemaitijoje. Apie Veliuo
ną manyta, kad, „jei kiau
šiniai gerai lupasi, tai linai 
gerai valysis, jei nesilupa, — 
nesi valys". Giedraičių apy
linkės valstiečiai pagal kiau
šinio lupimąsi parinkdavo ir 
linams tinkamiausią vietą: 
„Einant linus sėti, ima tris ar 
keturis virtus kiaušinius. Ant 
kurios dirvos geriau lupasi, 
ten sėja". 

HOROSOOPAS, 15 lapę f 15.00 
Kasdieniniai pasikeitimai 1 men. 
$10.00, 3 mėn. $30.00, 6 men. $40.00, 
12 mėn. $50.00. SUGYVENIMO PO
TENCIJA $15.00 Bijoritmai 6 mėn. 
$15.00. Siųskite čekį ar money order 
Saule Jonynas, 238 Bellino Dr., Pa-
eifTc Palisades, CA. 90272. Praneš
kite gimimo datą, vietą, laiką. Neži
nant laiko, 12 vai. bus vartojama. 

* • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

H E L P W A N T E D 
CERTIFIED NURSES AIDĖS 

Skilled care nursing facility has fuil 
& part time positions available on 
all shifts. Competitive sal. & bene-
fits. Apply in person only. 

Bridgcview Convalesccnt Ctr. 
8100 S. Har lemAvc. 
Bridgevievy. IL 6045S 

Darbas Los Angeles , Kalifor
nijoje 

Ieškome lietuves moters nuola
tiniam darbui prižiūrėti dvi mergai
tes, gaminti maistą ir tvarkyti butą. 
Geras atlyginimas, maistas ir kam
barys. Skambinti telefonu (213) 380-
5117 arba rašyti: 

Box Darbas, 2533 1 /2 West 4th 
Street, Les Angeles. CA 90057, 
U.S.A. 

j R E A L E S T A T E 

Išnuomojamas 3 kamb. bu
tas Marąuette Parko apylinkė
je. 

Tel. 778 -6849 

Willow Springs, 111. parduo
damas mūrinis namas. 3 mieg., 2 
prausyklos, gyv. kamb., virtuvė, 
valgomasis ir skalbimui vieta. 2 maši
nų garažai, didelis žemes sklypas. 
Susidomėję prašomi skambinti 
839-1731 po 6 vai. vakaro. 

HUNTKR'S P A R A D I S E - BY OWNER 
JEFFERSON COUNTY . MISS1SSIPPI 

414 Acres for «ak. $890 per aere negotiable. 660 
aervs adjoming of Georgia. Pacific TimberUcd 
leaaed. Leutf aotomaticaily tra.iaferred to buyer 
Additional aereg are also available. Turkey, deer. 
fjrour.d hogK. & ouail are plentifal. 

C. Uonald. P . O . B o s 3 9 8 
Port GitMOti. MS 4 9 1 5 0 

1-601-437-6889 or 1 -601-437-4119 eve». 

R E A L E S T A T E 

FOR SALE 
Well kept. 3 bedroom bhck 
horce. Fuli finished 
base menu 1 *t* baths, fenced 
yard, patio. S44.900.00. 

4439 South Kratini 
352-7SSO 

^ajL' .y j į j 

pauiius jasinevicius 

Spanklng New! 
NO. RIVERSIDE: 3 hoge 
bedrms. 1 3/4 baths. huge 
combo llv/din rms, large 
kltch., famil. rm w/wood 
burning firsplace. 2 car a* 
tachad garag*. 

* TOVVNE 656 3860 

M l S O E L L A N E O r S 

• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o i 

MASTER PLUMBING 

BELL-BACE R.E. 
J . BACEVIČIUS 

Namų pardavimai — 
valdymai— nuomavimai 

Income Tax — draudimai 
6529 S. Kedzie 778-2233 

M. A. Š I M K U S 
rNCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai, Giminu, 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 

SIMAITIS REALT* 
Income Tax — Notary Public 

2951 W. 63 St. 436-787S 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai.' "Keramikos ply
teles. KarSto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir tele
foną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 

NORINT PARDUOTI AB 
PIRKTI, 

apdrausti ar išnuomoti savo mm 
vy bes, prašau kreiptis į mos. met pa-
tarnaujam Čikagoj Ir priemiesčiuose. 

BUDRAIČIO 
Nuosavybių pardavimo ktalga 

6600 S. Pulaski Rd. 
TeL 767-0600 

WAGNER and SONS 
TYKWRfTE*tS AND 
ADMNG MACHINES 

'S' 

f Viri 50 meni patikimas jums 

MM S. Pabūki *&, 

mONE —MM111 

KY| miclland Padarai 
• ^ • • ^ ^ ^ .Savinas and I oan Assoniation 

.. 
Savings and Loan Association v* 

l 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000 00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

t ^\mmmm mm**-
Veda KAZĖ BRAZD2IONYTĖ 

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

Viso* laidos i i WCEV stoties 
1450 AM banga. 

St. Peteraburge: šeštadieniais. 12:30—1 KM) va.. 
p.p. is WTIS stotie* 1110 bangu 

Adresas: 6965 So. Campbell A ve.. Chicago, IL 
60629. Telefonas: (312)778.5374. 

• « • • • • • • • • 

* • * 

MARQUETTE PARK 
2657 VVEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BR1DGEVIEVV 
8929 S." HARLEM AVE. 

598-9400 

renr. 
EOUMHOESS 
LEN0ER 

llUMIHIIIIIIIIMM NHIIHI 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St, Chicago, UI. 60629 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 
D. KUHLMAN. E&, 

Atdara Uokisdlaniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai vakaro 
9 vai ryto M 830 vai vakaro. 

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

Apdraustas perkraustymas 
Jvairiij atstumų 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 St., tel. 776-1486 

;i0% — M% — 30% pigiau mokėsit 
oi npdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

FRANK ZAP0LIS 
8208 >/2 West 95th Street 

TeL.— GA 4-8654 
miiiiiiHiiiiiiHiniiininiiifiiifimiininiii 
NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kaktą pa
dės, skambinant po 6-tos vai. vakaro: 

Telef. — 476-3950 
j i iHii i i i i i i i i i i imii i i i imimtii i i imii i i iHi 

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

Kreiptis J: Hermis Deckys 
Tel. MfrNM po 3 vaL 

Kalbėti lietuviškai 

OMCKKMJDM* 
7*HS L M M M 

fSe«i 

RIMAS L. STANKUS 
REALTOR-ASSOCIATE 

284-1900 
Norintieji pirkti ar parduoti 

namus per šią įstaigą, prašome pa
minėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosavy
bės įkainavimas nemokamai. 

