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Popiežius Indijoje

Atsišaukimas į
užsienio lietuvius
(Tęsinys)
ir
Tarybų
Baltarusijoje
Sustiprėjo antilietuviška žmonių, kurie k o n t a k t u s nori
veikla,
lietuvių
gyventojų palaikyti, y p a č kai oficialiai
persekiojimas,
ir
stebėkis, Tarybų Lietuva draugiškai
su T a r y b ų
mielas Skaitytojau, buvo „ l e n k t y n i a u j a
uždrausti visi kontaktai su Baltarusija visose g a m y b o s
Tarybų L i e t u v a Ne tik iš Pele srityse (mat Tarybų Sąjun
konkurencija
sos, Smilginių ir kitų šios goje natūrali
paversta
visiems
įkyrėjusiu
apylinkės kaimų, bet ir iš
Gervėčių,
Apso,
Brėslaujo lenktyniavimu). Toks buvo
putj"
kolūkio
apylinkių lietuviškų kaimo „ L e n i n s k i j
pasaulinio
bibliotekų buvo išmestos ir pirmininkas, II
veteranas
Arkadijus
sunaikintos lietuviškos kny karo
gos, o pašto s k y r i a m s uždraus Lapko. Jo laikais neišdildomą
palikdavo
bendros
ta priimti lietuviškų Lietuvos įspūdį
TSR laikraščių prenumeratą. vakaronės Vilniuje su T a r y b ų
Vietiniai valdžios organai nuo Lietuvos lietuviais ir Smilgi
to laiko iki šiol neįsileidžia iš nių, Dubinių, Pelesos. P a v a l a kaimuose
Vilniaus
Tarybų Iietuvos į Tarybų k ė s
Baltarusijos
l i e t u v i š k u s universiteto studentų krašto
kaimus joki> meno saviveik tyrininkų, kuriems s u m a n i a i
los. Uždrausta čia lankytis iš vadovavo prof. Č. K u d a b a ,
tautosakos
Tarybų Lietuvos organizuotai a p s i l a n k y m a i
ar neorganizuotai turistams, rinkimo tikslais. Bet ir už tokį
studentams,
karstotyrinin- bendrų vakaronių toleravimą
kams. Vietinė milicija, saugu ir simpatijas lietuviams, už
m a s ir administracijos darbuo nuoširdų bendravimą su jais
prarado
valdžios
tojai ne kartą sulaiko svečius L a p k o
ir
Varanavo
iš Lietuvos, j u o s tardo, krato, pasitikėjimą,
sunaikina foto juostas, a t i m a rajono partijos komitetas atlei
Lietuvoje išleistas k n y g a s . J e i do jį iš darbo, o vėliau pasiūlė
iš Tarybų Baltarusijos val išsikelti kitur. Į jo vietą buvo
jau
anksčiau
domų lietuviškų sričių jaunuo p a s k i r t a
pagarsėjusi
šiose
apylinkėse
liai ištrūkę j T a r y b ų Lietuvą
baigia čia kokią mokyklą, tai savo šovinistinėmis tenden
Liucija
dirbti jiems savo gimtajame cijomis l e n k o m a n ė
Žilinskaja J i pirmoji Vara
krašte draudžiama.
n a v o rajone uždraudė viešose
Nors ir draudžiami Tarybų vietose kalbėti lietuviškai. Už
Baltarusijos lietuviškų sričių jos įsakymo n e v y k d y m ą kele
kontaktai su Lietuva ir vice tas Pelesos gyventojų n u b a u s 
versa — Tarybų Lietuvos sų ta piniginėmis baudomis.
atskiromis n u o jos lietuviško
(Bus daugiau)
mis sritimis, t a i vis dėlto y r a

„Draugo" trisdešimt ketvirtojo romano konkurso jury komisija, posėdį turėjusi vasario I H U
kairės sėdi: Aušra Liu'.evieienė. Danutė Bindokienėir-'ini' : Švabaitė-Oviienė: stovi: <\r Alfon
sas Sesplaukis ir dr. Bronius Vaškelis.

P. Afrika žada
keisti sistemą

C a p e T o v v n . — Pietų Afri
kos p r e z i d e n t a s Pieter Botha
penktadienį nustebino klausy
tojus,
pareikšdamas
parla
m e n t e , k a d rasių a t s k y r i m o
politika — a p a r t e i d a s — ,,yra
pasenęs dalykas". Jis pasakė,
kad v y r i a u s y b ė y r a n u t a r u s i
a p a r t e i d ą p a n a i k i n t i , jai nerei
kia jokio s p a u d i m o iš užsienių
reformoms pravesti. A s m e n s
indentifikacijos
dokumentai,
kuriuos nešiotis buvo verčia
mi juodieji, b u s p a n a i k i n t i .
Bus įvesti pasai visiems pilie
čiams: juodiesiems ir baltie
s i e m s kartu. J a u r u o š i a m a s
į s t a t y m a s , kuris suteiks Pietų
prezidento Kennedy vaikais
Afrikos
pilietybę
keturių
Caroline ir John, Jr. Prezi
juodųjų provincijų gyvento
dentas
Kennedy
laikomas
j a m s , n o r s vyriausybė t a s
erdvės tyrinėjimų pradininku,
provincijas laikė nepriklau
nes jis 1961 m. patvirtino
s o m o m i s . Juodieji gyventojai
žmogaus kelionės į Mėnulį pla
turės teisę pirkti n a m u s s a v o
nus.
getuose net ir tuose rajonuose,
Šį
antradienį
baigiamas kuriuose g y v e n a
baltieji,
valstybinis gedulas dėl tragiš p r a n e š ė Botha.
kos astronautų mirties. Prezi
dentas p a s a k y s Kongrese ati
Prezidentas
pasirodė
ir
dėtą „State of the U n i o n " , juodiesiems skirtose televizi
kalbą. NASA toliau studijuo jos stotyse. Vyriausybė pradė
ja šios nelaimės priežastis. jo plačią kampaniją
Pietų
D a u g naujų žinių g a u t a iš Afrikos spaudoje ir radijo
privačių asmenų ir s p a u d o s p r o g r a m o s e ,
bandydama
agentūrų p a d a r y t ų erdvėlai įtikinti piliečius, kad jos poli
vio pasikėlimo nuotraukų. Yra tika keičiama, ir p r a š y d a m a
pagrindo spėlioti, kad iš vie paremti n u m a t o m a s progra
nos pagalbinės raketos dėl m a s .
Prezidentas
pareiškė,
nežinomų priežasčių išsiver kad
nors
revoliucionieriai
žęs liepsnos liežuvis prade tikriausiai t r y p s kojomis ir
gino didžiosios raketos metali k o m u n i s t a i toliau š a u k s savo
nę sieną ir palietė ten esantį m e l a g y s t e s , tačiau realybė bus
skystą vandenilį. T a s sukėlė ta, k a d a t e i n a pasikeitimai.
milžinišką sprogimą.
P r e z i d e n t a s suminėjo visas
reformas,
kurios j a u pradėtos
K a r o l a i v a s „ G u a m " iškėlė
ir
t
a
s
,
kurios
planuojamos.
iš v a n d e n y n o 13 pėdų skers
sudaryta
visų
rasių
m e n s didžiosios raketos galvą. Bus
Ji r a s t a toliau šiaurėje prie p a t a r i a m o j i taryba, kuri nebus
tik kalbėti mėgstančių foru
Georgijos krantų.
Sovietų Sąjungos žinių tary m a s , bet bus pirmasis žings
ba paskelbė šeštadienį, kad nis į valdžios galią, kur balsą
sovietų kartografai
n u t a r ė , turės ir juodųjų v a d a i .
ruošdami planetos Veneros
Juodieji abejingai
priėmė
žemėlapį, pavadinti du plane prezidento k a l b a C Opozicija
tos kraterius žuvusių amerikie tvirtina, kad reformų siūly
čių
astronaučių
v a r d a i s . mai
yra pavėluoti ir per
Vienas bus v a d i n a m a s „Ju- m e n k i . Iki šiol juodieji opozi
dith Resnik" krateriu, kitas cijos veikėjai
atsisakydavo
..Sharon (Christa) McAulif- d a l y v a u t i p a n a š i o s e tarybose,
fe". T a s s pabrėžia pranešime, nes sprendžiamoji galia vis
kad
nutarimas
p a d a r y t a s likdavo tik baltųjų rankose.
sovietų kartografų, kurie kuria Kai
kurie
juodieji.
kurie
Veneros žemėlapį.
į s i j u n g d a v o j darbą tokiose
tarybose, būdavo nužudomi
— S i a u r i n ė j Airijoj
mi politinių radikalų.
nosvaidžiais buvo a p š a u d y t a
B o t h a p a s a k ė parlamente,
policijos n u o v a d a ,
k e t u r i kad d a u g i a r a s ė t a r y b a bus
asmenvs sužeisti.
patarėja
vyriausybei.
kuri

Amerika pagerbė
žuvusius lakūnus
C a p e C a n a v e r a l . — Ke
nedžio Erdvės centre šeštadie
nį 5,000 centro darbuotojų ir
žuvusių astronautų draugų
susirinko
atsisveikinimo
ceremonijose. Direktorius Richard Smith pasakė, kad
kiekvienais metais sausio 28
d. 11:39 vai. ryto šios ceremo
nijos bus kartojamos. Lygiai
tą valandą i š helikopterio į
vandenyną buvo įmestas gėlių
vainikas žuvusiems
astro
n a u t a m s pagerbti.
Prezidentas R e a g a n a s savo
šeštadienio
radijo
kalboje
palietė „Challenger" trage
diją ir pasakė, kad Amerika
turi drąsiai toliau žygiuoti į
erdves, nes ateitis priklauso
narsuoliams, o ne bailiams.
Prezidentui pritarė ir savo
atsakomoje kalboje demokra
tu atstovas. Floridos kongresmenas Don Fuona. pasakęs,
kad be nuostolių nebūna jokių
laimėjimų ir erdvės tyrinė
jimus bei j o s užkariavimą
reikia tęsti toliau.
Houstone praėjusį penkta
dienį apie 10,000 žmonių at
sisveikino
su
žuvusiais
astronautais. Dalyvavo prezi
dentas Reaganas s u žmona
Nancy
astronautų
šeimų
nariai, išskyrus astronautės
Judith Resnik šeimą, nes ji tuo
pačiu laiku buvo Akron. Ohio,
pamaldose vietinėje žydų sina
gogoje. P r e z i d e n t a s s a v o
kalboje
suminėjo
vardais
visus žuvusius, atskirai paguo
dė jų šeimų narius, pasaky
d a m a s jiems, kad jų skausmu
gyvena visa Amerika. Atsi
sveikinime dalyvavo Texas
gubernatorius Mark White,
Houstono
meras,
daug
Kongreso narių, jų tarpe sen.
Edvvard Kennedy su žuvusio

•

svarstys naujus įstatymus,
suteikiančius
juodiesiems
daugiau politinių galiu Juodieii ateityje galės važinėti po
visą valstybę, galės dirbti
kur nori ir jryventi. kr» jiems
patinka, pranašavo Pietų Afri
kos p r e z i d e n t a s . A t s a k y 
d a m a s į reikalavimą paleisti
iš kalėjimo juodą nacionalistą
Nelson Mandelą, prezidentas
pasakė, kad jis sutiktų paleis
ti Mandelą, jei Sovietų Sąjun
ga paleistų Anatolijų Ščaranskj,
37 metų
kompiuterių
specialistą
ir
paleistų
iš
ištrėmimo akademiką And
rejų Sacharovą. Angola turė
tų paleisti Pietų Afrikos kapi
toną Wynand du Toit. kuris
pakliuvo į nelaisvę pernai
gegužės mėn. Angoloje. Prezi
dentas Botha pareiškė, kad jis
pasiruošęs pradėti derybas dėl
tokio pasikeitimo kaliniais.
Angola atsiliepė, kad ii sutik
tų iškeisti kapitoną ir atiduo
tų kelių Pietų Afrikos kareivių
kūnus, jei Pietų Afnka paleis
tų iš kalėjimų Angolos karius
ir vieną Pretorijoj kalinamą
kubietį.

Tiria raketę
C a p e C a n a v e r a l . — NASA
administratorius dr. W. Graham pasakė reporteriams, kad
tragišką nelaimę praėjusią
sakaitę greičiausia
sukėlė
viena iš dviejų pagalbinių
raketų,
kurios
padeda
erdvėlaiviams
pakilti
nuo
Žemės. Dešinioji kieto kuro
raketa jtariama, kad iš jos išė
jo nelauktas liepsnos liežuvis
k u n s galėjo pradeginti skysto
kuro degalų tanką.
Turinėjimai vedami toliau.
Praėjusį
savaitgalį
visoje
Amerikoje vyko gedulingos
pamaldos.
iškilmingi
susi
rinkimai. I^ake City. Pietinėj
Karolinoj, buvo atsisveikinta
su juodu astronautu dr. McNair. Kalbą pasak'' pastorius
Jesse Jaekson, gubernatorius
R. Riley ir žuvusio astronauto
brolis.
New Yorke viena g a t v ė —
112-toji — t a r p Third Ave. ir
T/exington. pavadinta McNair
Plaoe.
— Graikijoj suimti šeši
vyrai ir dvi motervs. {taria
ma, kad tai arabu teroristų
grupė.

Komisija nepaskyrė
..Draugo" premijos
Buvo paskelbtas j a u trisde
šimt ketvirtas r o m a n o konkur
sas. Sudaryta jury komisija
Chicagoje. Posėdy jury komi
sija, kurią sudarė pirmininkė
rašytoja Danutė BindokienėBrr...ytė. sekretorė — redakto
rė Aušra Liulevičienė, nariai
— rašytoja Julija Svabaitė-Gylienė. prof. dr.
Alfonsas
Šešplaukis ir prof. dr. Bronius
Vaškelis, a p s v a r s t ę ir išdisku
tavę visus atsiųstus kūrinius,
slaptu balsavimu
nutarė
jokios premijos neskirti. Komi
sija rekomendavo „Draugo"
redakcijai tartis su kai kuriais
autoriais
dėl
išleidimo
atkarpoje a r b a pasiūlyti išleis
ti atskiru leidiniu.
Posėdyje d a l y v a v o ..Drau
go*' redakcijos ir leidėjų atsto
v a s Marijonų
vienuolijos
provincijolas kun. V Rimše
lis.
— Gynybos d e p a r t a m e n t a s
paskelbė, kad .JAV karo lai
vai Viduržemio jūroje vėl siun
čiami arčiau Libijos krantų.
Kariniai pratimai buvo baigti
praėjusią savaitę, tačiau po
trumpo poilsio laivai vėl tęs
..karo laivu diplomatiją", ku
rios uždavinys toliau spausti
Libijos diktatorių.
— Švedijoj mirė 84 m. buvu
si
diplomatė,
vyriausybės
narė. parlamento n a r ė Aiva
Myrdal. kovojusi prieš ginklų
lenktynes. Ji b u v o Nobelio
Taikos premijos ko-laureatė
1982 m. J o s v y r a s G u n n a r
Myrdal irgi buvo Nobelio 1974
m. ko-laureatas už ekono
miką. Tai p i r m a s atvejis, kad
vyras ir žmona būtų laimėje
Nobelio premiją už atskiras
sritis, nors buvo dvi poros,
apdovanotos už laimėjimus
toje pačioje srityje.
— Costa Ricoje sekmadienį
huvo prezidento, miestų savi
valdybių rinkimai, dalyvavo
apie 80 nuoš. balsuotojų.
— Jordano žiniomis. PLO
pirm. Arafatas po ilgesnių
pasitarimų atsisakė priimti
-Jungtinių Tautų rezoliucijas
242 ir 338, nes jose apie pales
tiniečius kalbama kaip apie
pabėgėlius. J o s nemini pales
tiniečių teises laisvai apsi
spręsti ir turėti savo valstybę.
Taikos viltys g a v o nemažą
smūgį, nes PLO
atsisako
pripažinti Izraelio valstybe.