V E N C K A U S K A S , Inc. 
Builders & R e m o d e l i n g 

• Hmuomry 

• noor • »• ! ! SS* 
> k v M i 4 R . . h . 

• Rrr K a m 

Joe (312) 582-7606 
Peter (312) 371-7499 

Atsilankykite apžiūrėti namą 
pardavimui 5722 W. 64th Street, 
sekmadienį, sausio 12 d., 1-4 vai. 
p.p. 

Naujas trijų miegamųjų mūrinis na
mas, moderni virtuvė su ąžuolo me
džio spintelėmis, ! 3/4 vonios, rūsys 
per visą namą. specialiai Žemas nuo
šimčių mokestis, ir daugybė kitų gėry
bių. Prašom paskubėti. 

No. 364 — Naujas rnfir. namas. 
Tiktai $43,900. 3 mieg., rūsys per visą 
namą. su „aluminum trim", kilimais, 
dideliu kiemu. Jmokėjimas tik $2,-
000.00. Skambinkit dabar. 

No. 384 — Brighton Parke. 2 
butų namas. 5 kamb. pirmam aukšte 
su modernia virtuve ir vonia. 3 kamb. 
antram aukšte. Rūsys per visą namą. 
Su „aluminum trim". 1/2 b1 nuo Ar
cher autobuso. Tik $59,000. Archer ir 
St. Louis. Skubėkite — skambinkite 
dabar. 

No. 351 — 59-ta ir Lawnda* 3 
mieg. mūrinis namas, 26 metų. 3/4 
vonios, gražiai įrengtas rūsys, t .delis 
sklypas) 2 maš gar., baseinas ašaros 
malonumams. Yra ir jva' <ų kitų 
priedų. Skambinkit dabar. 

No. 376 — 52-ntra ir Homan — 
$51,900. 7 kamb. namas. 4 didž. 
mieg. 1 1 '2 vonios, moderni virtuvė, 
pusryčiams valg. šalutinis kamb; 
centrinis šaldymas; šeimos kamb. 
rūsyje. 2 maš. gar. nebrangūs mokes
čiai. Idealus didelei šeimai. Arti St. 
Gail's parapijos. Skambinkit dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa 

skambinkite telefonu. Mūsų parda
vėjai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Namo įvertinimui skam
binkite skubiai — dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. - 434-7100 



PEDAGOGO PRANO IR 
KAPITONO JUOZO 

GINEIČIŲ METINES MININT 

PALAIDOJOME UOLŲ 
PATRIOTĄ 

A. a. kpt. Juozas Gineitis 

Broliai Pranas ir Juozas 
Gineičiai buvo 1941 metais 14 
dieną išvežti į Sibirą ir tų pat 
metų ar sekančių buvo nukan
kinti sunkiu darbu, badu bei 
šalčiu Sibire. Taigi šiais 
metais yra 45 metai, kai Lietu
va jų neteko. 

Jiedu gimė ir augo Taurag
nų vk., Utenos apsk. Kapt. 
Juozas gimė 1897 m. Per pir
mą karą mokytojavo Utenos 
pr. mokykloje. Pradėjus or
ganizuoti kariuomenę stojo 
savanoriu, baigė karo mokyk
los antrąją laidą ir buvo 
karininku technikos daliny. 
Dalyvavo Lietuvos nepri
klausomybės kovose prieš 
bolševikus ir lenkus. Apie 1931 
m. buvo atleistas j dimisiją, 
kaip priklausantis voldema-
rininkams, ir prarado gau
tus nepriklausomybės kovose 
pasižymėjimus. Paleistas iš 
kariuomenės trumpai dirbo 
„Maisto" bendrovėje atskai
tomybės skyriuje, o vėliau pra
dėjo studijuoti cheminę inži
neriją Aleksote. Neturėdamas 
santaupų, studijuodamas 
aptarnavo valstybinės degti
nės parduotuvę prie Aleksoto 
tilto, užsidirbdamas pragy-. 
venimui ir studijoms. Jam 
būnant visai prie pabaigos 
studijų užbaigimo, rusai 1941 
m. birželį Juozą su visa šeima 
išvežė į Sibirą. Jo žmona 
pernai mirė Lietuvoje. Liko 
duktė biochemike. 

Pedagogas Pranas Gineitis 
buvo už Juozą porą metų 
vyresnis. Jis, baigęs Panevė
žio gimnaziją, studijavo Rusi
joje. Paskelbus Lietuvą nepri
klausoma, Pranas palikęs 
studijas grįžo į Lietuvą ir kurį 
laiką buvo Utenos apsk. 
viršininkas. Suorganizavo su 
kun. Butvilą ir kitais Utenos 
„Saulės" gimnaziją ir joje 
buvo direktorium. Vėliau ilgą 
laiką Pranas buvo Utenos 
apsk. pr. mokyklų inspek
torius, o vėliau gimnazijos 
mokytojas. Mokytojaudamas, 
universitete baigė teisę. 
Rusams išvežus žmoną su 
dviem mažais vaikais, Pranas 
nuėjo ir pasidavė pats, nes 
tikėjosi padėti šeimai. Pranui 
su žmona Sibire mirus, vaikai 
grįžo į Lietuvą, o jo vienas 
sūnus gydyt. Romas gyvena 
Dayton, Ohio. 

Reikia paminėti, kad Juozo 
ir Prano Gineičių beveik visa 
šeima praėjo per Sibirą. Jų 
brolis Karolis, ūkininkas ir 

Taurag 4 viršaitis, antroje 
okupacijoje rusų išvežtas Į 
Sibirą. Ten jis nuo šalčio, ba
do ir sunkių sąlygų apako ir 
vėliau mirė. Prano ir Juozo 
seserys Ona Prunskienė ir 
Marija 2ulienė abidvi buvo 
išvežtos į Sibirą 1941 m. 
Vėliau jos abidvi nelegaliai 
grįžo į Lietuvą apie 1954 m. 
Ona Prunskienė slapstėsi savo 
mergautine pavarde, kol jos 
sūnus kun. Juozas Prunskis, 
Chruščiovui lankantis Ameri
koje, paprašė jį, ir Chruš
čiovo išleista atvyko į Ameri
ką. Ji savo sūnų ir dukterų 
globoje mirė 1984 metais 
Chicagoje. 

Jų sesuo Marija Zulienė, 
baigusi Belgijoje agronomiją, 
slapta grįžusi iš Sibiro į Vil
nių, dirbo kaip tarnaitė rusų 
šeimoje, buvo išaiškinta ir Vil
niaus kalėjime mirė būdama 
apie 54 metų amžiaus. 

Tai charakteringa vienos 
lietuvių šeimos tragedija, 
rusams okupavus Lietuvą. 

Jonas Prunskis 

Chicagos lietuviai liūdi sau
sio 4 d. Šv. Kazimiero kapi
nėse palaidoję nuoširdų Lietu
vos mylėtoją, lietuviškų 
reikalų uolų rėmėją, nuolatinį 
,,Draugo" skaitytoją, artimą 
„Laisvosios Lietuvos" leidė
j a m s lietuvį a.a. Bruno 
M a c i a n s k į , B r i d g e p o r t o 
gyventoją, poros lietuviškų 
knygų mecenatą. 

Mirė gruodžio 31 d. širdimi. 
Prieš penketą metų turėjo šir
dies operaciją, sustiprinant 
širdį naujomis kraujagyslė
mis. Po operacijos buvo gerai 
atsigavęs, bet paskutiniu metu 
labiau negalavo ir sukrito 
savo Bruno kepykloje. Mirė 
bebaigdamas 75 metus. 

Buvo kilęs nuo Kėdainių. 
Išėjęs Raseinių žemės ūkio 
mokyklą, kurį laiką ūkinin
kavo . Tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje. Buvo verslo 
žmogus ir Kėdainiuose turėjo 
atidaręs krautuvę, kur laiky
davo ir lietuviškų knygų. Visą 
gyvenimą buvo jam gera 
talkininkė jo žmona Marija 
Boguševičiūtė, kurią vedė 1935 
m. 

Okupantų išblokšti iš tėvy
nės, Vokietijoje turėjo sunkų 
pergyvenimą, kai buvo suvaži
nėtas jų 

Jurgutis. 
Į Chicagą atvyko 1949 m. 

Pradžioje atsidarė krautuvėlę, 
bet greit perėjo į duonos gami
nimą, išplėsdamas savo Bruno 
Bakery ; kur, a t l ikdamas 
kepimą pagal gydytojų patari
mus, tiek sudomino lietuvius, 
kad net tą duoną užsisako kai 
kurie išsikėlę į Floridą. 

Išaugino sūnų Algirdą, 
kuris, išėjęs aukštesnę mokyk
lą, jau trejus metus veda tėvo 
sėkmingai išvystytą kepyklą, 
iš kurios duonos ir kitų kepi
nių yra gavę taip daugelis lie
tuviškų parengimų organi

zatorių. Macianskiai išaugino 

Marcinkienė, „Laisvosios Lie
tuvos" vardu J . Vilutis, Preky
bos rūmų — J. Bacevičius. 
Visi iškėlė velionio didelę mei
lę Lietuvai, dosnumą lietuviš
kiems reikalams, meilę savo 
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ir dukterį Reginą, kuri baigė šeimai, lietuviškos spaudos 
Marijos aukštesniąją mokyk
lą ir auklėja savo šeimą. Velio
nis jau buvo susilaukęs pen
kių vaikaičių. 

Laidotuvių išvakarėse, sau
sio 3 d., Rudmino koplyčioje 
vyko atsisveikinimas su velio
niu. Giminių vardu kalbėjo ir 
atsisveikinimą pravedė Jur
gis Voldemaras. Atsisveiki
nimo kalbą pasakė šeimos 
draugas kun. J. Prunskis, 
Tautinės sąjungos vardu M. 

rėmimą, reiškė užuojautą 
našlei Marijai ir kitiems šei
mos n a r i a m s , prašydami 
velioniui amžino poilsio Vieš
patyje. 

Laidotuvių apeigas Šv. Jur
gio bažnyčioje ir kapinėse atli
ko kun. P. Daugintis. Daly
vavo daug lietuvių net iš 
tolimesnių apylinkių. Visi 
buvo pakviesti vaišių į Gold 
Cost valgyklą. 

J. Pr. 

AR NE TAVO? 
Raudoniems saulėlydžiams 

b e g ę s t a n t , bal tų rožių 
sidabrinės akys žiūri į mane 
pro langą... Ir nuskyniau 
vieną baltą rožę, ir glaudžiau 

prie žiedo karštą kaktą... 
Motin mano! Ar ne tavo 
rankos — baltos, meilios, 
kvapios ir švelnutės — taip 
mane meilingai glamonėja?.. 

Šatrijos Ragana 

PRAŠYTI SUNKIAU, 
NEGU VARGĄ VARGTI 

Laiškas 

RASTAI VALDŽIOS 
PAREIGŪNAMS 

Daugelį metų dirbdamas 
įvairius visuomeninius dar
bus, susidariau nuomonę, kad 
organizacijų vadovybių raštai 
valdžios žmonėms dažniausia 
neturi tokios reikšmės, kokią 
raštų autoriai priskiria. Kitas 
dalykas, kai organizacijų 
vadų raštus masiškai laiškais 
paremia visuomenė, sena
toriai, kongresmanai, aukšti 
dvasiškiai, unijų vadai , 
akademikai ir t.t. Todėl mane 
labai nustebino Juozo Vitėno 
teigimas „Drauge" gruodžio 
6 d., kad kelių memorandumų 
ir gal 1000 laiškų pasiuntimas 
paštu prezidentui Reagano-
Gorbačiovo susitikimo reikalu 
buvęs aukščiausias mūsų 
veiksnių galybės pademons
travimas. „Buvo padaryta, 
kas buvo galima", rašo J. Vi-
tėnas. Man atrodo, kad toks 
teigimas yra paprastas absur
das, dėl ko net diskutuoti 
neverta. Tik gaila, kad tei
gimas padarytas ne eilinio 
lietuvio, o Vliko valdybos vice-
pirminko. 

Bet aš noriu skaitytojų 
dėmesį atkreipti į dvi nelabai 

BALFAS - MŪSŲ 
DIDŽIOJI MEILĖ 

Balfas kasmet gauna daug 
prašymų iš įvairiuose pasau
lio kraš tuose gyvenančių 
lietuvių, kad juos sušelptų 
ligoje, senatvėje, patekusius į 
vargą. Reikalingų paramos 
kartoteka didelė, rūpestingai 
atliekama, vykdoma. Taip pat 
daug prašymų gaunama prieš 
Kalėdų šventes. Jie ateina iš 

jaunametis sūnelis JAV, Kanados, įvairių Euro
pos kraštų, Pietų Amerikos. 
Vieniems siunčiami siun
tiniai, kitiems pinigai, vais
tai, užprenumeruojami laik
raščiai. Ir taip kasmet, be 
siunčiamos paramos reikalin
giesiems metų laikotarpyje, 
siunčiama šv. Kalėdų proga, 
kad pradžiugintų užmirštuo
sius, sergančius, vargs
t a n č i u s , su te ik tų j i e m s 
džiaugsmo, kad Kūdikėlio 
Jėzaus gimimo šventėje pajus
tų nuoširdžią, gyvą artimo 
meilę. 