Nevv D e l h i . — Popiežius
J o n a s P a u l i u s II atvyko i Indi
ją, p a b u č i a v o aerodromo žemę
ir pradėjo savo vizitą valsty
bėje, kuri Azijoje, po Filipinų,
turi didžiausią skaičių katali
kų. Popiežių sutiko Indijos
premjeras Rajiv G a n d h i , jo
katalikė žmona Sonia (italė) ir
14 Indijos arkivyskupų. Aero
d r o m a s ir gatvės, kuriomis po
piežiui teko keliauti, stipriai
saugojami
kariuomenės
ir
policijos. N e m a ž a fanatiškų
hindų
grupė
suorganizavo
prieš svečią nukreiptas piktas
demonstracijas.
Popiežiaus
a t v y k i m o išvakarėse hindų
r a d i k a l a i suruošė Nevv Delhi
demonstracijas, g r a s i n o po
piežių nužudyti, nes jis atvy
kęs s k a t i n t i indų t a u t ą nusi
sukti nuo savo tikėjimo ir
priimti krikščionybę.
Nevv Delhi
arkivyskupas
Angelo F e r n a n d e s pripažino,
kad
indų
nacionalistai
priešinasi
katalikų
bandy
mams
Indijoje
pakelti
diskriminacijos
paliestas
žemąsias klases,
parijus,
v a d i n a m u o s i u s ..neliečiamuo
sius". Bažnyčios socialinės
programos
nepatinka
val
dančiai klasei. Be to. krikščio
nybė vis d a r laikoma ..Vaka
rų"
atstove.
kolonializmo
liekana, {domu. kad Indijoje
didžiausias nuošimtis katali
kų y r a Keralos provincijoje,
kur g y v e n a ir daugiausia
komunistų. Č i a daugiau pasi
reiškia ir vadinamoji „išsi
vadavimo
teologija".
Arki
vyskupas
Fernandes
pripažino reporteriams, kad
Indija yra dvasinių principų ir
teorijų šalis, čia gyvena labai
religingi žmonės. Kai popie
žius kalbės apie sielą, i n d a i jo
klausysis, n e s jie žinos, apie
ką jis kalba.

Pasikeis kaliniais?
VV'ashingtonas. — J A V ad
ministracija patvirtino vokie
čių l a i k r a š č i o ..Bild" paskelb
tą žinią, jog šiomis dienomis
numatoma
pasikeisti
kali
niais su sovietais. Už Vaka
ruose s u i m t u s sovietų šnipus
sovietai pažadėjo paleisti 8 ar
K) s a v o kalinių, jų t a r p e
Anatolijų
Ščaranskį.
Turi
momis žiniomis, pasikeitimas
įvyks v a s a r i o 11 d. a n t Glienicke tilto Berlyne.
Š č a r a n s k i s . 37 m. a m ž i a u s
kovotojas už žydų teises, buvo
s u i m t a s 1978 m. J i s apkaltin
tas, k a i p CIA šnipas, nuteis
tas kalėti 11 metų. Kalinys
1982 m. buvo paskelbęs bado
streiką, tačiau,
prievarta
m a i t i n a m a s , liko g y v a s . Jį
aplankiusi motina 1984 m.
sakė s ū n a u s nepažinusi.
Praėjusią s a v a i t ę net ir Pie
tų Afrikos prezidentas kalbėjo
apie S č a r a n s k i o
paleidimą,
p a ž a d ė d a m a s paleisti iš kalėji
mo juodųjų nacionalistų vadą
Mandelą. Spėjama, kad prezi
d e n t a s Botha nieke) nežinojo
apie Amerikos-Sovietų Sąjun
gos d e r y b a s dėl pasikeitimo
šnipais. Sovietai vis kartoja,
kad Š č a r a n s k i s buvo Ameri
kos šnipas, o ne koks disiden
tas a r kovotojas už žydų
išvažiavimo teise.

Popiežius pirmą savo vizito
dieną aplankė dvasinio Indi
jos vado Mahatmos Gandhi
kapą. Gandhi daug prisidėjo
prie Indijos atsiskyrimo iš bri
tų imperijos ir nepriklauso
mybės atgavimo. J i s to siekė
be smurto, taikiais keliais.
Charakteringa,
kad
demonstracijas prieš popiežių
organizavo ir labai aktyviai
dalyvavo radikalas naciona
listas Gopal Godse, brolis Nat h u r a m Godse, kuris 1948 me
tais nušovė M a h a t m ą Gandhį.
Fanatikai prikiša popiežiui,
kad jis atveža į Indiją „sveti
mą religiją", kuri gresia Indi
jos vieningumui.
Pirmieji popiežiaus žodžiai
Indijoje buvo: „Aš atvykau į
Indiją, kaip taikos piligrimas,
at veždamas vienybės linkė
jimus. Bažnyčia visada trokš
ta prisidėti ugdant brolybę,
taiką, susipratimą t a r p tautų,
teisingumą ir meilę". Šventa
sis Tėvas pridėjo, kad Bažny
čia trokšta dialogo tarp įvai
rių tikėjimų žmonių, trokšta
užmegzti vaisingą bendradar
biavimą.
Vatikano spaudos biuras
paskelbė, jog popiežius J o n a s
Paulius bandys įtikinti indus,
kad katalikų Bažnyčia negra
sina Indijos valstybei, jos
kultūrai ir tradicijoms, nors ji
turi teisę augti ir stiprėti.
Popiežius bus Indijoje 10
dienų, padarys apie 12,000
mylių, lankydamas įvairius
miestus ir provincijas. Kalku
toje Motina Terese. 1979 m.
Nobelio Taikos
premijos
laureatė, pasakė, jog popie
žiaus vizitas Indijoje yra Dievo
dovana. Popiežiaus vizitas
Azijoje jau trečias nuo 1978 m.
N e s D e l h i . — Popiežius Jo
n a s Paulius II Indijoje susi
tiko su dvasiniu Tibeto budis
tų vadu
Dalai U r n a ir
kalbėjosi 20 min. Kaip žino
ma. 1951 m. Tibetą prisijungė
komunistinė Kinija, ir Dalai
U r n a apsigyveno išeivijoje.
Sausio 2 d. popiežiui viešint
apdengtame
Nevv
Delhi
stadijone vienas vyras metė
minioje „fajerverką".
kuris
sprogo ir pradėjo rūkti. Polici
ja skelbia, kad suimtas vyras
yra k a t a l i k a s iš
Keralos
provincijos. J i s jau seniai
žinomas, k a i p psichinis ligo
nis. J i s pasakė norįs atkreipti
popiežiaus dėmesį.
Bibaro mieste policija su
ėmė 36 hindų aktyvistus, kurie
organizavo generalinį miesto
streiką tą dieną, kai atvyks
popiežius. Hindų nacionalistų
spauda priekaištauja popie
žiui, kad jis siekia paversti
Indiją krikščioniška valstybe.
Popiežius savo kalbose Indi
joje pabrėžia Indijos dvasin
gumą. Jis ragino: hindus.
musulmonus, sikhus. budis
tus, parsiųs ir krikščionis
bendradarbiauti ir sudvasinti
pasaulį. Indijos žmonės turi
intuiciją, kad žmogaus prigim
tis y r a dvasinė. Kai kurie
krikščionys per daug pabrė
žia politinius ir ekonominius
reikalus, pamiršdami žmgaus
dvasią, pasakė popiežius.

KALENDORIUS
— Buvęs Hondūro kariuo
V asario 4 d.: Gilbertas, Joa
menės v a d a s gen. Lopez. kari na. V y d i m a n t a s Arvilė.
nei t a r y b a i reikalaujant, atsi
Vasario 5 d.: Avitas. Agota.
s v e i k i n o su d r a u g a i s
ir
Gaudvinas. Birutė.
išvažiavo j Ameriką,
kur
Houstone jau gyvena jo šeima.
ORAS
— Sri Lankoj n e m a ž ą smū
Saulė teka " 0 1 . leidžiasi
gį g a v o sukilusios tamilų
mažumos
karinės
j ė g o s . 5:08.
Valdžios kariuomenė užtiko
Debesuota,
gali
lyti,
i.tmilų slėptuvę, nušovė 60 temperatūra dieną 45 1.. naktį
tamilų karių.
35 1.
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KAD BERAGĖ RAGUS
TURĖTŲ - VISUS
ŽMONES SUBADYTŲ
Laiškas, atsiliepiantis į pirmykščius
atsakymus šiame skyriuje
P. Daktare, (kalba netaiso
ma, J.AcL)
Žilas plaukas galvoja o vel
nias odegoja Ką čia Tamsta
nuolatos rašonėji apei kitą
galą, ir kaip Tamsta augytas
per keletą mėnesių daugiau
nieko tik Pederastai-Homoseksualai narkomanai alkoho
likai, gal kaip patarlė sako,
kuo pats kvepi tuo kita tepi.
Tie senukai prisiskaito
Tamstos aprašymų na ir bėga
į pirtį jieškoti kažkokių nenor
malių pramogų, jieškotojui
kad iškelčiau pirtį tai rūkstaus pieno nesukramtytų,
keletą savaičių. Kožnas turi
vonią tegu išsimaudo, ir
drabužius viršutinius išsivalo,
tai nesmirdės kaip prarūgusi
mazgotė. Tamsta irgi ne
rožėmis atsiduoti, galėtai
pasikeisti bent pančekas. O
Tamstai j pritį nereikės eiti nes
aprašymas ir išvadinimas
sportininkų
pamišėliais
atrodo užgavai visą Amerika,
ir šios svetingos šalies papro
čius. Duok Dieve kad praeitų
nepastebėta, bet nemanau,
labai užsigavę Amerikos
lietuviai. Sužinojus Tamstos
amžių 76 plūs priskaitoma
suvaikėjimas tai gal dovanotina paaiškės vėliau.
Tamsta
ragini
jaunas
motinas būti namuose su vai
kais, bet pamiršti paklausti ar
vyrai uždirba
užtenkamai
išlaikyti šeimą, gal prarado
darbą ir dabar gauna 14 tūks.
metam o pirmiau gavo 32 tuk.
šeima — namas — morgičius
metam išeina 16-18 tūks. tai
jauna motina vaikus paveža
kožna ryta pas beibi siter, ir
skuba uždirbti duonai padėti
išlaikyti
šeima,
namus.
Tamsta visus mokini dva
sinių vertybių, bet pats
parodyk pavizdį. Pinigų turi
daugiau kaip proto, tai
sumokėki padovanoki bent 1012 šeimų morgičius, ir motinos
bus namuose augys vaikus,
nereikės vesti vaikus 16 mylių
per laukus į beibi siter namus,
nereikės bijoti kad mašina
suges, kad kas pakelėj a nepa
grobtų vaikus, kad beibisiterės namuose neužsikrėstų ligo
mis, kad iš beibi siterės namų
nepaklystų vaikai, nes beibi
siterė ne m a m a ir ne
močiutė, ji pirma gelbės savo
vaikus nelaimės atveju, bet ne
svetimo.
Be to mes galvojome kad
vaikų paženklinimas didžiau
sia naujiena, o kaip gavome
apontmentą už 8 dienų tai
buvome 14 iš eilės, pasirodo
kad Tamsta galvoji apei
pjovimą siuvimą deginimą ar
kitokį dėl grožio kosmetikos
hirurgija, arba
raukšlių
išgraviravimą
ištempimą
veido odos, ir pagaliau velnias
žino ką tamsta tenai mali bet
nei pjovė nei siuvo tik ant
pado išlenkimo surašė 5 raides
ir šviesios ružavos spalvos ir
du vaikai 2 sekundės darbo 80
dol. Viena jauna šeima išvyks
ta 5 met. i Pietų Ameriką visi
būvi sunumeruoti, ir jiems
apmokėta jų darbovietės.
Ar jiems reikalinga manai
dėl grožio visai ne dėl apsau
gos nelaimės atveju ir tas
Tamstos parašymas sukėlė
pas daktarą nemažai juoko.
Tiek to pagal Jūsų pasakymą
kožnas kitaip durnavoja,
įskaitant ir Tamstą.
O dėl tos popurelios ligos
AIDS tai Jūs su didžiausiu

kvailiausiu
kažkokiu
asmenybių iešiojimu, visiems
jais siūlydams, bet pats nebū
d a m a s subrendęs asmenybenežiūrėdamas, kito asmenio,
svarbiausia motinos nuošir
daus klausymo dėl jos sūnaus
baseine m a u d y m o s i , kę
tamsta atsakei, ir kuo paver
tei tą motiną, ir jos sūnų, pa
darei — atsakei ne kaip dak
taras, bet kaip a s m e n y b ė s ir
išsiauklėjimo n i e k a d a neturėjas ir jau atrodo per senas
turėt. Aš galvoju Tamsta turė
jai labai n e m a l o n i ą jaunystę
— vaikyste nes jai vaikas
buvo tėvų mylimas ir užaugės
atsimins. Tamstai
visada
užkliūva ir kaltini tėvus, jai
vaikus pavogė ar kita nelaimė
jaunam asmeniui. Žinai ką
aiki į bažnyčią ir prašyk
Dievo — M o t i n o s atlei
dimo, kad nekristų ant Jūsų
tų dingusių vaikučių tėvelių
a š a r o s . Mes gyvenime negir
dėjome tokio žiauraus išsi
reiškimo ir tėvų apkalti
nimo kaip Tamsta apkaltinai,
nepažysti gyvenimo šeimų, ir
nesupranti to skausmo, ir jai
nežinai tai geriau visai
neatsakyti į klausymą
Užbaikite nors kartą apie tą
a n t r ą galą rašyti, geriau
pamokykite senus prarūgu
sius diedus švarumo, negana
tik kvepiančiu muilu nusi
prausti, bet ir drapanas šva
rias reikia turėti, gali vemti
kaip atsisėda prie to paties
stalo.
Taigi atrodo kad dvasinių
nesubrendėlių
yra
visokio
rango asmenų. Už viską gali
ma atleisti—pateisinti, bet nei
Dievas nei tėvai niekada
nedovanos a s m e n i u i kuris
drysta į kraujuojančią žaizdą
įpilti saują druskos. Tokį
žiaurų darbą gali tik padaryti
asmenybe nesubrendęs ar jau
su protu s u s i p y k ė s asmuo.
Ir su kaškokiu jausmu save
laikomu neklystančiu, viską
žinančiu, dvasios nesubren
dėlis, asmenybės sugebenčiu
save išaukštinti, vien tik
necenzūruot
džius drapstyti, gali ^ žinonys Jūs ir
mano sūnus, 34 metu. Bet
sūnų pašventinau su porą
gerų a n t a u s i ų , ir atrodo jau
apgalvoja ką sako, gal reikėjo
pajudinti jo smegenis, ir
asmenybe...
SIO S K Y R I A U S
PRIERAŠAS
Ne tik rašantysis turi būti
teisingas ir aiškiai supran
tamas, bet ir skaitantysis turi
pareigų: jis turi suprasti taip,
kaip parašyta, o neišsigalvoti
rašte neminimų dalykų. Gaila,
kad taip išėjo, jog Tamsta
savos, kaip skaitytojos, parei
gos neatlikai. Dėl to ir prasi
dėjo Tamstos vargai. Nieko
naujo neparašei, nes nuo Ado
mo—Jevos tokių beragių badymasis yra visiems kenkiantis
ir visų nekenčiamas. Jų tokių
bus nemažai mūsų tarpe tol,
kol mes nusiteikimais bent
kiek geravališkesni netapsi
me ir tinkamai neapsišvie
šime. Taip, ir nė iš vietos
kitaip!
Iš laiško Tamsta atrodai
labai karinga esanti: netiesą
už tiesą laikanti (nenusimink,
tokių nesuskaitoma gausybė);
nepaplaukiui Tamstą glostan
čius purvais apdrabstanti—
tiesiog tokius subadyti be ragų