Balfo dėka aš galiu vėl 
vaikščioti, gavęs ortopedinius 
batus, galiu po ilgų metų ligos 
vėl girdėti, gavusi specialų 
aparatą, sudiev lietui, saulei ir 
vėjui, nes aš turiu pastogę, 
rašo padėkos laiškuose. 

Balfo dėka gyveną senelių 
namuose, sanatorijose, gauna 
lietuviškus laikraščius. Perplė
šę laikraščių puslapius, dali
nomės, rašo kitas... Bučiavau 
spausdintas lietuviškas rai
des ir, rodos, bučiavau jus 
geraširdžius. Žinote, kaip sun
ku prašyti, gal net sunkiau 
negu vargti, rašo senutė, 
buvusi kadaise mūsų labai 
gerbiama, dabar gi gyven
dama vienišui vieniša, visų 
užmiršta. Ak, suradote mane ir 
mano žvaigždei aptemus, tu 

išryškintas, bet labai svar
bias J. Vitėno mintis. Jis 
atmeta J.Kj. padarytą siū
lymą platesniame pasitarime 
su kitais asmenimis aptarti 
klausimus, susijusius su Gene-
vos konferencija. Jis sako, kad 
„Vlikas turi tokių asmenų, 
kurie yra rašę ar pradėję rašy
ti memorandumus nuo Lie
tuvos okupacijos pradžios ar 
net dar nepriklausomybės lai
kais". Man atrodo, kad tokiu 
pareiškimu jis perša du pra
gaištingus dalykus. 

Pirma, lietuviškoje veikloje 
atsiremti tik į tuos, kurie 
pradėjo rašyt i memoran
dumus nuo Lietuvos okupaci
jos pradžios ar net seniau. 

Juk nebūtinai Lietuvos avia
cijos pilotai dabar būtų geri ir 
sprausminių lėktuvų vairuo
tojai ar šaudymo orlikonais 
specialistai galėtų operuoti 
ground-to-air raketomis. Pri
leidus, kad Vlike iš tikro yra 
nuos tabūs memorandumų 
rašytojai, ar nereikėtų žvilgs
nio perkelti į ateitį, į laiką, 
kada tokių rašytojų nebus. 
Kas tada? Ar nebūtų geriau 
dabar didiesiems memorandu
mų specialistams kartu dirbti 
su mažiau patyrusiais, kad 
išaugtų nauja patyrusi karta. 

Antra, iš J. Vitėno teigimų 
plaukia netiesioginė išvada, 
kad atskirų lietuviškų uždavi
nių vykdymui pasiruošti nerei
kia platesnių pasitarimų. 
Amerikos prezidentas tariasi 
net su silpnų valstybių vyriau
sybėmis, vyksta tarptautinės 
oficialios kraštų ir privačių 
organizacijų atstovų konferen
cijos, kviečiami įvair iais 
pagrindais sukurtų organi
zacijų pasitarimai OSI-KGB 
pragaištingai veiklai pasi
priešinti ir t.t. Tik Vlikas 
mano galįs visus klausimus 
pats vienas išspręsti. Man 
atrodo, kad tai klaida. Gruo
džio pradžioje įvyko metinis 
Vliko seimas. Lauksime jo 
nutarimų, kurie turėtų paro
dyti Vliko atsakymus į šių 
laikų lietuviškas problemas. 

Jonas Matulaitis 

brangus, mielas Balfe, mūsų 
didžioji meilė, baigia laišką, 
kurio raidės ašaromis numar
gintos. 

Balfas neatmetė nė vieno 
prašymo, neatmetė ir tų, 
kuriuos užmirštus surado 
baltininkai ir jų dėka buvo 
s u t e i k t a n e l a i m i n g a j a m 
džiaugsmo. Balfas labai jaut
riai išgyvena tą pasakymą, 
kad prašymas yra kartais 
daug sunkesnis, negu vargą 
vargti, ir todėl jis dažnai pats 
pasibeldžia į vargstančiojo 
duris. Kalėdų švenčių proga 
siunčiama paramą, kaip vie
nas ją gavęs pavadino 
vakarės žvaigždės dovana, 
kitas — lietuviškos meilės 
dovana. Praėjusių švenčių 
proga Balfas pasiuntė per 
4,000 dol. 

Džiugu, kad be rudens va
jaus, kurio aukomis remiami 
tėvynainiai metų laikotarpy
je, kai kas dar aukoja išskir
tinai Kalėdų dovanai. Vienas 
baltininkas, atsiuntęs auką, 
rašo: „Mano vieta buvo Sibi
re, bet laimei aš išbėgau nuo 
priešų. Sunkiai sirgau, buvau 
varge, bet laimei — pasvei
kau. O jei taip aš būčiau Sibi
re ar kalėjime, ar varge, ak, 
kaip būčiau džiaugęsis gavęs 
dovaną, išgyvenęs artimo 
meilę. Tad ir ši mano skirta 
kukli auka, atrodo, lyg aš duo
čiau pats sau. Mane lydi tėvo 
pasakymas, ką duodi kitam, 
duodi pats sau, duok šilta 
r a n k a ir i š g y v e n k ki to 
džiaugsmą", baigia laišką 
Alfonsas S. 

Švietė vakarė žvaigždė 
Kūčių vakare, švietė ir lietu
viška nuoširdi artimo meilės 
žvaigždė šiaurėje, pietuose, 
rytuose, vakaruose. Balfas lyg 
kometa perskrodė dangų. 

Vyt. Kas. 

Pusbroliui 
VISVALDUI mirus, 

žmoną ALDONĄ MAŽEIKAITĘ-MASIULIENĘ, brolį 
MINDĄ užjaučia ir kartu liūdi, 

Almus Šalčius su šeima 

A.fA. 
VISVALDUI MASIULIUI mirus, 

jo žmoną ALDONĄ, sūnus VALDĄ ir ANDRIJONĄ su 
šeimomis ir visus gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

Ada ir Pranas Sutkai 
Aldona ir Gedas Griniai 

Amžinybėn iškeliavus 

A.tA. ELENAI GOCEITIENEI, 
nuoširdžiai užjaučiame Jos liūdinčius artimuosius, 
ypač dukras ELYTĘ, IRUTĘ ir DALYTĘ, sūnų 
APOLINARĄ ir jų šeimas. 

Marytė, Pranas ir Gintaras Grušai 
Milda ir Kęstutis Čižiūnai 

A,|A. ALBINA SEMAITIS 
(MICKAITE) 

Gyveno Evergreen Park, 111. 
Mirė 1986 m. sausio 8 d., sulaukusi 62 m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė JosAnn Miller 

ir vyras James, duktė Connie, sesuo Constance Skelly 
ir vyras John, brolis kun. Alphonse Micka, MIC, daue 
dukterėčių ir sūnėnų. 