Alvudo pažmonyje Lietuvio sodyboje momentas iš kun. Juozo
Juozevičiaus pagerbimo; Anelė Kirvaitytė įteikia gėlę. kaip išraišką
pagarbos ir padėkos visų dalyvių gerbiamam jubiliatui.
Nuotr. M. N a g i o

*&/A*
Kun. Juozas Juozevičius dvasiniai pasitarnauja ligoniams Lietuvio
sodyboje jo pagerbimo dienoje.
Nuotr. M. N a g i o

geidžianti;
seneliams
taip
tvoti pasirengus, kad jie rūgu
sio pieno per 2 savaites
negalėtų sukramtyti (koks
vaizdus išsireiškimas! Esate
gabi — tik kaip be krantų upė
gyveni); net 34 metų savo
sūnui antausius apdovano
janti ir mananti, kad asmeny
bę jo taip aptvarkysianti (išei
na, kad jis jau prieš 34 metus
motinos—auklėtojos stokojo —
tai kur Tamsta tada buvai—
negi ir tada taip badeisi ragų
neturėdama!) Gaila,
kad
Tamstos karingumas dingsta
po tokio savo nusiteikimo išlie
jimo, nes Tamsta PASIRA
ŠYTI neišdrįsai. Taip geri
žmonės nesielgia. Tai Deglųjų
Begėdžių darbas. Koks didelis
nuostolis visiems:
būtume
sužinoję, kas ta tokia (pirmuo
se čia talpintuose laiškuose
buvusi „MOČIUTĖ"') baili
drąsuolė taip energingai be
ragų besi badanti yra.
Šis skyrius atsiprašo Gerb.
Skaitytojų. Reikalas toks. Kad
tokių be ragų besibadančių
mūsiškių taip daug nebūtų ir
lietuviškos veiklos netrukdytų
— tai nei Aisopo, nei A. Gied
riaus paskėčių apie tokias
berages knaisytoj as nereikėtų
— tada ir šis laiškas neterštų
šito brangaus puslapio.
Papeikimą (nevengdamas ir
pagyrimo) kiekvienas. įskai
tant šį skyrių, vertina tik tada,
kai tokia atyda esti tik pagerb
to asmens išreiškiama. Šitie
visi Tamstos svaičiojimai,
kaip nuo gulbės sparno van
dens lašai, nurieda nepalietę
apdr abstom ųj ų.
Jei bent viena (ar vienas) to
kių beragių begėdžių dabar
čia, kaip veidrodyje, pamatys
savo menkystę ir nusiteiks
keltis iš nevisuomeniško guo
lio ir liausis tiesiog klasišku
nežmoniškumu kitus drabsty
ti — pasiteisins šio laiško
paskelbimas, nes mes visi
siekiame vis didesnio savyje
ir mūsuose dvasinio apsveikimo.
Tuo šį dalyką būtų galima ir
baigti, jei šis reikalas nebūtų
toks tragiškas, koks jis iš
tikrųjų yra: vaikai ir seneliai
šiame krašte daugeliu atvejų
yra apgailėtiname stovyje —
jie neretai čia esti vien tik
daiktais laikomi.

ko, jų neniekina, jų senat
viškus
pasireiškimus
pakenčia: seną mažu laiko ir
atsakančiai globoja. Kad ir
kažin kaip jie biznieriški būtų,
bet jų seneliai nėra palikti jų
pačių likimui. Jie senesniųjų
išminties neniekina Priešin
gai, jie gerbia senesniųjų
patirtimi paremtą patarimą.
Jų
seneliai
nevaikštinėja
pakiemiais,' bet geriausiose
aplinkybėse gauna jų saulė
leidyje būtiniausius dalykus.
Jų pavyzdžiu sekdami, mes
turime žymiai pagerinti vaikų
ir senelių gyvenimą: turime
juos laikyti viso krašto —
savos šeimos jauniausiais ir
vyresniaisiais nariais — ne
daiktais, o tikrais Žmonėmis,
su pilnomis mūsų didžios šei
mos narių teisėmis. Jie, nors
vieni maži, o kiti seni, nėra
bejausmiai pagaliai, bet turin
tieji tokius pas nusiteikimus
kaip ir visi kiti pilno pajė
gumo tos didžios šeimos
asmenys. Tik jie kūnu vieni
dar nesutvirtėję, o kiti jau
pasilpę, negali jėga apginti
savo teisių. Nuo pat prasidėji
mo motinos įsčiose iki natū
ralios
mirties
senatvėje
žmogus turi būti laikomas
žmogumi ir tinkamai su juo
elgiamasi.
Už tai mes turime tvarkytis
taip. kad būtume savais elge
siais žmogaus vardo vertais —
tikrais tos didžios šeimos
nariais ir teiktume tiek dar ne
gimusiam, tiek jau gimusiam,
tiek seneliui tinkamas gyveni
mo sąlygas. Taip ir jokiu būdu
ne kitaip.
Dabar mes tapome sava
naudžiais. Mus trukdančius
vaikus mes daiktais laikome:
vienus dar negimusius žudo
me, o kitus — jau gimusius
visokeriopai apleidžiame. Ir
visada mėginame sveikam
galvojimui nepriimtinai pasi
teisinti. Mes net Kristaus metų
sulaukusiems
vaikams
antausius skaldome — ir taria
mės gerai darą.

Dabar daugelis čionykščių
negalvoja kad šis kraštas,
tarsi didelė š e i m a be išauk
lėtų vaikų dar šioje kartoje
susilauks karčios nedalios —
neteks turimų gėrybių ir viso
kito, ko buvo siekta apsileidžiant svarbiausiame dalyke:
Čia tik tikrieji žmonės ir talkinime vaikui bręstant į tik
žydai tame reikale sudaro rą — geravalį žmogų.
išimtį. Jie negimusiųjų nežu
Būtinai reikia dabar apie tai
do, senesniųjų daiktais nelai svarstyti ir tinkamai dirbant,

•

užbėgti už akių did'iai nelai
mei, kuri gresia Šiam kraštui,
o taip pat ir mums ir rengiasi
ateiti
neišauklėto vaiko
pagelbėti ma.
Toks už bėgimas yra tikru
tėvu — tikra motina tapimas
ir jiems tokiais tapti padė
jimas, o ne vien išgertuvėmis
— pabaliavojimai8 ir pana
šiais
menkniekiais gėrėji
masis. Žmonės, nepasimoką iš
istorijos, yra maži vaikai. O
rusų tautos istorija mums yra
labai gera p a m o k a Todėl nuo
malonių, nereikalingu, be jų
apseiti galimų menkniekių
visi eikime prie nors sunkių,
bet esminių savo gyvenime
dalykų, jei nenorime prasmeg
ti į tikrą pražūtį.
Mat, be žmoniško vaiko šei
ma yra nustatyto laiko vei
kimo bomba šiam kraštui. Ji
tikrai jį ir mus susprogdins, jei
amerikiečiai nedirbs ir jei mes
jiems
netalkinsime tikrai
žmoniškos naujos kartos užsiauginime.
Tas darbas ir ta talka yra
kuo gausiau ir kuo greičiau
a s m e n y b e sveikų žmonių
užsiauginimas ir jų tokių į tin
kamas vietas laiku ir pakan
kamame kiekyje patalpini
mas.
Aišku, kad mums visiems
lietuviams, įskaitant ir Tams
tą šio laiško pateikėją —
gabią, net Žemaitę keliais šio
laiško sakiniais primenančią,
yra nepakeliui su šio krašto
n e tėvu ir n e motina! Taip, ir
nė kiek ne kitaip!
Todėl dabar visi grįžkime į
sveiko, tikrai lietuviško, tau
paus, tik pagal turimas išga
les besi verdant ir vaikų neapleidžiant — jų „Beibi siteriui"
nepaliekant gyvenimo kelią.
Meskime dabar dešrą, kad
vėliau kumpis mums nukris
tų.
O seneliai iš mūsų nedaug
ko, o tik vieno dalyko tereika
lauja laikymo juos žmonė
mis, o ne daiktais, nes jie turi
tuos pačius jausmus kaip ir
mes visi. Jie prašo mus atleis
ti jiems, kai jų atmintis
sumenksta kai jie sriubą
išpila ar kai jiems seilė pro
lūpų kraštą išteka Jie prašo
mūsų neatstumti jų, kai jie
viduriais bei šlapimo takais
sunegaluoja ir atsiduoti prade
da.
Nė sakyti nereikia, kad
Tamstos atsinešimas senelių
atžvilgių laiške minimas yra
mums nepriimtinas. Mes visi
turime pagelbstinčiai apseiti
senelių atžvilgiu, o ne bodėtis
jais, ne pamokslauti jiems, ką
jie turi daryti, nes jie yra
nepajėgūs mūsų įsakymus
vykdyti. Juk ir mums senatvė
ne už kalnų, todėl mes dabar
kraukimės kraitį savai atei
čiai kuo geriausiai senelius
prižiūrėdami — tarsi savus
tėvus prieš akis turėdami.
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SPECIALYBĖ — NERVU IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
t>449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. — 233-8553
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3921 VV. 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKSA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

DR. ROMAS PETKUS
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
Chicago Eye Institute
4200 N. Central Ave.
Valandos pagal susitarimą

DR. L D. PETRBKIS
DANTŲ CYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
1 myha i vakartis nuo Harlem Ave.
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarime

DR. FRANK PLECKAS
'Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
„Contact ienses"
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
Dr. Tumasonio ofisą perėmė

T. RAMA, M.D.

L I N Ų S Ė J I M O DIENĄ...
Pirmosios sėmenų saujos
išbėrimas — tai pats svar
biausias sėjimo momentas.
Tai auka žemei, derlingumo
dvasioms, protėvių vėlėms.
XIX a. pabaigoje ir XX a. pra
džioje, pradedant ir baigus bet
kokį darbą, būdavo persi
žegnojamą: „Prieš kiekvieno
darbo pradžią žegnodavosi,
kad bedirbdamas nesusižeistų" (Anykščiai). Dirvą žegno
jo, „kad joje nebūtų velnio"
(Telšiai), kad „Dievo laiminti
linai geriau auga" (Žarėnai).
Matyt, dėl to, pamačius
gražius linus, būdavę sakoma:
„Cia jau sėta ir Dievo sėdėta",
o prastus — „čia velnio sėdė
ta" (Saldutiškis).
Kai matai gerą žmogų.
galvoki, kaip juo pasekti: kada
matai blogą — patyrinėk savo
paties širdį.
.
m
Konfucijus

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

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarime

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialvbė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidu gydymas
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802
Valandos pagal susitarimą:
Pirm . antr., ketv. ir penkt

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
166 I ast Superior, Suite 402
Valandos pagal susitarimą
Tel. - 337-1285

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybė — Vidaus ir plaučiu ligos
2636 VV. 71st St., Chicago, 111.
Tel.: 436-0100
10522 S. Cicero St.. Oak Lavvn, 111.
Tel.: 636-2992

Valandos pagal susitarimą

Tel. RE-liance 5-1811

DR. LEONAS SEIBUTIS

DR. WALTER J. KIRSTUK

INKSTU PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street
Vai • antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p.p
Sešt pagal susitarimą
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545

Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street
Vai., pirm , antr., ketv. ir penkt.
nuo 12-3 vai popiet ir 5-7 vai. vak
Treč ir šešt uždaryta

DR. IRENA KYRAS
DR. LAURA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJOS
2659 *V. 59 St Chicago
Tel. 476-2112
Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai. vak.
i«skvrus treč §ešt. 12 iki4 vai popiet

DR. IRENA KURAS
DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER

Specialybė — Chirurgija
2454 VVest 71st Street
Tel. 434-1815 — Rez. 852-088«
Vai pirm , antr., ketv ir penkt.
3 iki 7 v v. Tik susitarus

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUT.DING
3200 VV. 81st Street
Ofiso tel. RE 7-1168;
Rezid. 385-4811

776-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
6648 So Albany Ave., Chicago
Vai. antr ir penkt 3-5
Kitos pagal susitarimą

Edmundas Vižinas. M.D., S.C. į
Specialybė — Vidaus ligų gydyteias
Kalbame lietuviukai
6165 S. Archer Ave. (prie Austin)
' Valandos pagal susitarimą
Tel. 5 8 5 - 7 7 6 6
Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772

DR. PETRAS 2U0BA
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai : pirm., antr , ketv ir penkt.3-6,
šeštadieniais pagal sus'tarima

25 metų sukaktis

LIETUVIŲ
RELIGINĖ ŠALPA

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KLAUSIMU
Vyskupo Pauliaus Baltakio, OFM pasisakymas

Turėjimas skirtingos nuomo
nės viename ar kitame dalyke
nėra jokia kliūtis nuoširdžiam
bendradarbiavimui, siekiant
bendro tikslo. Prieš mūsų akis
stovi didelės reikšmės užda
vinys — krikščionybės reikš
mės lietuvių tautai išryškini
mas
ir
religinis
atsinaujinimas. Tiek Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės valdy
ba, tiek atskirų kraštų Lietu
vių Bendruomenės yrapakartot i n a i p a r e i š k u s i o s , kad
glaudžiai bendradarbiaus ir
vieningai dirbs Lietuvos krikš
to jubiliejaus minėjimui.
P. A.

Šių metų sausio 22 d. „Drau vo Lenkijos ambasadorius tikos, nepripažins, kol nebus nutarimas
būtų
vykdomas
ge" išspausdintas Algimanto Romoje, nurodydamas, kad nustatytos sienos tarptautine Šiuo metu. Ar tas nuomonių
pažeisti konkordato sutartimi.
Gečio straipsnis „Pasaulio yra
skirtumas nepakenks tolimes
Lietuvių Bendruomenės veikla nuostatai. Vatikanas į tai
niam
bendradarbiavimui,
— Ar iš viso galimas šiuo
Prie mūsų išeivijoje sukurtų jos srityje. Buvo apsispręsta dėl Vilniaus arkivyskupijos nekreipė dėmesio.
ypač
jubiliejaus
pasiruošime?
metu Vilniaus arkivyskupijos
didžiųjų organizacijų, kurios skubiai pristatyti išeivijai ir priskyrimo Lietuvai". Tame
Dabartinė Lietuvai priskir statuso pakeitimas?
— Aš labai vertinu PLB
labai svarbius darbus Lietu- ' kitataučiams vėliausias žinias straipsnyje kalbama apie PLB ta Vilniaus arkivyskupijos
— Kaip minėjau atsaky visuomeninį ir kultūrinį dar
vai, lietuviams ir išeivijai iš okup. Lietuvos. Šiam reika kraštų valdyboms išsiunti dalis neturi jokių ryšių su
damas į antrąjį klausimą, bą ir esu dėkingas už nuošir
atlieka, ne paskutinėje vietoje lui 1980 m. įsteigtas Lietuvių nėtą aplinkraštį, kuriuo valdy Lenkijos bažnytine provin
Vatikanas oficialių pakeitimų dų bendradarbiavimą. Taip,
reikia iškelti lietuvių Katali Informacijos
centras, kaip bos yra raginamos, remiantis cija. J i yra pilnai įjungta į nedaro, kol pasikeitusių sienų šiuo klausimu mūsų nuomo
kų Religinę šalpą (angį. LKRŠ padalinys, G. Damu- 1983 m. PLB seimo nutarimu, Lietuvos vyskupų konferen
klausimai nėra tarptautinė nės skiriasi, bet esmėje turbūt
Lithuanian
Catholic Reli- šytės v a d o v a u j a m a s . Per iki šių metų kovo 4 d., šv. ciją. Pagal oficialų Vatikano
informacijos
mis sutartimis sutvarkyti. dėl skirtingų
gious Aid, Inc.) Formali jos penkerius metus jis sustiprėjo Kazimiero šventės, pasiųsti leidinį „Annuario Pontifico,
šaltinių
ar
jų
interpretacijos.
Lietuvai priklauso visas Vil
„krikšto" data yra 1961.II.2. ir išplėtė savo veiklą, užmegz popiežiui prašymą, kad jis Vil 1985", Vilniaus apaštališkuo
niaus kraštas, ne tik jo dalis.
Tada ši organizacija buvo damas gi-?snius ryšius su reli niaus arkivykupiją (tiksliau, ju administratoriumi yra
Sovietų Sąjunga
Vilniaus
New Yorko valstijoje įregis ginėmis, žmogaus teisių gyni Vilniaus arkivyskupijos dalį. vysk. J . Steponavi6us („impearkivyskupiją suskaldė į tris
truota kaip pelno nesiekianti mo ir kitomis organizacijomis, kuri Sovietų yra priskirta dito" — sutrukdytas eiti parei
dalis. Lenkijai ir Lietuvai
religinės labdaros organizaci su spauda. Darbui paleng okupuotai Lietuvai) priskirtų gas) ir Vilniaus arkivyskupi
priskirtos dalys turi apaštališ
ja. J a i buvo suteiktas ir atlei vinti, pasinaudojant 1982 m. prie Lietuvos b a ž n y t i n ė s jos adresas yra: ..Kretingos g.
kuosius administratorius, o
dimas nuo mokesčių.
K. BARONAS
Aldonos Mitchell palikimu provincijos. Toliau straips 16, Vilnius, Lietuva, Lithua- Gudijai Sovietų Sąjunga nelei
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje
Tačiau,
kaip kiekvienas Religinei šalpai, buvo įsigytas nyje teigiama, kad artėjanti nia (p. 643-644). 1983 m. Sovie džia skirti jokio apaštališkojo
žmogus, taip ir organizacija kompiuteris,
p a l e n g v i n ę s 600 metų krikščionybės Lietu tams neleidus vysk. Stepona administratoriaus. Vienas
turi savo gilesnes „šaknis". informacijos darbą. Jau nuo voje sukaktis sudaro „tinka vičiui atvykti Romon vizitui aukštas Vatikano pareigūnas
Nuo vasario 1 d. Lenkijos tokia prekyba yra draudžia
Štai kai kurios jų. J a u 1942 m. 1976 m. LKRŠ siuntinėjo JAV mą ir nepakartojamą progą „ad limina", Vilniaus arki pakartotinai pareiškė, kad 49-niose apskrityse (čia įskai ma, bet prikėjai niekuo nerizi
Amer. lietuvių Kunigų vieny vyskupams,
a r k i v y s k u p i j o s vyskupijos valdytojas kun. V. Vatikanas šiuo metu savo toma Varšuva) bus laisvai kuoja, nes juk mėsa perkama
senatoriams, V i l n i a u s
bė sudarė komitetą šelpti nuo kongresmanams, redakcijoms klausimą išspręsti Lietuvos Gutauskas buvo popiežiaus laikysenos nepakeis, nes parduodama mėsa. Ūkininkai iš giminių. Tačiau giminės yra
priimtas kartu su Lietuvos priešingu atveju reikštų Sovie turės tik įrodyti, kad ji yra jų iš miesto!
karo nukentėjusius lietuvius. ir kt. LKB Kronikų vertimus naudai".
vyskupais.
Kai 1944 m. Amer. Lietuvių anglų kalba, kuriuos tada
Kitas klausimas higiena.
tų vienašališkai
nubrėžtų nuosavybė ir veterinorių
J ū s esat paskirtas vyskupu
tarybos iniciatyva buvo įsteig leido Kunigų vienybė, mecena l i e t u v i a m s
Kiaulę veterinorius netikrino
katalikams,
— Kaip Vatikanas sprendžia sienų ir tuo pačiu Lietuvos patikrinta.
tas BALFas, Kunigų Vienybė tų remiama. 1984 m. Religinė gyvenantiems už Lietuvos
ir
joje galėjo būti trichinos
Tačiau,
skaitant
partijos
aneksijos
pripažinimą.
Pagal
labai artimai su juo bend šalpa galutinai perėmė LKB ribų ir taip pat esate vyriau panašius tarptautinius terito jį sovietai seniai to siekia tik organą „Trybuna Ludu", į akis simptomai.
rinius klausimus?
radarbiavo ir buvo viena jo Kronikos atskirų
numerių
Greičiausiai tokia „parceliadėl savo, o ne bažnytinių inte metasi abejonė, ar atsiras
sias krikšto jubiliejaus minė
— Vatikanas nesprendžia resų.
steigėjų Jai pasisekė iš Ameri vertimą į anglų kalbą, jų lei jimo pasirengimo vadovas.
tokių ūkininkų, nežiūrint pvz. cija" giminių tarpe ir buvo tuo
kos Katalikų vyskupų fondo dimą ir išsiuntinėjimą 6000 J ū s turėjote audienciją pas Šv. tautų ar valstybių sienų. Kol
Varšuvos turgavietėje
tai „kabliuku", leidžiant laisvą
vysk. V. Brizgio vardu gauti egz. tiražą Iš jų apie 1000 egz. Tėvą, kalbėjotės su Vatikano s i e n o s n ė r a n u s t a t y t o s
— Straipsnyje teigiama, kad prekybai skiriamos vietos ir mėsos prekybą, nes pasirodo,
sutartimis, artėjanti Lietuvos krikšto 600 laisvai dudamų baltų žiurstų? kad tik pusė Lenkijos mėsos
stambią auką, kuri buvo per pasiekia religines institucijas, v a l s t y b ė s
s e k r e t o r i u m tarptautinėmis
duoda Balfo pirmininkui kan. o kiti 5000 egz. siunčiami jau kardinolu Casaroli bei kitais teisėtai ar neteisėtai naujai metų sukaktis sudaro ypa Mėsa yra normuojama prekė, produkcijos atsiranda valsty
J. Končiui. Ir kitos aukos minėtoms pasaulinėms insti aukštais Vatikano pareigū prijungtas sritis Vatikanas tingai tinkamą, nepakartoja skiriant į mėnesį gyventojui 3 binėse parduotuvės. Likusią
būdavo įnešamos į Balfo tucijoms, spaudai,
radijui, nais ir buvote susitikęs su p a s i i m a tieiioginėn savo mą progą išspręsti Vilniaus kg. Girdi, parduodant be kor dalį sunaudoja patys ūkinin
sąskaitą. Iš jų dalis tekdavo ambasadoms, korensponden- Lietuvos vyskupų konferen globon ir paveda valdyti apaš arkivyskupijos
klausimą telių mėsą, jos pareikalavi kai arba atgabena jąją į
administrato Lietuvos naudai.
religinei lietuvių šalpai. Tokia tams ir atskiriems asmenims. cijos pirmininku arki v. L. tališkiems
mas nepadengs gyventojams juodą rinką.
buvo ir aukotojų intencija.
Okup. Lietuvos pogrindžio Poviloniu. Būtų įdomu sužino riams, o ne ordinarams vysky— Šv. Tėvas yra mums labai skiramos normos. Iš kitos
Aplamai, Lenkijos gyven
pams.
Vatikanas
tik
tuomet
spauda
(LKB
Kronika,
,Auš
palankus
ir
puikiai
supranta,
pusės,
ūkininkams
oficialiai
tojų aprūpinimas maistu
ti, ką J ū s galvojate apie tame
Religinės šalpos
pirmąjį
daro oficialius galutinius
statutą paruošė kan. J. Kon ra" ir kt. leidiniais) bei straipsnyje keliamus klausi patvarkymus, kai teritoriniai kaip jautrus yra mums Vil parduodant mėsą turguje, jie beveik normalizavosi. Tačiau
niaus klausimas. Bet, kaip „numuš" juodos rinkos kainą, palyginus su Vengrija (teko
čius ir, kaip jau buvo minėta, nuotraukomis iš religinio gy mus.
klausimai
yra
išspręsti minėjau anksčiau, šio klausi kur zlotai dažnai pasiekia matyti ilgą reportažą televizi
venimo
persekiojimo
ir
kita
1961.1.2. buvo sutvarkyti jos
— Kokia yra dabartinė Vil tarptautinėmis sutartimis.
mo išsprendimas yra surištas astronominius skaičius.
joje) Lenkijos maisto krau
teisiniai fomalumai. Religinei medžiaga Lietuvių Informaci niaus arkivyskupijos
padėtis?
jos
centras
greitai
aprūpina
su
Lietuvos
aneksija
ir
Sovie
tuvės atrodo vargingai ir skur
Visa
tai
yra
žinoma
vyriau
Pavyzdžiui,
prieškarinės
Šalpai (LKRŠ) visą laiką
— Lenkijai okupavus Vil
„Draugą",
eilę
kitų
lietuviškų
tų
Sąjungos
savavališko
Vil
džiai su tūkstantinėm zlotų
sybei,
nes
įvedus
korteles,
pirmininkavo vysk. Vincen
niaus
kraštą,
Tarptautinė Vokietijos rytinės sritys po IIlaikraščių,
Amerikos
balso,
niaus
krašto
sienų
nustatymo
sužydėjo juodoji rinka. Kiek kainom. Normuojama mėsa,
tas Brizgys, bet reikalų vedė
ambasadorių
konferencija jo p a s a u l i n i o karo buvo
Laisvosios
Europos,
Vatikano
nepripažinimu.
Turint
tai
viena įstaiga, darbovietė ar šokoladas, mana. Beveik nesi
jai bei tarnautojai keitėsi. Pir
1923 metais, nepaisydama priskirtos Lenkijai. Ilgą laiką
galvoje, aš manau, kad Šv. gyvenamas miesto kvartalas mato pietų kraštų vaisių, įvai
jos
buvo
valdomos
apaštališ
muoju reikalų vedėju buvo radijus, Eltą, l i e t u v i š k u s
Lietuvos vyriausybės protes
kun. Stasys Raila. Pirmoji veiksnius. Pažymėtina, kad to, lenkų užgrobtas Vilniaus kųjų administratorių ir, tik Tėvui būtų labai sunku suras turi „pani cieliencina — ponią rių Vakarų pasaulio skanėstų,
dažnai
ti magišką formulę, pagal teliokienę" t.y. kaimo mote nors pvz. prieš Kalėdas
būstinė buvo Brooklyne, 1965 Vatikano r a d i j a s
s r i t i s p r i p a ž i n o Lenkijai. 1972 m. V. Vokietijai ir I^enkibeveik
ištisai
perduoda
Lietu
kurią galėtų patenkinti mūsų rėlę, kuri maiše atgabena Vakarų Vokietijos krautuvės
m. perkelia į įTlaopethą, N.Y.,
Kadangi užgrobtas Vilniaus jai pasirašius sutartį sienų
vos
pogrindžio
spaudos
teks
prašymą, nepažeidžiant Lietu mėsą į miestą. Krautuvėje buvo apkrautos lenkiškom
o 1978 m. LKRŠ centras įsikū
kraštas tarptautine
amba klausimu, tų sričių vyskupijos
tus
radijo
bangomis
į
Lietuvą,
vos valstybinių interesų. O didelio pasirinkimo nėra, tuo žąsim, lenkiškais saldainiais.
rė prie Pranciškonų vienuo
sadorių sutartimi buvo pripa buvo prijungtos prie Lenkijos
kur
tos
žinios
labai
klauso
kiekvienas
nepatenkintas tarpu,
„pani
cieliencina" „Kruvkių" skonis gerokai ski
b a ž n y t i n ė s provincijos ir
lyno Brooklyne, N.Y.
mos. Iš čia yra ir pogrindžio žintas Lenkijai. Vatikanas, paskirti vyskupai ordinarai. prašymas savaime sukelia parduoda įvairią rūšį, pra riasi nuo nepriklausomybės
1925
metais
darydamas
Pirmieji rėmėjai buvo suor spaudos skaitytojų (tiksliau
tam tikrą nepasitenkinimą, šydama pvz. už veršienos kg. laikų saldainių. Nuo 1985
konkordatą su Lenkija, Vil Panašiai atsitiko ir su tomis
ganizuoti 1972 m. Chicagoje. klausytojų) gausa, kai mūsų
erzelį. Todėl man atrodo, kad 850 zlotų (apie 15 dol. oficialiu nenormuojami miltai, svies
niaus krašto vyskupiją prijun vyskupijomis, kurios atiteko
Netrukus jie įsisteigė ir kitose tautiečiai, jau daugelis metų
suplakti religinį momentą — kursu). Bet įsakymas yra, kad tas, cukrus. Bet toms prekėms
gė prie Lenkijos bažnytinių Rytų Vokietijai. Kai R. Vokie
lietuvių kolonijose Jiems iš neturį Lietuvoje reikiamos
tautos
krikštą — su painiu nepanaudotą mėsą ūkininkas kainos yra labai aukštos.
pradžių vadovavo LRKŠ objektyvios informacijos, visą provincijų. Bet kai :945 m. tija galutinai susitarė dėl politiniu klausimu
būtų
įgaliotas
kun. Kazimieras laiką maitinami tik bolševi Vilniaus arkivyskupas Jalb- sienų, tada Šv. Sostas sutvar neracionalu; galime sudrums turi teisę parduoti tik savo gi Mėsos produkcija niekuomet
minei. Tuo tarpu „Žycie War- nepasiekia pareikalavimo. Bet
zykovvskis persikėlė į Lenkiją, kė R. Vokietijos vyskupijas,
Kuzminskas. Tačiau, kaip kine propaganda, tik iš užsie
ti
visą
jubiliejaus
nuotaiką,
szawy" (dėkui Dievui, kad Lenkijos kumpiai ar vištos
dažnai mūsuose būna, atsi nio tesužino, kas vyksta jo jurisdikcija Lietuvoje pasili tačiau jas pasiliko savo tiesio
kuriam taip tuos laikračius galima gauti randamos vokiškose krau
radus nuomonių skirtumams, pasaulyje ir pačioje Lietuvoje. kusiai arkivyskupijos daliai ginėje priklausomybėje. Prieš Jubiliejaus,
vakarų pasaulyje!) išsiplepėjo, tuvėse. Mat mūsų pietinei kai
pasibaigė. Vatikanas, neatsi tai minėtame Vilniaus krašto vieningai ruošiamės.
jis iš savo pareigų pasitraukė
— Visiems yra žinoma, kad kad mieste gyvenančios gimi mynei reikalinga yra kieta
klausęs Lenkijos, kaip to klausime ne Vatikanas nusta
ir sukūrė savarankišką LKB
reikalavo konkordatas, tai Vil tė Vilniaus priklausomybę, bet Jūs gražiai bendradarbiau nės važiuoja pas savo brolius vakarų valiuta.
Kronikoms leisti
sąjungą,
nepriklausomą nuo LKRŠ ir
ambasadorių jate su PLB ir kad ji yra ar seseris ir rinkos kaina
LKRŠ ir jos Informacijos niaus arkivyskupijos daliai T a r p t a u t i n ė
nuo Lietuvių Kunigų vieny centras, informuodamas Lietu paskyrė lietuvį arkivyskupą konferencija. Ir dabartinio įsijungusi į centrinį Lietuvos nuperka pvz. visą kiaulę.
„išparceliuojama"
Nėra kito tikresnio gėrio —
bės. Tai buvo lyg „spiečius" iš vos žmones, išeivijos lietuvius M. Reinį. J a m žuvus Sovietų Sovietų Sąjungos savavališko krikšto jubiliejaus komitetą, o Mėsa
savųjų
tarpe.
Savaime
aišku,
išskyrus
tą, kurį ragaujame
jos
atstovas
įeina
į
vykdomąjį
kalėjime,
paskyrė
vysk.
K.
bendrojo bitių avilio, bet spie ir kitataučius apie religijos
Vilniaus krašto padalinimo
prieinama
prie
kivirčių,
nes
į
tyloje
kalbėdami
vieni su
komitetą.
Iš
Jūsų
čia
duotų
Paltaroką,
o
šiam
mirus
—
čius pozityvus: ir viena ir kita persekiojimą okup. Lietuvoje,
Lietuvai, Lenkijai ir Gudijai
svorį
įeina
kaulai,
galvos
Dievu.
organizacija didelius darbus registruodamas faktus ir juos vysk. J. Steponavičių. Dėl šio Vatikanas nepripažįsta ir, atsakymų aiškėja Jūsų nepri
J. B. Bossuet
atlieka.
pateikdamas kam jų reikia, patvarkymo smarkiai reaga sprendžiant iš Vatikano poli- tarimas, kad PLB seimo dalys, kinka ir kt. Tikrovėje
kaupdamas
dokumentinę
medžiagą, atlieka labai didelį
kiek jau „elektromonteriavęs" Kybartuose, sakėsi
Buvo dar ankstyvas pavasaris. Šildyti namų gal
LKRŠ organizacijos tikslas, darbą, kurio neįstengia ar
bandysiąs gal kiek toliau pažengti elektrotechni- jau ir nereikėjo, bet pavasariškoji drėgmelė dar jautėkaip jį nusako LE (XXXVI, nepajėgia atlikti kiti mūsų
koje. O tėvynei esant čia pat, nenorėjo trenktis už gį, taip ir ugniakuro šilimėlė esančioms aplinky351 psl.) yra toks: „Gelbėti ir veiksniai.
jūrių marelių, į nežinomus kraštus. Aloyzas, moky- bėms ir nuotaikoms visai tiko. Sauso beržo rąstukai
ginti tikėjimo reikalus Sovietų
Pažymėtina, kad Liet. Infor
čiausias iš draugų, planavęs dar nepriklausomos romantiškai spragsėjo, nenutraukdami užsisvąjoS-gos okupuotoje Lietuvoje ir macijos
centrui
pavyko
Lietuvos
universitete
baigti
humanitarinius jusiu draugų min6ų, lakstančių turbūt po audringą
teikti pagalbą Lietuvos bažny pralaužti ir „tylos sąmokslą"
mokslus,
kuriems,
kaip
vėliau
pasirodė,
turėjo ne tik praeitį.
čioms ir religiją palaikan JAV-bių spaudoje, kai ji vis
JONAS RIMKŪNAS
gabumų,
bet
ir
talentą.
Paulius,
Suvalkijos
sūnus.
— O gal Stasiukas ir pasirodys? — tylą nutrautiems; šelpti besirengiančius į vengdavo skelbti žinias apie
būsimas šimto margų ūkio paveldėtojas, „tėvynei kė Antanas. — Juk ne čia pat. Gali ir tie vokiški
dvasišką
luomą
laisvame religijos ir kitų žmogaus teisių
šaukiant", kaip jis sakydavo, nukrypęs kitur.
Lufthanso irgi kokią važiuoklę pamesti... Ką tu gali
pasaulyje, kad atėjus laikui jie bei laisvių suvaržymus Lietu
Kontraktoriaus Antano Liepos ištaigingoje
Paulius ir Aloyzas, išemigravę Amerikon, gavo žinoti šiame robotų ir apie planetas besisukinėjančių
galėtų dirbti Lietuvoje (šiam voje. Šiandieną tokios naujie
reikalui veikia Lietuvių pašau nos, ypač vyskupijų laikraš rezidencijoje, Genevos ežero pakrantėje, pokylis jau darbus didžiulėse plieno liejyklose Pittsburghe. erdvėlaivių amžiuje...
buvo prie pabaigos. Iš toliau suvažiavę svečiai jau Pennsylvanijoj. Būdami sumanūs ir pareigingi, palykimų fondas)."
čiuose, nebe naujiena.
— Manau, kad ir atvažiuos, — pritarė ramiai
Religinei šalpai vadovauja skirstėsi namų link, spausdami vieni kitiems rankas ginti, greitai prasisiekė į gerai apmokamus darbus ir p a u i j u s _ pažiūrėsime rytoj,
1976 m. LKRŠ organizaci
_ Vai-ly, vai ly-lia-lia, kur dingo mylima. —
joje įvyko persitvarkymai. penkiolikos kunigų direktoria- ir žadėdami vėl susitikti. Susiėjimo ponios švelniai jau laukė neblogų pensijų. Laisvalaikius nuo nelengpirmininkauja tarpusavy bučiavosi, o jau nuo visų teko surinkti vo darbo skirdavo savo pamėgtiems dalykams: Aloy- tyliai užniūniavo dar Wiesbadeno stovyklinių palėpių
Reikalų vedėją kun. St. Railą tas, kuriam
pakeitė naujas
energingas ilgametis LKRS pirmininkas kvepalų ir gėrimų d a r neužmuštas bakterijas namų zas — herojiškai su sunkumais bekovojančiai lie- populiarią dainelę Aloyzas.
_
ž a i į a s vynas ne vanduo... — dar pridėjo iš
vedėjas kun. Kazimieras Puge- vysk. V i n c e n t a s Brizgys. šeimininkei Laimai Liepienei. Gal jau ir ne per daug tuvių išeivijos spaudai, Paulius, turėdamas gražų,
vičius, gimęs 1928 m. Balti- Direktoriatui yra atsakingas įdomūs ir gerokai įkaušę vyrai jaunai ir dar patrauk- nors mokyklos ir nemačiusį baritoną, dalyvavo ^ o s > 0 peros" Paulius,
morėje. J o ir kitų vadovų reikalų vedėjas ir jo štabas. liai namų šeimininkei nesigailėjo visokių kompli- didelės lietuvių kolonijos choruose ir meno ansamb—... Saulė buvo kaip kepurė, kai iš Biržų važia
rūpesčiu 1979 m. LKRš buvo Lietuvių kolonijose LKRŠ turi mentų už puotos valgius ir už malonų vaišinimą. Huose.
vau, tepiau sviestą aš ant sūrio, kaimo Jurgis aš
Pokylyje trūko tik Stasio, kuris irgi žadėjo buvau... — biržiečių tarme, kurią sunkoka bendrinės
JAV vyskupų pripažinta kaip savo įgaliotinius. Reikalingos Svečiams išsiskirsčius, liko tik senieji Antano draurašmenimis išreikšti, padeklamavo bene
misijoms remti organizacija. šalpai ir kitiems darbams gai, kurie buvo pakviesti ne tik pasisvečiuoti, bet ir atskristi net iš Vokietijos, nes buvo juk ne eilinis įvy- ^i^g
Reikalų vedėjas galėjo lankyti lėšos ligi šiol sėkmingai ren pailsėti bent keletą dienų gražaus ežero pakrantėje, kis, bet draugų išsiskirstymo po platųjį pasaulį paties kadaise sukurtą eilėraštį Aloyzas, pasitrauki
dvidešimtpenkerių metų sukaktis. Tad ir susitikti, ir m ą i § t ė v y n ė s prisiminęs. Visi skaniai nusijuokė. Vėl
ne tiktai lietuvių, bet ir kita karnos aukų keliu, dažniausia naujoje Antano viloje.
parapijose
Seni tai buvo draugai, dar iš Lietuvos laikų, išsikalbėti labai jau norėjosi. Draugų žiniomis įsiviešpatavo tyla... Visų mintys gal jau nuklydo j
taučių parapijas visoje Ameri
koje, savo pamoksluose pri
25 metų LKRŠ „krikšto" Nežiūrint jau per penkiasdešimt metelių persisvė- Stasys irgi likęs viengungiu.
pokario metus.
statyti Lietuvos
tikinčiųjų sukakties proga linkėtina šiai rūsį amželį, visi, išskyrus Antaną, buvo dar viengunTrys draugai susėdo prie didžiulio, dekoraty
Wiesbadeno įšvietmtųjų asmenų stovyklai jau
persekiojimą ir pravesti rink taip labai naudingai ir reika giai. Kodėl .taip
gal
atsekti pasakovinio židinio, nuo kurio viršūnės,
A įvyko,
- ,
, pasiseks
" . .
•
« rodos. į susirinku
r
užsidarius, jie dar gavo šiaip taip leidimą įsikurti
liavas.
lingai institucijai, ypač juos jimo tėkmėje. O jie buvo keturi: Antanas, vyriausias, sius draugus žiūrėjo reto grožio muso - didžiulio
^ ^
p a l ė p ė j e . Nei lovelės, nei
Tais pačiais metais į LKRŠ uoliems darbuotojams, geriau gal ir stipriausiai ekonominiu atžvilgiu ikures, nes, kanadiško bnedžio primerktos akys ir išsišakoję ^ ^
^
į
p a l ė p ė s vėdinimo
l8
kėdėg
k
kpletag
centrą atėjo dirbti vedėjo sios sėkmės. Baigsime savo
dar jaunikaitis būdamas ir dirbdamas su savo tėčiu ragai. Laima nešiojo juodą kavą su citrinos skntu• įkirstu laneeliu Bet ka tai reiškė jaupavaduotojos — Gintė Darnu- laiku vieno dvasininko dar
B
_
dailide,
išmoko
n
e
tik
dailidės,
bet
ir
staliaus
amaliukais,
kaip
Kauno
Perkausko
kavinėje
nes
tai
ir
^
^
^ ^ ^ i ^ J t
T "tvtiems"
šytė ir Marija Skabeikienė. Lietuvoje pasakytais žodžiais:
to,
kur}
kiek
patobulinęs
Amenkoje
nuo
gerai
pritiko
vyrų
kompanijai.
Antanas
ištraukė
dar
senų
vyrams:
Susilaukus geros talkos. „Viską aukokime Lietuvai, o
apmokamo staliaus išėjo net į statybos kontrakto- laikų, iš Ruedesheimo netoli VViesbadeno užsilikusi
(Bus daugiau)
LKRŠ centras žymiai praplėtė Lietuvą Dievui".
rius. Stasys, jauniausias, kybartiškis, pasilikęs savo ar tam tikslui tyčia palaikytą Asbach-Uralt konjako
savo veiklą, ypač informaci6. kv. noru Vokietijoje, nes, mokėdamas vokiečių kalbą ir buteliuką.
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VISUOMENINIS RAGAIŠIS
VISIEMS KVEPIA
Senais laikais Lietuvos kai
me ragaišis nebuvo kasdie
ninis svečias. Jeigu būdavo
vestuvės
ar
stambesnio
ūkininko sodyboje krikštynos,
tai ragaišio ir pyragų kvapas
plačiai pasklisdavo, ir viso
kaimo piemenys seiles varvin
davo. Seiles varvindavo ir pa
tvoriais slankiodavo, many
dami, kad kas juos pastebės ir
jiems kokią riekę išneš. Jeigu
niekas jų nepastebėdavo ir
ragaišio ar pyrago neišnešdavo, tai jie pradėdavo įvai
rias šunybes krėsti. Ragaišis
ne kasdieninis svečias, tad
nereikia progų pražiopsoti. Ir
buvo taip, kad iš vienos trobos
ragaišių kvapas sklido, o pie
menys aplinkui slankiojo ir
stimpinėjo. Ūkininko sūnus
Antanukas išėjo iš trobos su
stora ir dargi sviestuota ragai
šio rieke. Vaikų akys žiba,
seilės varva, o Antanukas sau
ragaišį krimsnoja. Vienas tų
vaikų, kiek didesnis, ir sako:
„Antanuk, gal nori su vaikais
pažaisti? Aš tau ragaišį palai
kysiu". Tokių ragaišio palai
kytojų ir mes savo tarpe turi
me.
Šį kartą aš noriu pakalbėti
apie visuomeninį ragaišį, bū
tent Lietuvių fondą. Kai Lietu
vių fondas buvo pradėtas
organizuoti, tai buvo daug
skeptikų, kurie šaipėsi, nuoša
lyje stovėjo ar baslius kai
šiojo. Dabar tam ragaišiui
išaugus ir einant į ketvirtą
milijoną, jo kvapas pradėjo
sklisti. Aplinkui pradėjo paša' liečiai slankioti, ne tik norėtų
] „riekę palaikyti", bet ir visą
ragaišį paimti. O 6 a jau rei• kia saugotis.
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geras raikymo idėjas. Kvapas
sklinda, gomurį kutena ir vaiz
duotę žadina. Vieni jį norėtų
panaudoti laisvinimo reikalamas, kiti kovai prieš OSI, o
kiti dar kitokius planus turi,
visai neatsižvelgdami, kad
ragaišis ne tam tikslui buvo
keptas. Dabar mes jau žino
me, kas yra tas ragaišis — tai
yra visuomeniniai pinigai. Su
visuomeniniais pinigais rei
kia labai atsargiai elgtis. Prie
Lietuvių fondo pagrindinio
kapitalo sudėjimo prisidėjo
visos išeivijos
susipratę
nariai. Fondas nepriklauso
Chicagai, taip pat fondas
nepriklauso ir jokiai politinei
grupei ar sąjūdžiui. Fondas
globoja
švietimą,
kultūrą,
mokslą ir jaunimą. Tokį fon
dą steigėjai steigė ir tokiu mes
turime jį išlaikyti.
Dabar atsirada kiti ir gal
didesni pavojai. Prieš kiek
laiko spaudoje pradėjo rodytis
pranešimai, kad viena lietu
vių komercinė institucija prie
Chicagos užperka didelius plo
tus žemės su p a s t a t a i s .
Sveikintinas žygis ir linkime
sėkmės. Vėliau pradėjo raši
nėti, kad tuose pastatuose bus
vietos lietuvių
visuomeni
niams, religiniams ir kultūri
niams reikalams. Irgi džiau
giamės ir sveikiname! Dar
kiek vėliau pradėjo rašinėti,
kad ten bus įkurtas „Pasaulio
lietuvių centras".
O čia jau mes ir suabejo