Priklausė Šv. Teresėlės draugijai. Ilgą laiką dirbo 
Šv. Kryžiaus ligoninėje. 

Kūnas pašarvotas Evans koplyčioje, 9837 So. 
Kedzie Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 11 d. Iš koply
čios 10 vai. ryto bus atlydėta į Queen of Martyrs 
parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 v.r. įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti American Cancer So-
ciety. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nubudę: dukterys , sesuo ir brolis. 

Laid. direkt . Evans . Tel. 422-2000 

EVANS-EVANAUSKAS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

9837 S. Kedzie Avenue, Evergreen Park, Ill inois 
(Anksčiau buvę 6845 South Westera Avenue) 

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 
Koplyčios taip pat Marąuett* Parke Chicagoje ir 

priemiesčiuose 
Tel. — 422-2000 

\ 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

1410 So. 50th A v., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

11028 Southwest Hwy., Palos Hills. Illinois 
Tel. - 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

1 
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x J a u n u o l i a m s s u s i 
k a u p i m o d i e n a Ateitininkų 
namuose bus sausio 19 d. Jau
nuoliai kviečiami nuo 11 iki 18 
metų ir visi, kurie gaus Su
tvir t inimo sakramentą, turi 
būt inai dalyvaut i . Praves kun. 
A. Saulai t is ir ses. Igne Mari-
jošiūtė. Ryte 10 vai. bus 
registracija, 11 vai. šv. Mi
šios, po Mišių užkandžiai su 
kavute tėveliams ir svečiams. 
Pietūs .bus tik susikaupimo 
da lyv iams . 

x L i e t u v o s N e p r i k l a u 
s o m y b ė s paskelbimo pa
gr indinis minėjimas bus va- nus iš Smithtwon L.I. sūnus, 
s a r i o 16 d., s ekmad ien į , Chicagoje gyvena jaunojo tė-
Marijos aukšt. mokyklos saiė- vo dėdė kun. V. Bagdanavi-
je. Kalbėtojais y ra pakviesti čius. 
„Chicago Tribūne" dienraščio x K u i K j . V a i š n i o , SJ , 
redaktorius H. Tyner ir gen. k ; i y g o s „Praktinės lietuvių 

x „ D r a u g o " r e n g i n i ų 
k o m i t e t o narių susirinkimas 
bus sausio 16 d., ketvirta
dienį, 7 vai. vak. Marijonų 
vienuolyno svetainėje. Visi 
nariai ir narės kviečiami susi
rinkime dalyvauti. 

x S o l . A r n o l d a s V o k e t a i -
t i s k a r t u su C leve l ando 
orkestru dainuos per WFMT 
radijo stotį sausio 28 d., antra
dienį, 8:30-10 vai. vak. Reikia 
priminti, kad sol. Arnoldas 
Voketaitis kartu su sol. Daiva 
Mongirdaite duos koncertą 
„Draugui" kovo 16 d. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. 

x K a s a i Ardy te i ir J u o 
zui J u s k a m s sausio 9 d. gi
mė an t ras sūnus. R. Ardytė 
yra Juozo ir Rėdos Ardžių iš 
Fairvievv, Pa., duktė, o Juozas 
yra Elenos M. Juškienės sū-

kalbos vartosenos" sutiktuves 
rengia Jaunimo centro Mote
rų klubas Jaunimo centro 
kavinėje penktadienį, sausio 
17 d. 

x Kun . V a l d e m a r a s M. 

konsulas V. Čekanauskas iš 
Ix>s Angeles, Calif. 

x „ S o u t h v v e s t N e w s - H e -
r a l d " sausio 9 dienos laidoje 
įsidėjo iliustraciją iš baleto 
mokyklos. Daugelis yra lietu
viškomis pavardėmis būsi- C u k u r a s , Ateitininkų federa-
mųjų „prima balerinų": Nina cijos dvasios vadas ir Nekalto 
Padal ino , Aiisa Cosmopoulos, Prasidėjimo seserų vienuo-
Grisel Robles, Lina Gaižutytė, lijos kapelionas, Putnam, 
Elytė Žukauskaitė, Rima Žu- Conn., atsiuntė „Lietuvos 
kauska i t ė ir Vanesa North. bažnyčių" knygų leidėjui ir au-
Lietuviškos pavardės rašo- toriui laišką, kuriame rašo: 
m o s vyriškoj giminėj Ta 
baleto mokykla, nors nepami
nė ta , y r a Jaunučio Puo
džiūno. 

x „ P i r m i e j i Ž i n g s n i a i " , 
Kr. Donelaičio lituanistinių 
mokyklų mokinių laikraštėlis, 
sausio 1 nr., išėjo iš spaudos. 
L a i k r a š t ė l y j e i š s p a u s d i n t i 
mokinių rašiniai ir poezija, 
t a i p p a t pač ių mokin ių 
iliustracijos. Redagavo mokyt. 
Danutė Bindokienė, talki
n a m a mokyt. Rūtos Musony-
tės . Viršelis pieštas septintos 
k lasės moksleivės Gailės Sa
bal iauskai tės . Turi 32 psl. Lei
džia Tėvų komitetas. Tai 
moksleiviams ta ikomas raš
t a i s ir piešiniais pasireikšti 
laikraštėl is , išeinąs keturis 
kar tus per metus. 

x „L ie tuv ių V a s a r i o 16 
g i m n a z i j o s m e t r a š t i s " , 
1984—85 metams, išėjo iš 
spaudos . Išleido Vasario 16 
gimnazi ja . Metraštį paruošė 
Bronė Iipšienė, Ona Siugždi-
nienė, Marija Šmitienė ir And
r ius Šmitas . Viršelis pieštas 
Alfonso Krivicko. Metraštyje 
duodama veiklos. mokslo, 
organizacinio susitvarkymo 
apžvalga ir finansinė apy
skai ta . Kalbama taip pat apie 
reikalą pas ta ty t i berniukams 
bendrabutį . Metraštis gausiai 
i l iustruotas veiklos iš gimna
zijos nuotraukomis. le id inys 
y r a 71 psl. 

x L ie tuv ių Mon te s so r i 
v a i k ų n a m e l i ų madų paroda 
— „Mardi Gras" įvyks vasario 
9 d., Jaun imo centre. C a s u a l 
C o r n e r , G i n g i s s F o r m a i 
VVear i r B o n d s Mens w e a r 
( F o r d C i t y ) m a l o n i a i 
s u t i k o p a r o d ą r e m t i rū 
b a i s . Reservaoijoms skam
binkit: Lydija Griauzdienė: 
735-0493. (pr.) 

x B a l t i c M o n u m e n t s , Inc. , 
2621 W. 71 Street, Chicago, 
111., Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminkla i , žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 
x A k i n i a i s i u n t i m u i į Lie

t u v ą . Kreiptis į V. Karosaitę 
— Optical Studio, 2620 West 
71 Street, Chicago, 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 

x I e š k o m a l i e t u v i š k a i 
k a l b a n t i moteris, kuri padėtų 
Seimininkei pasaugoti du 
berniukus, namų ruošos darbe 
ir 1.1., Ev^rg reen Pa rko 
apylinkėje. Skambinkite 424 
8101. 