jame. Pirkimo tikslas yra
labai aiškus — yra paremtas
biznio pagrindu. Ir nieko blo
go tame nėra. Tik blogai, kai
biznis norima pridengti visuomeninėmis iškabomis, ir dar
blogiau, kai taikstomasi į
visuomeninius pinigus. Visų
pirma „Pasaulio lietuvių centras" neįsisteigs tik iškabinus
iškabą. Reikia daug darbo,
meilės ir širdies. Reikia daug
savanoriškų darbo rankų. Iš
Jaunimo centro dar niekas
pelno nepadarė, taip pat pelno
nepadarys ir tas tariamasis
„Pasaulio lietuvių centras".
To plano sugalvotojai tai gerai
žino ir už tai pradėjo taiks
tytis į visuomeninius pinigus.
Spaudoje teko skaityti, kad
Lietuvių fondui atsiųstas laiš
kas, kuriame prašoma, kad
fondas prie to projekto prisi
dėtų bent su puse milijono
dolerių. Reikia manyti, kad to
kiu atveju fondas gautų pasta
tų dalį kultūriniams rei
kalams
(kurie
duotų
nuostolius), o p r o j e k t o
sumanytojai pardavinėtų ir
naudotų žemę biznio pagrin
dais. Taip sakant, būtų bendra karvė: fondas gal gautų
priekį, kurį turėtų šerti, o projekto sumanytojai įsitaisytų
arčiau tešmens. Tokiu atveju
būtų „good by" ragaišio
raikymui, nebebūtų pinigų nei švietimui, nei menui,
nei jaunimui. Reikia manyti,
kad fondo vadovybė yra
apdairesnė ir nepasiduos
tokioms pagundoms. Taip pat
reikia manyti, kad fondo įsta-