(«k.) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Kr. Donelaičio pradinės lit. mokyklos mokiniai gieda kalėdinės programos metu gruodžio 14 
d. Akordeonu groja mokyt. Audrius Polikaitis. Nuotr. J o n o Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
K O N C E R T A S , K O K I O 

N Ė R A BUVĘ 
Lietuvių Opera šiemet mini 

savo 30 metų veiklos sezoną. 
Ir šiais metais jį pradeda su 
ypatingai grandioziniu kon-

„Mane pasiekė d'^elė dovana . 
Skaitau visus tomus su di
deliu susidomėjimu, randu 
daug pažįstamų vietų ir var
dų. Šis didelės svarbos darbas 
ir j ame sukauptoji medžiaga 
bus laiko bėgyje at i t inkamai 
įvertinta". 

x A lex i s Rubul is , Notre 
D a m e univers i te to profe
sorius, „Sun-Times" sausio 6 
d. laidoje pareiškė savo nuo
monę, kad nereikia visų rytų 
europiečių laikyti antisemi
tais . Autorius kalba apie 
Latvijos ir viso Pabaltijo kraš
tus kaip pavyzdį. Straipsnis 
i š s p a u s d i n t a s „ P e r s o n a i 
View" skyriuje. 

x Emi l i jo s S a k a d o l s k i e -
n ė s pranešimas, iliustruotas 
gausiais muzikos pavyzdžiais 
ir mažai kam žinomais fak
tais iš okupuotos Lietuvos 
muzikinio gyvenimo, bus šį 
sekmadienį, sausio 12 d., 3 vai. 
J aun imo centro kavinėj. Kvie
čia santariečiai-šviesiečiai. 

x R o b e r t a s J . V a l a i t i s (ne 
Jonas , kaip per klaidą buvo 
parašyta) yra paskir tas St. 
Paul Federalinio banko preky
bos skyriaus viceprezidentu. 

x Lie tuv ių i še iv i jos g lo 
bėją i r rėmėją , Balfo pirmi
ninkę Marią Rudienę, besi
r ū p i n a n č i ą a p t a r n a u t i 
paramos reikalingus, kad nei 
vienas neliktų nesušelptas 
Kalėdų ir 1986-tųjų metų 
proga, ištiko nelaimė — ji susi
laužė koją. Mes prašome Vieš
patį, kad būtų jai gailestingas 
ir palengvintų jos skausmus. 

Saginavv lietuvių vardu, 
J u o z a s Vaič iu l i s 

(pr.: 

x NAMAMS P I R K T I P A 
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
p r i e i n a m a i s n u o š i m č i a i s . 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings, 2212 West Cermak 
Road - Tel. VI 7 -7747 . 

(sk.) 

x R e i k a l i n g a m o t e r i s 
kelias dienas savaitėje prižiū
rėti ligonę Marquette Parko 
apylinkėje. Tel.: 529-9058. 
Skambinti po 5 v. vak. 

(sk.) 

x N u p e r k a m e a u t o m o b i 
l ius i r k i t u s d a i k t u s g y v e 
n a n t i e m s Lietuvoje ir pade
dame sutvarkyti palikimus. 
Kreiptis į Amer ican T r a v e l 
S e r v i c e Bureau , 9 7 2 7 S. 
W e s t e r n Ave., C h i c a g o , 111. 
6 0 6 4 3 . T e l . 312 2 3 8 - 9 7 8 7 . 

(sk.) 

x N a u j a LB V i d u r i o 
V a k a r ų apygardos valdyba 
pradėjo naujuosius metus. 
Saus io 2 d. P. Norvi lo 
namuose valdyba aptarė fi
nansinius reikalus ir nustatė 
ateinančių metų veikią bei kul
tūrines programas. Vasario 2 
dieną Jaunimo centro didžio
joje salėje ruošiamas Vasario 
16-tos minėjimas. Pagrindinę 
kalbą sakys Vytautas Voler-
tas. Mer iinę programą atliks 
Dainavos ansamblis. Visi 
lietuviai maloniai kviečiami 
dalyvauti. 

x F l o r i d o s t e a t r o k o 
l e k t y v a s ..Žibintas" atva
žiuoja į Chicagą ir Jaun imo 
centre sausio 26 d., sekma
dienį, suvaidins Rūko kome
diją „Bubulis ir Dundulis". 

x J A V L B Socia l in ių r e i 
k a l ų t a r y b a ir jos Chicagos 
skyrius jau persikėlė į nuo
savus namus 2711 W. 71st St., 
Chicago IL 60629. Telefonas 
tas pats (312-476-2655). Pra
nešama, jog sekmadienį, sau
sio 26 d., bus iškilmingas nau
josios būstinės atidarymas su 
programa ir vaišėmis. 

x Vl iko se imo r e n g i m o 
k o m i t e t o iždininkas St. Pe-
tersburg Beach. Fla.. per mū
sų bendradarbį Vacį Urboną 
atsiuntė 20 dol. auką už gerą 
. .Draugo" informaci ją ir 
palinkėjo laimingų švenčių ir 
Naujųjų Metų. Ačiū už viską. 

x R a š y t . V y t a u t a s ir I r e 
n a A l a n t a i , Redford, Mich., 
dr. Irene Kuras, Chicago, 111., 
Romas ir Danutė Česai, Lisle, 
111.. Stasys Budas, Cedar 
Lake, Ind., Ona Paškevičius, 
Santa Monica, Cal., Antanas 
Juzelskis. Dovvagiac, Mich., R. 
Viskanta, W. Lafaytte, Ind., 
Pranutė Domanskienė. Wes-
tern Springs, 111., Ona Raš
tikis, Melrose Park, UI., Liu-
cia Tarvydas, Edina, Mo., 
atsiuntė po 20 dol. auką už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ačiū už 
mielas aukas. 

x G e n ė L R i m k u s , Western 
S p r i n g s . 111., V i n c a s 
fjelažiūnas. St. Louis, Mo., 
John Burneikis, Chicago, 111., 
Paul A. Mikšys, Juno Beach, 
Y\a.. S t a s y s M u t a n t a s , 
VVoodhaven, N Y. , R a y -
mondas Paškus. Darion. 111., 
Valentina Brazis, I,a Grange, 
111.. Kostant J . Savickas, Oak 
I-awn, 111., Stasė Maumkienė, 
Algonquin, Iii., Z. Korius. 
Santa Monica, Cal., Jurgis 
Stuopis, Sharon, Mass., už 
kalėdines korteles ir ka
lendorių atsiuntė po 20 dol. 
aukų. Visiems tariame nuo
širdų ačiū. 

certu, kokio lietuviai šiame 
krašte dar nesame turėję. 