tai to neleis. Jeigu fondas nėra
taip apsaugotas, tai įvykstan
tis suvažiavimas balandžio 12
d. Jaunimo centre turėtų" tai
padaryti.
Fondo pinigų investavimas
ir jų apsauga turėtų būti pana
šiai vykdomas kaip didžiųjų
kompanijų pensijų fondų
t v a r k y m a s . Aš, b ū d a m a s
„General Electric" kompa
nijos pensininkas, negalėčiau
0
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^
čiau, kad pensijų fondo glo
bėjai pirkinėją
žemes ar
kokius centrus. Visuomeni...
, .
^ J ™ f f
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unguriai. Tad reikia atsargiai
su jais elgtis.
Dabar pažiūrėkime, kas yra
tie „Pasaulio lietuvio centro"
entuziastai ir kokioje aplin
koje jis numatomas steigti.
Mes vaikus leidome į savo
parapijų mokyklas ir į šešta
dienines mokyklas. Prisidėjo
me vieni pinigais, kiti darbu
prie Jaunimo centro statybos
ir jo išlaikymo. Pagalbos į
šalis nesidairėme ir nebuvo
kur dairytis, nes fondų dar
nebuvo. Neturėjome pinigų
rezidencijoms, bet turėjome
centą kitą lietuviškai veiklai.
Jaunesnioji
karta,
geriau
uždirbanti, išbėgiojo į tolimes
nius priemiesčius ir įsitaisė
rezidencijas, bet nebeturi cen
to lietuviškai veiklai. Šiaip
taip suorganizavo vaikų židinėlį, bet pinigų jo išlaikymui
jau pradėjo dairytis į tėvų,
senelių ir visuomenines kišenes. Užpereitais metais Lietuvių Bendruomenės suvažiavime t a i p liūdnai nukalbėjo
apie savo bėdas, kad sugraudino Bridgeporto pensininkų
širdis, kurie beveik rengėsi
organizuoti
fondą
vargšų
„rezidencininkų" gelbėjimui,
Paskui jie pradėjo galvoti

apie savo centro steigimą. Iš
tos pusės pasigirdo garsai ir
pradėjo plaukti rašiniai apie
gresiantį
pavojų
Jaunimo
centrui. ,,Bėkim,
bėkim,
dangus griūna", viską meskim
ir skubėkim į laukus. Jau
nimo centro vadovybei ir
visuomenei neišsigandus ii
nepasidavus panikai, nė
dangus negriuvo. Tk centro
statytojai pamatė, kad su savo
dosnumu ir darbštumu ne tik
centro, bet ir centriuko
nepastatys keliolikos genera
cijų eigoje. Rezidencijų „mort
gičiai", dviejų automobilių
išlaikymas ir dar madoje įėju
sių egzotiškų atostogų išlai
dos pavargusius pėdus per
daug spaudžia. Čia kaip tik ir
švystelėjo geniali mintis įkišti
rankas į visuomenines kiše
nes.
Tokiam pavojui iškilus, visi
tie, kurie laiko į fondą atkiš
tas kepures (mūsų garbingų
organizacijų atstovai), turėtų
susiorganizuoti į ubagų chorą.
Susiorganizuoti į chorą ir
didžiai graudulingu balsu
užtraukti tokias melodijas,
kad net drąsiausi „ragaišio
palaikytojai" pradėtų atža
gariom trauktis. Visuome
ninių pinigų ir net garbin
giausio biznio interesų
negalima sudėti į tą patį
krepšį. Fondui išaugus į didelę
instituciją ir ragaišio kvapui
sklindant, visuomet atsiras to
kių, kurie norės riekę ar kitą į
savo sterblę įsimesti. Mes turi
me žiūrėti, kad fondas nepasi
darytų biznio objektu, nebūtų
„jų ar anų", bet mūsų visų fon
das. Tik bendromis jėgomis ir
nebraidžiodami po pelkes turi
me stengtis jį išlaikyti ir toliau
ugdyti. Apvainikuokime stei
gėjų ir savo pastangas penkių
milijonų fondu.

CLASSIFIED GUIDE
IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

R E A L

ESTATE

Miegamas kambarys nuo
mojamas Marąuette Parko
apylinkėje.
Susidomėję
skambinkit 7 7 6 - 4 5 1 3 .

BELL-BACE R.E.

VBOOBB.— OPTORSm^Eir ->

valdymai— nuomavimai
Income Tax — draudimai
6529 S. Kedzie 778-2233

JL BACEVIČIUS
Namų pardavimai —

Aeross From La n si n g, II Airport
">,400 square foot shop attached to
4-unit office builditijf; -i acres,
zoned B-3, eleven years old.
Call: Mr. Hancook
312/474-H900
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ŠIMKUS

INCOME TAX SERVICE
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood

251-7450

Taip pat daromi Vertimai, Gimimų
iškvietimai, pildomi Pilietybei prašy
mai ir kitokie blankai.
MOOOOOOOOOMOOOOOMOOOOOC

NOREVT PARDUOTI AB
Apdraustas p e r k r a u s t v m a s
PIRKTI,
įvairių a t s t u m ų
apdrausti ar išnuomoti savo noomvybes, prašau kreiptis { mos. ant pa-

Tel. 376-1882 a r 3 7 6 - 5 9 9 6 •. mlujam Čikagoj ir priemiescioMe.

BUDRAIČIO

000000000000000000000000<K

Nuosavybių pardavimo įrttJgt

MASTTER PLUMBING
IJeeased, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
teles. Karsto vandens tankai Flood
control. UžsikimSe vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir tele
foną — lietuviškai.

SERAPINAS — Tel. 636-2960
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6600 S. Pulaski Rd.
Tel. 767-0600
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RIMAS L. STANKUS
REALTOR-ASSOCIATE

iO<Tc — 20% — 'S0% pigiau mokėsit
• 2 apdraudę nuo ugnies ir uutoinol>ilio pas mus.

FRANK

ZAP0LIS

3208 V2 West 95th Street
Tel..—GA 4-8654

284-1900
Norintieji pirkti ar parduoti
namus por Š14 ištaigą, prašome pa
minėti, kad esate arba norite būti
Rimo Stunkaus klijentais. Nuosavy
bės įkainavinrias nemokamai.

Remkite tuos verslininkus, ku

Spaudoje atsirado rašinių su
įvairiais pasiūlymais, kaip tą
ragaišį raikyti. Labai dažnai
tie siūlytojai nei sėjo, nei pjo
vė, nei į malūną, vežė. Tik Jųri

rie skelbiasi dien. „E^auge".
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N A U J A KNYGA
A P I E BALTIJOS
VALSTYBES
..

1985 metų gale pasirodė
knygų rinkoje naujas veika
las: prof. I. Joseph Vizulio
„Nations Under Duress: The
Baltic N a t i o n s " . išleistas
Associated Faculty Press, Inc.,
Port VVashington, N.Y. Knyga
yra 209 puslapių labai gerai
dokumentuota. Autorius yra
nuo 1961 metų tarptautinės
teisės ir politinių mokslų
profesorius
Lewis
univer
sitete. Illinois. Knygos įžan
goje autorius dėkoja prof. dr.
V.S. Vardžiui už patarimus
jam knygą rašant.
Knygos turinyje pateikiama
Pabaltijo valstybių istorinė ir
geografinė apžvalga, politinė
padėtis prieš 1940 metų įvy
kius. Sovietų Sąjungos įvyk
dyta Pabaltijo valstybių
okupacija 1940 m., Vakarų
sąjungininkų
1941-1945 m.
laikysena Pabaltijo valstybių
atžvilgiu, nacių okupacija.
Sovietų
tikslai
panaikinti
tautines Pabaltijo
tautų
tapatybes, laisvo apsispren
dimo teisę. Kartu nurodoma,
koks dabar yra Pabaltijo
valstybių statusas bei Pabal
tijo valstybių problema po
1975 metų (Helsinkio akto).
Priede yra pateikiami teks
tai Atlanto chartos, valstybės
sekretoriaus raštai Pabaltijo
valstybių atstovams ir 1983
metų JAV atstovės ambasa
dorės Jeanne J. Kircpatrick
spaudos komunikatas Jung
tinių Tautų gen. sekretoriui su
JAV prezidento pareiškimu
apie Pabaltijo valstybių
pripažinimo sukaktį.
Knygoje yra labai gerų
informacijų, kurios yra nau
dingos žinoti visiems, kuriems
rūpi išlaikyti Pabaltijo valsty
bių problemą gyvą tarp
tautinėje plotmėje.

The choice
to save.

^ o a u i i u s jasinevicius

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE",
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių
dienraštis, gi skelbimų kainos yrz *i«ems prieinamos.

Standard Federal's Variable
Term CD l e t s y o u ehoose the
term i o u u ant, right dtmn
to the day.

•

IfyouYe saving fbryour chikls educanon, a
vacarion or cven retirement, Standard
Federals Variable Term CD letsyou choose
the manirity date that \vill makeyour fiinds
available exactlv \vhen \ u i need them. From
armvhere beruven one and five years.
The Variable Term CI) also makes
managing vour IRA imestinents easier than
ever. l>ecause you can match manirity dates
asyou add to you r p;esent IRA plan.
That makes the Variable Teirn CD perfect
for am personai long or short-terni financial
needs you have.
And \vith a lo\v niinimum of $250, the
advantages of the Variable Term (T) are
vvell vvithin reach.
0>f eourse. those advantages include the
financial strength and stability that Standard
Federal Savings has offered our rustomers
for over 7f> years.
Stop by one of our eight locarions today
anri ch(x«e the (T) tenn that can do the
iriost for you. The Variable Term CD.
(-ome up to our Standard.
SIK'C ial

Kaina: $15.95.

ALGIRDO

GUSTAIČIO

KELIONĖS NEŽINOMUOSE

K R A Š T U O S

For current rates, rali
847-RATE.

Ė

Pranešame, kad iš spaudos išėjo nauja Algimanto Kezio fotografijų
knyga LITHUANIA — THROUGH THE WALL. Knyga didelio formato.
105 puslapiu su nuotraukomis apie Lietuvą, kurias Kezys padarė,
lankydamasis Lietuvoje 1983 metų rudeni. Tai dešimties dienu tru
kusios viešnagės Lietuvoje fotografinis dienoraštis su paties fotografo
anglų kalba parašytais komentarais apie lankytas vietas — Vilnių.
Kauna. Trakus. Anykščius. Rumšiškes. Jžanga knygai parašė Kazys Al
menas, išleido Loyola University Press Čikagoje, gaunama ..Drauge" ir
pas platintojus.

Nuotaikingai aprašyti atsiminimai
iš kelionių po:

SfyNtyRD FEDER/XLS/y}ANGS

MEKSIKĄ
MALAZIJĄ
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Autorius su dail. J
Pautieniumi Meksikoje 1963 rt>.
Gaunama Drauge 4545 W 63rd St. Chic.ngo. IL 60629 USA
Kama *1Q.75su p6rs;uniinnu ["inois gy/entojąi rfar prideda .72 valstijos mokesčio
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Mūsų kolonijose
Grand Rapids,

MI

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTE

San Franeisco I.B apylinkės Kūčių vakarienėj Vytautus Šliūpas
bando dovaną išprašyti iš Kalėdą Senelio (I). R. Petrioi.

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS
Jau senokai pas mus gir
dėjosi užuominos, kad kas
nors turėtų padėti senesnio
amžiaus susilaukusiems žmo
nėms, nes yra visokių leng
vatų, kuriomis mūsiškiai dėl
kuklumo ar dėi nežinojimo
nepasinaudoja ir tuo praran
da dideles sumas pinigų.
Pagaliau j šį reikalą dėmesį
atkreipė mūsų LB valdyba. Ji
vasario 19 d. lietuvių namuo
se sušaukė pasitarimą socia
linių reikalų skyriaus įstei
gimu.
Tuo reikalu pranešimą
padarė apylinkės pirm Terese
Gečienė. Anot jos, skyriaus
steigimą nulėmė žinia, kad
valstijos senate ir atstovų rū
muose jau yra pateiktas įsta
tymo projektas, kur; priėmus
etninės grupės senų žmonių
patarnavimai galėtų gauti iki
150,000 dol. Kad tas įstaty
mas išvystų dienos šviesą,
kiek galima greičiau reikia
stiprios akcijos. Paraginus,
susirinkusieji tuojau pasirašė
peticijas, paruoštas Rimanto
Stirbio. būsimo socialinio sk.
vadovo. Peticijos greitai bus
pasiųstos valstijos senato ir
atstovų
rūmų
komisijų
pirmininkams kurių rankose
yra įstatymo pravedimo eigos
greitis. Pirmininkė per mūsiš
kę radijo valandėlės prog
ramą ragino ir kitus rašyti
laiškus minėtų
komisijų
pirmininkams. Juo didesnis
bus išvystytas spaudimas, juo
lengviau. įstatymą priėmus,
bus galima gauti pinigų, nes
visiems bus aišku, kad lietu
viai į šį reikalą žiūri rimtai.
Gavus pinigus, pradės ryškė
ti, kaip plačiai skyrius gali
išvystyti savo veiklą.
Kalbėdama toliau. Gečienė
suminėjo galimybes, kuriomis
naudojantis, žmonės, sulaukę
65 m., gali palengvinti savo
materialinį gyvenimą. Štai
bent kelios jų: galima gauti
nuolaidą namų šildymui, van
deniui, vaistams, nuomų ir
namų mokesčių sumažinimui.
mašinai lentelės įsigijimui ir
Lt. Norintieji
pasinaudoti
minėtomis lengvatomis, turi
užpildyti atitinkamus blan
kus. kuriuos bus galima gauti
kiekviename soc. reikalų sky
riaus susirinkime. Kiekvienai
lengvatai yra nustatyta pa
jamų riba. Ją peržengus, para
mos negalima gauti. Nuolai
das teikiant,
susidariusios
išlaidos yra padengiamos iš
valstijos loterijos sutelktų
fondų.
Ateityje nutarta susirin
kimus šaukti kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį 1
vai. p.p. Jie visada vyks Lietu
vių namuose. Taigi sekantis
susirinkimas bus vasario 23 d.
Visi kviečiami ir laukiami. Be
informacinių pranešimų bus
aptariami išvykų,
filmų.
paskaitų ir kitokie reikalai.
Prieš susirinkimą
medi
cinos seselė Marytė Išpera
norintiems pamatavo kraujo
spaudimą, o jam pasibaigus,
skaidrėmis
pademonstravo
dirbtinio kvėpavimo proce
dūrą. T Gečienė priminė, kad
ir ateityje kiekviename susi
rinkime
bus
atliekamas
kraujospūdžio matavimas.
Malonu pastebėti, kad