Šiame koncerte girdėsime 
operų chorines dalis, duetus ir 
arijas iš I Lituani, Viliaus 
Teiio. Carmen, Carminos Bu-
r a n o s , Sevi l i jos Kirpėjo, 
Likimo Galios, Aidos, Eugeni
jaus Onegino, Lučijos, Hofl-
mano Pasakų, Rigoletto, Faus
to, Der F r e i s c h u e t z , Don 
Carlo, Nabucco ir lietuviškųjų 
J ratės ir Kastyčio ir Gra
žinos operų. Cia bus atlikti ir 
tokie kūriniai, kurie niekad 
n e n u e i n a n u o p a s a u l i n ė s 
operos scenos, kaip kvartetas 
iš Rigoletto ir sekstetas iš Lu
čijos operų. Koncertas bus pra
dėtas su I I i t u a n i prologu ir 
baigtas su Konrado Valenro
do mirties scena iš tos pačios 
operos. 

Tai yra specialus koncertas 
mūsų Operos paramai , o 
angliškai toks koncertas va
dinamas kaip Benefit concert, 
ir amerikiečiai, į juos eidami, 
moka l a b a i b r a n g i a i už 
bilietus. Mūsuose d a r neįpras
ta, užtat ir mūsų bilietai nėra 

tokie brangūs, ka ip amerikie
čių operų, kurie pripildo milži
niškas sales ir surenka dideles 
sumas pinigų. Mūsų bilietai 
yra tik truputėlį brangesni, 
nes tuo prašoma padėti mūsų 
Operai, kad ji galėtų šį pava
sarį, minėdama savo 30-tį, 
pastatyti krašto laisvės tema 
pagrįstą „Viliaus Telio" operą 
ir tuo dar kartą iškelti lietu
vių, kaip kultūringos tautos, 
vardą kitataučių tarpe. 

Visi solistai, kurie dainuoja 
šiame koncerte, yra mūsų 
geriausios solistinės meninės 
pajėgos ir jie neima jokio 
honoraro, nors pasiruošimas 
šio koncerto kūr iniams jiems 
taip pat daug kainuoja. 

Šio koncerto dir igentas yra 
muz. Arūnas Kaminskas, 
kurio puikiu dirigavimu gė
rėjomės jau ne kar tą operų 

spektakliuose ir kuris taip pat 
savo honorarą, kuris turėtų 
būti g a u n a m a s už visą meni
nį paruošimą, skiria Lietuvių 
Operos labui, kad mūsų Opera 
būtų gyva. 

Lie tuvių Operos n a r i a i 
k-iečia ir jus prisidėti prie šio 
reto įvykio ir sausio 19 d. 
atvykti j Marijos mokyklos 
auditoriją ir 3 vai. popiet daly
vauti koncerte, kokio tikriau
siai daugiau nebeturėsime. 

Vyt . R a d ž i u s 

K A L Ė D I N Ė PROGRAMA 
KR. D O N E L A I Č I O 

M O K Y K L O S E 

Kr. Donelaičio lit. mokyklų 
Kalėdų eglutė vyko gruodžio 
14 d. mokyklos auditorijoje. Tą 
dieną mokiniai atėjo pasi
puošę tautiniais drabužiais. 

Š v e n t ė s a t i d a r o m a j a m 
žodžiui buvo iškviestas abiejų 
mokyklų dir. Julius Širka. Vi
siems susirinkusiems jis kal
bėjo apie Lietuvos padėtį ir 
s akė , kad reikia mylė t i 
Lietuvą, „kaip Kristus mylėjo 
savo žemę". Po direktoriaus 
kalbos trumpą sveikinimą 
pasakė Tėvų k-to pirm. Rimas 
Dumbrys. 

Toliau scenoje matėme III-jo 
sk. mok in iu s , p a r u o š t u s 
mokyt. Astos Spurgytės, atlie
kančius ištrauką iš St. Džiugo 
parašyto vaizdelio ..Neklauža
dos". Vaikai atliko labai links
mai, entuziastiškai ir tvirtai 
mokėjo savo roles. 

Jauniausieji mūsų mokslo 
draugai — vaikų darželis — 
padeklamavo eilėraštį „Nykš
tukai dirba". Eilėraštį parašė 
ir mokinius paruošė mokyt. 
Rūta Musonytė. Eilėraštis tiko 
šventiškai nuotaikai, paaiš
kindamas, kaip sunkiai nykš
tukai dirba prieš Kalėdas. 
Kalėdų eglutės programoje vi
sada laukiame darželio ir I-jo 
skyriaus mokinių pasirody
mų, nes jie visada sugalvoja 

ARGENTINOJE 
— A . a. P o v i l a s J a n 

k a u s k a s , 80 metų amžiaus , 
mirė Boulogne mieste, kur 
nuolat gyveno. Tėvų a tvežtas 
1907 m. iš Kupiškio, gyveno 
Chubut provincijoje, Sar-
miento mieste. Ten sukūrė 
šeimą su biržiete Emilija 
Murnikaite. Išėjęs į pensiją 
persikėlė gyventi netoli Bu
enos Aires. Nuliūdime liko 
žmona, duktė Emi ta ir jos vy
ras Viktoras Plukai , sūnus su 
šeima, sesuo, anūkų ir daug 
draugų. 

— A . a. E l e n a V a i t a š i ū -
t ė - D u d ė n i e n ė , 82 metų am
žiaus, mirė spalio 12 d. Argen
tinoj gyveno nuo 1931 m. 
Kilusi nuo Zarasų. Nuliūdime 
liko vyras, mar t i su vaikais ir 
giminės ok. Lietuvoje. 