pirmuoju
susirinkime
visi
buvo labai patenkinti. Yra
gražių vilčių, kad naujasis
sambūris ateityje savo veiklą
plės ir nemažai padės senes
nio amžiaus žmonėms, o gal ir
bet kam. patekus bėdon. Už
tai didelis ačiū LB apylinkės
valdybai, o ypač jos pirminin
kei.
VASARIO 16
MINĖJIMAS
Kaip ankstiau. taip ir šiais
metais LB apylinkės vaidyba
rūpinasi kiek galima gražiau
paminėti vieną iš svarbiausių
mūsų istorijos datų — Vasa
rio 16-tą. Iškilmės susidės iš
dviejų dalių: pamaldų visose
trejose lietuviškų
parapijų
bažnyčiose
ir
akademijos
Lietuvi namuose. 2715 E.
Aliegh- y A ve.
Sv. Andriejaus bažnyčioje.
1913 Wallace St.. pamaldų
metu giedos sol. Ona Pliuškonienė. Organizacijos prašo
mos dalyvauti su vėliavomis,
o moterys ir bažnyčioje ir
akademijoj pasipuošusios tau
tiniais
drabužiais.
Vyčiai
pažadėjo
pasirūpinti.
kad
pamaldos Sv. Jurgio ir Šv-.
Kazimiero bažnyčiose būtų
atžymėtos kuo nors speci
finiu.
Akademinė dalis įvyks 1:30
vai. popiet. Invokaciją sukal
bės kun. Timothy Barkaus
kas, Cestahovos bažnyčios,
esančios Doyelstovvn. Pa.,
viceprovi nei olas, nuoširdžiai
besisielojantis lietuviškais rei
kalais. Lietuvos ir Amerikos
himnus sugiedos mūsų Vyrų
dainos vienetas. Pagrindinę
kalbą lietuviškai pasakys dr.
Antanas Razma. Lietuvių fon
do steigėjas, dabartinis to fon
do valdybos
pirmininkas.
Angliškai kalbės Davė Ohristina. kandidatas į kongresą iš
Buck County. Pa., labiausiai
žymenimis apdovanotas Viet
namo karo veteranas, savo lai
ku buvęs Veteranų adminis
tracijos
vadovas
Washingtone. Minėjimą jau
treti metai iš eilės savo atsi
lankymu
pagerbs
Philadelphijos miesto burmistras
Wilson Goode. Iš Pennsylvanijos
gubernatoriaus
atsakymas dar negautas.
Koncertinę dalį atliks sol.
Marytė Bizinkauskaitė. Metro
politan operos konkurso viena
iš dešimties finalisčių. praėju
sią vasarą dainavusi Santa Fe
operoje. Piniginį vajų praves
Algis Danta su talkininkais.
Rengėjai kviečia visur daly
vauti ir, kaip visada, kiek
galima didesne auka parem
ti Lietuvos laisivinimo darbus.
Vasrio 15 d., šeštadieny. 7
v.v. Lietuvių namuose Kul
tūros centre prie kavutės bus
visuomenės susitikimas su dr.
Antanu Razma ir pokalbis
Lietuvių fondo reikalais.

lietuvos Nepriklausomybės
atstatymo šventės minėjimas
šiais metais bus sekmadienį,
vasario 16 d. Sv. Petro ir Povi
lo bažnyčioje ir salėje. 11:45
vai. ryto bus iškelta lietuviška
vėliava prie bažnyčios. 12 vai.
bus lietuviškos šv. Mišios
bažnyčioje (Myrtle ir Quarry
Streets. N.W.). Mišias laikys
klebonas kun. Ken Schichtel.
P a m o k s l a s bus
sakomas
lietuviškai. 3:30 vai. po pietų
prasidės šventės minėjimas
Sv. Petro ir Povilo mokyklos
salėje, 1433 Hamilton St..
N.W. Pagrindinis
šventės
kalbėtojas bus Pasaulio Lietu
vių Bendra omen ės valdybos
vicepirmininkas ir žinomas
lietuvių sportininkų vadovas
Rimantas Dirvoms iš Chicagos (prieš daugiau kai -10 metų
jis gyveno Grand Rapids). Po
svečio žodžio bus meninė
programa, kuria atliks Grand
Rapids lietuviai.
Kviečiame visus lietuvius, jų
šeimas ir draugus amerikie
čius gausiai dalyvauti ir kartu
atšvęsti
Lietuvos Nepri
klausomybės
atstatymo
šventę.

kai už nuolatinį patarnavimą
per lietuviškas Mišias. Visi
linkime greitai pasveikti ir
sustiprėti zakristijonui bei
choristui Vladui Matuliui.
Specialios aukos kenčian
čiai Lietuvos katalikų Bažny
čiai bus renkamos gegužės 18
d., sekmadienį.
Lietuviškų Mišių komitetas
ir jo pirmininkas'bei apylin
kės garbės pirmininkas dr.
Stasys Balys dėkoja visiems
už dvasinę ir medžiaginę
paramą
išlaikant
ietuvių
kalbą Šv. Petro ir Povilo
bažnvčioje.
A U K O S LIETUVIŲ
RADIJU

LIETUVIŠKOS MIŠIOS
Grand Rapids lietuviai esa
me dėkingi Šv. Petro ir Povi
lo parapijos klebonui kunigui
Ken Schichtel. kad jis daugiau
pramoksta ir vis lietuviškiau
praveda mūsų šv. Mišias
kiekvieną sekmadienį 12 vai.
ir ypač minėtinas šventes
leidžia tvarkyti taip, kaip
lietuviai pageidauja.
Didelė padėka
priklauso
vargonininkei A. Kamsickaitei ir choro nariams už lietu
viškas gražias giesmes, šv.
Mišių lektoriams už skaitvmus ir jaunajam Petrui Trešgos yra įstrigęs mažas kraš
tas,
vadinamas
Lietuva.
Mums tas pavergtas kraštas
yra žinomas kaip Lith'jania".
Taip prieš Kalėdas Phiiadelphijos dioeezjjoj plačiai skai
tome s a v a i t r a š t y j e
..The
Catholic Standard and Times"
rašė lietuvos vytis Joseph E.
Simmons.
Toliau jis pastebi, kad šiam
Pabaltijo kraštui 1940 m ne
tekus
nepriklausomybės,
pavergėjų įžūliai y r a puola
mas tikėjimas. Dėl to tenai
labai trūksta kunigų. Bet
nežiūrint
didelio
politinio
spaudimo, Kalėdų rytą bažny
čios bus pripildytos žmonių.
Mums nėra reikalo į geležinę
uždangą nukreipti raketas.
Mes turime maldomis padėti
krikščionėms seserims bei bro
liams, besigrumiantiems su
ateistiniais pavergėjais, ku
riems jėga yra teisė, rašo vy
tis iš Pennsburg. Pa.
Bronius Vaškaitis

DRAUGAS, antradienis, 1986 m. vasario mėn. 4 d.

PAVASARIO
KONCERTAS

Nuo praėjusio Lietuvių
Bendruomenės Grand Rapids
apylinkės metinio susirinki
mo, įvykusio 1985 balandžio
!4 d iki 1986 sausio 25 d.
Lietuvių Ainių dithuanian
Heritage) radijo programoms
paremti .aukojo šie asmenys ir
draugijo:-: U. Astrienė. D. ir S.
Baliai, N. ir V. Baniukaičiai.
K. Stasiūnas, ALKKMS 42-ros
kaopoos valdyba. B Baniukaitienė ir E. Frejerienė.
Iš viso daugiau 119 dol. Radi
jo būrelio valdyba nuoširdžiai
dėkoja visiems aukotojams ir
kartu linki greitai pasveikti
choristei bei radijo programų
parengėjai ir pranešėjai J.
Puodžiūnienei. Kviečiame vis-;s lietuvius ir jų draugus
klausyti
lietuviukų
radijo
programų kiekvieną antra
dienį nuo 8 vai vakaro per
fTEHB *9.9 FM
P A R A P I J O S BAZARAS
Sv. Petro ir Povilo parapijos
metinis bazaras 1985 gruo
džio 4 d. gerai pavyko. Mūsų
apylinkės stalas turėjo 261.25
dol pajamų. Didelis ačiū
visiems, kurie talkino valdy
bai darbais ir kepsniais.
Valdybai padėjo M. Alkevičienė, U. Astrienė. R. Astrie
nė. D. Balienė, L Baniukaitienė. V. Bliūdip.inkienė, E.
Frejerienė. R. "Jonaitienė, J.
Jonušienė, V. Kamsickienė. M.
Kušlikienė, B. Lukienė, A.
Lukoševičiūtė, N. Mahaney.
V. Paovienė, P. Petrauskienė,
J. Skrebutienė S. Strolienė, E.
Totaraitienė. E. Turūtaitė. Z.
Wesaw. A. Žygienė.

Apylinkės valdyba 1986
balandžio 12 d., šeštadienį,
ruošia
smagų
pavasario
koncertą,
kurio
programą
atliks iš Chicagos atvykusi
lietuvių tautinių šokių grupė
„Vytis" su jos vadove Violeta
Smieliauskaite-Atkinson.
Prašom visus iš anksto ruoš
tis šiame koncerte dalyvauti.
Daugiau informacijų prane
šim vėliau.
G. K.

East Chicago,

Ind.

VASARIO 16-SIOS
MINĖJIMAS
Ši didžioji mūsų tautos šven
tė šiemet bus atšvęsta dvi die
nas tokia tvarka.
Vasario 15 cL 8:30 vai. ryto
per Hammond WJOB radijo
stotį
bus
transliuojama
Vasario 16 d. pritaikyta prog
rama, kurią praves žinių
komentatorius Irvvin Levvin.
dalyvaujant Audronei Brazaitytei ir Gerald Mikšiui. Tą
pačią dieną 9 vai. ryto prie
East Chicago miesto rotušės
bus pakelta nepriklausomos
Lietuvos vėliava. Dalyvaus
East Chicago miesto meras
Robert Pastrick, Amerikos
legiono Vytauto posto legio
nieriai ir East Chicago miesto
pareigūnai. Po vėliavos pakėli
mo iškilmių bus bendri pusry
čiai legiono 369 salėje Chica
go A ve., East Chicago.
Vasrio 16 d. 10:30 v. ryto bus
atnašaujamos šv. Mišios už
kenčiančią Lietuvą Šv. Pran
ciškaus
lietuvių
parapijos
bažnyčioje East Chicago ir Šv.
Kazimiero lietuvių parapijos
bažnyčioje Gary. 3:30 v. p.p.
Šv. Pranciškaus parapijos
salėje East Chicago bus iškil
mingas lietuvos atkūrimo
minėjimas su banketu ir prog
rama, Pagrindinę k=ilbą sakys
Stasys D u b a u s k a s . Meni
nėje programos dalyje daly
vaus sol. Gražina Stauskaitė,
akompanuojant muz. Rober
tui Mockui.
Alto Lake apskr. skyriaus
valdyba
maloniai
kviečia
visus apylinkės lietuvius į
visus rengimus gausiai atsi
lankyti.
Valdyba

A.+A.
Prelatui dr. P. CELIESlUI
mirus,
reiškiame užuojautą jo giminėms ir artimiesiems ir ge
dime netekę artimo jaunimo stovyklos ..DAINAVA"
draugo ir talkininko.
ALRKFjos
Jaunimo
stovyklos taryba

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1986 m. vasario 2 d., 3:00 vai. p.p.. sulaukęs 67 m.
amžiaus.
Gimė Iietuvoje Siesikų valsč. Amerikoje išgyveno 35 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime pusseserės Alice l.ubis
(Lake (leneva, Wisc.t. Frances Freiksa. Marcella Sinkus ir
kiti gimines, d r a u g a i ir pažįstami. Lietuvoje paliko 1 broliai ir
2 seserys.
Kūnas p a š a r v o t a s Petkus Marquette koplyčioje. 2533 W.
71st St., antradienį, vasario 4 d., nuo 4 9 vai. vak.
l a i d o t u v ė s įvyks trečiadienį, vasario 5 d. Iš koplyčios
10:00 vai. ryto b u s atlydėtas į š v č . M. Marijos (limimo
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į :*>v. Kazimiero
lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę, p u s s e s e r ė s .
I^aid. direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

A.fA. ANNA ROMANAS
(KAREIVA)
Gyveno Chicagoje. Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1986 m. vasario 2 d., 7:30 vai. vak.. sulaukusi 91 m.
amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime'du^etė Virginija Yasaitis.
žentas Kdvvard. 2 sūnūs: Richard Romanas, marti Marie ir
T h o m a s Roman, 3 vaikaičiai ir 7 provaikaičiai.
Velionė buvo n a š l ė a.a. Jono.
K ū n a s p a š a r v o t a s Petkus Marųuette koplyčioje. 2533 W.
71st St.. antradieni, vasario 4 d., nuo 3-9 vai. vak
Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario ."> d Iš koplyčios
9:00 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos (limimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių
kapines
Seimą prašo gėlių nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: d u k t ė ir s ū n ū s .
I,aid. direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

GAIDAS-DAIMID
E U D EIKI S
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4 3 3 0 - 3 4 S. California Avenue
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
T e l e f o n a s — 927-1741-1
4 3 4 8 S. California Avenue
Telefonas — 523-0440

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS

BRANGIAI motinai
A.+A.
ONAI ARLAUSKIENEI
išėjus į amžinybę, jos dukrą, mūsų brangią sesę
JANINĄ MIKUTAITIENĘ. velionės vyrą JONĄ AR
LAUSKĄ ir visą šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

2 5 3 3 West 71 St., Chicago
Telefonas - 476-2345
1410 So. 50th A v., Cicero
Telefonas — 863-2108

A.V. T. Kun. Gražinos Vyr. Skaučių
Būrelio Sesės ir Šeimos

A FLU
SERVICE
3ANK
§0wt «c«smc

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS
LACKAWICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

LENDER

MAFOĮJETTE
NATIONAL RAJSfK

2424 West 6 9 t h S t r e e t — Tel. RE 7-1213
11028 Southvvest Hwy., P a l o s Hills, Illinois
Tel. — 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

G R A U D I S LAIŠKAS
..Ten, kur krikščionybė
kaunasi su ateizmu, kur reži
mas nepripažįsta Dievo, kur
nušaunama iš kelio netyčia
iškrypęs lėktuvas, kur raketos
nukreiptos į Dievą mylinčias
tautas, ten už geležinės uždan-

A.tA.
JERONIMAS ZLIOBA

63rd and VVestern Avenue
62nd and Pulaski Road
MEMBER PDIC

S a n Franeisco LB apylinkės kū
čių vakarienėj Kalėdų S m ė l i s
apdovanoja
Snulių
Tervvdį
gražiomis dovanomis.