— L ie tuv ių C e n t r a s savo 
59 metų gyvavimo sukakt ies 
akademiją turėjo pereitų metų 
spalio 19 d. J a u n i m u i įnešus 
vėliavas, buvo sugiedoti him
nai. Akademiją a t idarė V. 
Misiūnas. Sveikino Argen

t inos lietuvių organizacijų ir 
spaudos tarybos vardu pirm. 
A Mikucionis, Susivienijimo 
Li sravių Argentinoje — R. 
S t a l i o r a i t i s , p a r a p i j o s ir 
„La iko" kun . A. Steigvilas. 
„Argent inos Lietuvių Balso" 
— P. Ožinskas , Senelių Židinio 
— A. Burba, Lietuvai išlais
vint i — A. Mičiūdas, „Min
d a u g o " Valent ina Bukauskai
tė de Persico, „Nemuno" — dr. 
H. Braziūnas . Ta ip pat buvo 
svečių iš Urugvajaus . Meni
nėj daly pašoko „Spindulio" 
ansambl i s , vad H. Cikotos, 
vėliau pašoko vyresnieji, va
dovaujami J . Puliko. Užbaigė 
veteranų „ Inka ra s " , pašok
d a m i keletą šokių. P rog iama 
buvo užbaigta pi rm. J. Puiiko 
t rumpu padėkos žodžiu. 

VOKIETIJOJE 
— V a s a r i o 16 g i m n a z i j a 

š i a m rudeniui ieško berniukų 
bendrabučio vedėjo. Reikia 
turėt i mokytojo arba auklė
tojo diplomą. Alga pagal susi
tar imą. 

ką nors ypatingo, v isada pasi
rodymui pritaikyti gražūs dra
bužiai. Visada a t s i r anda koks 
mokinys, kuris nori išsiskirti 
iš kitų garsiau š aukdamas ir 
d a r y d a m a s j u d e s i u s . T a i 
sukelia mums vyresniesiems 
gardaus juoko. 

Po nykštukų pasirodymo 6-
sios kl. mokiniai pašoko šus-
tą, paruoštą mokyt. Dalios 
Polikaitytės. Per klaidą buvo 
pradėta groti ne ta melodija, 
tačiau, išgirdę teisingą melo
diją šeštokai pašoko labai 
gerai. 

4-jo sk. mokiniai su s avo 
mokyt. Lilija Mart inkiene tvir
tai pasiruošė kalėdinei progra
mai. Jie net pa tys klasėje 
parašė vaidinimėlį „Brangūs 
žaisliukai". Vaizdelis p . rodė , 
kad žaisliukai nori būti my
limi ir neužmirštami. 

Po šio vaizdelio I-jo sk. 
mokiniai , paruošt i mokyt. 
Marijos PlaČienės, suvaidino 
„Metų laikus". Mokytoja pa t i 
šį vaidinimėlį parašė . Cia ma
tėme gražiai pasipuošusį pa
vasarį, saulės rūbais pasipuo
š u s i ą v a s a r ą , r u d e n į . 
Įspūdingiausia buvo žiema, 
įlindusi į didžiulį sniego senį. 
Mokyt. PlaČienė kiekviene-
riais metais gerai ir įspū
dingai paruošia programą. 

Pradinės mokyklos da inų 
mokytojas Audrius Polikaitis 
sukvietė darželio, I-jo, II-jo, 
III-jo ir IV-jo sk. mokinius į 
sceną, kurie padainavo 3 
daineles. Po dainų II-jo sk. 
mokiniai, paruošti mokyt . 
Rimo Rekašiaus, gražiai ir 
smagiai deklamavo Vytės 
Nemunėlio eilėraštį „Pirmos 
snaigės". Po to buvo III-jo ir 
IV-jo sk. m o k i n i ų š o k i s 
. .Ka lve l i s " , kur į p a r u o š ė 
mokyt. Beatričė Sturonai tė , 
akordeonu grojo Lilija Stel-
mokienė. Šokis visus pra
džiugino. 

Šioje kalėdinėje programoje 
matės i d a u g vaizdelių. V-jo sk. 
mokiniai suvaidino Kalėdų Se
nelio kelionę. Mokinius paruo
šė mokyt. Bronė Prapuo-
lenienė. Mokiniai parodė, kaip 
ir kur Kalėdų Senelis važiuoja 
išdalinti dovanas . Labai gra
žiai į vaidinimą buvo įtrauk
t a s ir tau t in is šokis vėdaras . I 
šokį įsijungė ir specia laus sk. 
mokiniai . 

Aukšt. mokyklos mokiniai 
ka r tu su V-jo ir VI-jo sk. moki
n ia i s užbaigė šventės progra
m ą kalėdine giesme Betliejus 
nušvito, d a i n a — Nemunėl is ir 
giesme — Gul š iandieną. Cho
rui vadovavo mokyt. Darius 
Polikaitis. 

Kai da in in inka i grįžo į savo 
vietas , pasigirdo varpelių 
skambėj imas ir salėn įžy
g iavo Kalėdų Senelis. J i s vos 
perėjo pusę salės, kai prišoko 
aš tun toka i ir sustabdė ir nelei
do eiti į sceną. Paaiškėjo, kad 
išgi rs tas nus i skund imas iš 
mokytojų, kad mokiniai nela
ba i gerai lietuviškai skaitė, 
r a šė ir kalbėjo. Kai pradinės 
mokyklos mokiniai Seneliui 
pasižadėjo pasitaisyti , j i s buvo 
nuves tas į sceną, pasodintas į 
kėdę. 

Kalėdinę programą gražiai 
ir sklandžiai vedė aštuntosios 
kl. mokiniai J ū r a t ė Jan
kauska i tė ir Vytau tas Tamu-
lait is . 

V a i v a V ė ž y t ė , 
Kr. Donelaičio aukšt . lit. 

mokvklos 8 kl. mokinė 

A D V O K A T A S 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

2501 W. 69th St ree t 
(Li thuanian P l a z a Court) 

Chicago, IL 60629 
Te l . 778-0800 

Kasdien 2—8 vai. vak. 
Šeštadieni 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIC 
1000 Jor ie Blvd., Suite 364 

Oak Brook, IL 60521 

Tel. Ofs. 325-3157 
Tel. Rez. 325-6582 

Valandos pagal susitarimą 

(^/fdtjokatai. jonai, ^i&aitii 

6247 «=». D(tAxU. <zĄvtnu* 
Cfiicaao, 0^1 6o6iC 

17t£. — 776-S700 

nuo Q iii 7 »*C ,«<. 
tStltaa. C u. x. iki 1 u ai. d. 

IS kairės. Alisa Cosmopuius, Edis Brooks, Vincas Paulius ir Erikas Radick, Kr. Donelaičio 
mokyklos mokiniai, suvaidinę kalėdinėje programoje srruodžio 14 d. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 6Srd Street 
Chicago, EL 60629 

Tel. _ 776-5162 
Kasdien 9—6 vai vak. 

Šeštadieniais ir vakarai* 
pagal susitarimą 

*-" -~-~---~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 