*

•

476-5100
838-3300

MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003

IŠARTI IR TOLI

DRAUGAS, antradienis, 1986 m. vasario mėn. 4 d

x Los Angeles vyrų k v a r 
t e t a s , vadinamieji „dainuo
jantieji inžinieriai", vadovau
jami muz. Aloyzo Jurgučio,
atvyksta į Chicagą. Kvartetas
visur yra mielai sutinkamas.
Kaip žinome, neseniai jie yra
išleidę plokštelę ,,Tu man
viena", kuri turi didelį pasi
sekimą. Neseniai jie koncer
tavo Detroite ir Clevelande,
kur jie atliko programą „Dir
vos" jubiliejiniame renginyje.
Chicagai būtų beveik nepato
gu būti užmirštai, tad vasario
23 d. Jaunimo centro didžio
joje salėje rengiamas jų kon
certas. Bilietai Vaznelių
prekyboje ir prieš koncertą
prie įėjimo.

x J A V A t s t o v ų rūmuose
Lietuvos
Nepriklausomybės
minėjimas bus vasario 26 d. 3
vai. p.p. Invokaciją sukalbės
kun. dr. Kornelijus Bučmys,
„Darbinink/)"
redaktorius,
kurį tam reikalui pakvietė
Amerikos lietuvių Taryba.
Minėjimo pravedimu, Altos
paprašytas, rūpinasi Illinois
kongresmenas Frank Annunzio.
x Veikiančių organiza
cijų p i r m i n i n k a i arba jų
atstovai prašomi susirinkti
Jaunimo centro posėdžių kam
bary vasario 6 d., ketvirta
dienį, 7 vai. vak. aptarti
Lietuvos generalinių konsulų
pagerbimą. Atskiri kvietimai
nebus siunčiami.
x Skaučių vyčių d r a u 
govės s u e i g a šaukiama šį
sekmadienį, vasario 9 d., U
vai. ryto Jaunimo centro 104
kmb. Visi skautai vyčiai —
aktyvūs ir veikloje nebedalyvaujantieji yra kviečiami šioje
sueigoje dalyvauti. Sueigoje
numatytos įdomios diskusijos
veiklos
pagyvinimo
klau
simais. Sueigoje bus išstatyta
„Lituanicos" tunto praeities
veiklos nuotraukų parodėlė.
Patys dalyvaukite ir para
ginkite visus jums žinomus
skautus
vyčius,
nežiūrint
amžiaus, joje dalyvauti.

x Maria ir inž. A n t a n a s J .
Rudžiai per S. Semėnienę,
„Draugo" moterų skyriaus re
daktorę, atsiuntė šimtinę ir da
vė sveikinimą „Draugo" me
tinio
koncerto
proga
leidžiamam leidiniui. Koncer
tas bus kovo 16 d. Marijos
aukšt mokyklos salėje. Maria
Rudienė yra Balfo centro
valdybos pirmininkė, bet šiuo
metu dėl nelaimingo kojos
x „ J a š a Heifetz, gimęs
susilaužymo negali į įstaigą
šią dieną 1901 metais Vil
net atvažiuoti.
niuje, Lietuvoje...' Taip per
x „ K e r n a v ė s " skaučių vVFMT klasikinės muzikos ra
tunto vasario 16-tosios su dijo stotį Chicagoje kalbėjo
eiga j vyks sekmadienį, va pranešėjas Steven Reeder va
sario 9 d.. Jaunimo centro sario 2 d. Paminim tą faktą to
mažojoje salėje. Sueiga bus dėl, kad tas pasaulinio masto
pradėta šv. Mi šio mis 10 vai. s m u i k i n i n k a s
knygose,
ryto. Visos kemavietės išei programose ir per radiją pa
ginėmis uniformomis renkasi prastai minimas kaip gimęs
9:45 vai. r. Dalyvavimas vi Vilniuje, Rusijoje.
soms privalomas. Tėveliai ir
x Sniegą i r J u o z a s Masiusvečiai maloniai kviečiami
liai džiaugiasi susilaukę an
dalyvauti.
tros dukrelės, kuriai parinko
x Dail. J u r g i o Daugvilos Nidos vardą. Jie jau augina
medžio drožinių parodos ati vyrenią dukrelę Irutę. Nauja
darymas bus penktadienį, va gime džiaugiasi tėvai ir vėl
sario 14 d., 7 v.v. Jaunimo seneliais tapę Liaukai New
centre. Čiurlionio galerijoje. Yorke ir dr. Stafa Masiulienė
Atidarymo metu
Mykolas Cbicagoje.
Drunga išryškins svarbesnius
dailininko kūrybos bruožus.
x D a n a Končytė-Dutton
Visuomenė kviečiama ati
įsijungė
į LB Socialinių reika
daryme dalyvauti.
lų tarybos veiklą Chicagoje ir
x 111. Liet. Gydytojų d a n  dirbs kaip socialinė darbuo
tistų ir pagalbinio v i e n e t o toja.
susirinkimas su įdomia pa
x Šv. K r y ž i a u s ligoni
skaita ir vakariene bus
nėje
Plaučių apsaugos drau
vasario 23 d. 4 vai. po pietų
Liet. Tautiniuose namuose gija globoja kursus, aiškinan
Chicagoje. Nariai, pakeitę čius, kaip atprasti nuo rūkymo,
adresus, prašomi nedelsiant kuris kenkia plaučiams, ypač
pranešti Vandai Kaunienei sukelia plaučių vėžį. Kursas bus
vasario 4, 6, 11, 13. 20 ir 25 die
tel. 312-652-9458.
nomis nuo 10 iki ll:30val. ryto
x St. Balzeko nuotrauka B-80 kambaryje. Reikia pir
prie Lietuvių kultūros muzie miau užsiregistruoti tel. 471jaus eksponato — Viduramžių 7323.
kario su šarvais — buvo įdėta
x Televizijos 2 k a n a l a s
„rhicago Tribūne" vasario 2 užsiprašė padaryti Šv. Kazi
d. laidoje, Chicagoland sekci miero
seserų
centriniame
joje.
name reportažą iš seselių ir
x J u o z a s F a b i j o n a s , Chi- Šv. Kryžiaus ligoninės gy
cago. 111.. lankėsi „Drauge", venimo ir darbų. Vakar turėjo
pakeitė ..Draugo" siunti atvykti šio kanalo atstovai ir
nėjimo adresą ir pridėjo 10 dol. nutarti, kada ir kaip daryti.
už kalėdines korteles ir kalen Per televizijos 2 kanalą
dorių. Labai ačiū. J. Fabijo parodys šį reportažą, bet dar
nas šiomis dienomis išvyksta dabar nežinoma kada.
su žmona nuolatiniam apsi
x S t a n d a r d Federal Sagyvenimui į Californiją.
v i n g s a n d L o a n bendrovė,
x IRA — Individuali pen minėdama Lietuvos Nepri
sijos sąskaita d i r b a n t i e  klausomybės 68 metų su
siems! KASA — Lietuvių Fe kaktį, vasario 14 d., penkta
d e r a l i n ė Kredito
U n i j a dienį, visos trys pietinės įstai
praneša, kad iki Š.m. balan gos darys minėjimą. Nuo 9
džio mėn. 15 d. galima įnešti vai. ryto iki 5 vai. p.p. bus duo
pinigus į IRA sąskaitą už 1985 dama kavutė ir užkandžiai.
metus. IRA certifikatai KASO Taip p a t bus papuošta
JE moka iki 9.75' ; — metinis Lietuvos t a u t i n ė m i s spal
prieaugis 10.11%. arba pasi vomis.
naudokite KASOS patogiu
x Šv. P r a n c i š k a u s se
IRA PASSBOOK ACCOUNT.
serų rėmėjų Chicagos apskri
Į šią sąskaitą galite įnešti
ties vakarienė bus balandžio
pinigus mažesnėmis sumomis
20 d. Šaulių namuose Brighppr visas metus. Pildant fedeton Parke. iŠ anksto kviečiami
ralinių mokesčių formas ne
visi įsigyti bilietus ir savo
užmirškite, kad įneštus į IRA
dalyvavimu paremti seselių
sąskaitą pinigus galite nusi
pranciškiečių darbus.
rašyti nuo metiniu pajamų. Jei
neturite IRA sąskaitos, pa
x J u s t i n a s S t a n a i t i s , Chiskambinkite ir pasitpiraukite cago, 111., atsiuntė mokestį už
KASOJE telefonu: 737-2110. dvi „Draugo" prenumeratas ir
Kas'.s įstaiga atdara kasdien dar pridėjo 14 dol. už kalė
nuo 10 iki 6, šeštadieniais nuo dines korteles ir kalendorių
9 iki 2.
Labai dėkojame.
f«k.)

\

VOKIETIJOJE

Lietuvių Operos vyrų choras dainuoja savo koncerte, kuris buvo surengtas mūsų Operos ti
nansinei paramai sausio 19 d. Marijos salėje.
..
Nuotr. -Jono Tamulaičio

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
RENGIMAI DARIAUS
GIRĖNO MOKYKLOJE

„žvaigždėms" ir nei vieno neaUskriminuojant dėl silpnes
nio kalbos mokėjimo ar neto
Dariaus
Girėno
litu bulos tarsenos. Šalia to,
anistinėje mokykloje nuo pat mokyklos tėvų komitetas kas
pirmos iki paskutinės mokslo rudenį suruošia tradicinį lėšų
metų dienos vyksta intensy telkimo pokylį. Gražiai veikia
vus lietuviško auklėjimo dar ir dr. Austės Vygantienės
bas. Visuose aštuoniuose sky o r g a n i z u o j a m a
kultūrinė
riuose kasmet stengiamasi programa, kurioje mokinių
pilnai išeiti LB Švietimo ta atlikti darbai parodomi visuo
rybos nustatytą programą. menei mokslo metų baigimo
Tuo pat laiku pasiruošiama ir dieną ruošiamoje parodėlėje.
keturiems
viešiems
me Taigi, aktyvumo netrūksta.
tiniams pasirodymams —
Pirmasis ir mokinių labiau
Kalėdų eglutei, Vasario 16-to- siai laukiamas metinis pasiro
sios minėjimui, Motinos die dymas — Kalėdų eglutė įvyko
nai ir iškilmingam mokslo me gruodžio 14 d. Jaunimo centro
tų
užbaigimui.
b i u o s e didž. salėje, dalyvaujant vi
renginiuose be išimties daly siems mokiniams, didokam
vauja visi mokyklos mokiniai būriui tėvelių, šeimų n a r i a m s
— neleidžiant dominuoti ir svečiams. Pagrindinė pro
gramos dalis buvo mok Ire
x Margutis kviečia atsi nos Šerelienės šiam įvykiui su
lankyti į rengiama koncertą, kurtas spalvingas kalėdinės
kuris bus kovo d d. 3 vai. p.p. minties montažas.
Renginį, šventei pritaikytu
Jaunimo centre. Programą at
žodžiu,
pradėjo mokyklos ve
liks sol. Guoda Puzinauskaitė,
dėjas
mok.
Juozas Plačas. 8-to
gyvenanti
Washingtono
skyriaus
mokinitii
Pauliui
apylinkėse, ir klarnetistas dr.
Budraičiui
svečius
supažindi
Ramūnas Kireilis, Denverio
universiteto
profesorius. nus su programa, montažo
atlikėjais,
Akompanuos dr.
Raminta paruošėjais ir
Lampsatytė-KoUars. Hambur pakilo uždanga Scenoje pasi
go
universiteto
profesorė. rodė grakščios snaigės, kurios,
Bilietai iš anksto gaunami mok. N. Pupienės išmokytos,
Margučio raštinėje ir Vaz atliko tradicinį snaigių šokį —
tradicinį, bet kasmet naujai
nelių parduotuvėje.
įdomų, nes nors judesiai tie
x J u o z a s Žilionis, Cleve- patys, bet juos atlieka jau
land, Ohio, mūsų bendra kitos Šokėjos. Eiliuotai pra
darbis, Algis ir Violeta Stri- bilo tautiniais drabužiais pasi
kai, Weathon, 111.. Aleksas puošusios mergaitės, o ange
Smilga, Chicago, 111., atsiuntė las scenon atvedė visą būrį
kurie,
po 15 dol. už kalėdines kor žavingi} angeliukų,
pirmaskyriams
būdingu
entu
teles ir kalendorių. Labai
ziazmu,
savo
meilę
Jėzuliui
iš
dėkojame.
reiškė trumpu eilėraštuku. Sce
x Elzbieta S a m i e n ė , Ana- noje pynėsi giesmės, dainos,
heim, Cal., rašo: ..Siunčiu e i l i u o t i
dialogai,
dek
„Draugui" šią mažą aukelę lamacijos, tautiniai šokiai, o
naujų priemonių įsigijimui. būrys kareivėlių
(Aldonos
„Draugas" buvo mano drau Rimienės papuošti Lietuvos
gas beveik nuo pat jo atsira kareivių tipo šalmais) atliko
dimo. Linkiu, kad jis gyvuotų rikiuotės pratimą. Montažas
kuo ilgiausiai". Ačiū už auką atliktas gyvai ir sklandžiai —
ir linkėjimus.
tai režisierės mok. Marytės
Smilgaitės, šokių mokytojos
x P e t r a s Lukoševičius, Nijolės Pupienės. dainų moky
Montreal. Kanada, Laima tojo muz. Fausto Strolios ir ko
Braune, Dovvners Grove. 111., ordinatorės mok. Irenos ReDalia Zikas, MelrosePark. 111., gienės nuopelnas.
A. Jarašius. Denver, Col. S.
Vaidinimui pasibaigus buvo
Zikas, Melrose, Mass., Juozas
įteiktos
dovanos — premija
Žolynas, Calgary, Kanada,
Zita Rahbar,
W e s t l a k e rašinėlio konkurse laimėju
Village. Cal., xMaria Utz, Ever- siam Gyčiui Vygantui ir lietu
green Park, 111., Antanas viškų knygų skaitymo varžy
Laurai
Skevelas, Oak Lavvn. 111.. B. bas laimėjusiems
Lapšytei.
Gyčiui
ir
Mariui
Vy
Barkauskas. Dovvners Grove,
gantams.
Visus
maloniai
nu
111.. Andrius Laukaitis, Lestebino
Petras
Padvaiskas.
mont. 111.. lankėsi „Drauge" ir
pasirinko įvairių
leidinių, medžiotojų ir žuvautojų klubo
plokštelių ar medžio drožinių pirmininkas, įteikdamas savo
draugijos dovanėlę — čekį
už didesnes sumas.
mokyklos
veiklai
paremti.
x P r a n a s P r a n c k e v i č i u s , Ačiū!
Chicago. 111.. Pranas Povilai
Salėje pakilo didžiulis kle
tis. Evergreen Park. Tll.. abu
gesys, kai tarpduryje, tėvų
lietuviškų
organizacijų
komiteto lydimas, pasirodė
darbuotojai, lankėsi „Drauge"
visų ištisus metus lauktas
ir įsigijo įvairių leidinių už di
Kalėdų senelis su maišu do
desnes sumas.
vanų. Vaikučiai išsirikiavę
x Leonidas J a r a s , Z. Jau skyriais artinosi prie Kalėdų
nius. Regina .Jautokaitė, Alina vSenelio. atsakinėjo j jo klau
Skrupskelienė,
Lilija
Bal- simus ir šypsodamiesi lipo nuo
čiauskaitė. Adelė Duoblienė, scenos nešini dovanėlėmis. Tė
Viktoria Matranga. L. Valai vų komiteto įtaigotas, Kalėdų
tis,
Jonas
Augustinius, senelis ir mokytojams įteikė
Agotha Valinskas, Janina ilgalaikę dovanėlę — po
Jarašius. Viktoras Danėnas. meniškai
dail.
Raimundo
Alfonsas Nutautas. J. Žygas, Lepšio sukurtą kristalinį eglu
Antanas Kuras. Stasė I,atvie- tei papuošalą
nė, V. Mačys, Tedis Zierins.
Jauki Kalėdų nuotaika ap
Vytautas luodišius, visi iš gaubė visus, vaišinantis su
Chicagos, buvo atvykę į neštinėmis vaišėmis, o skirs
„Draugą" ir pasirinko įvairių tantis reiškiant šventiškus
leidinių.
linkėjimus.

Po Kalėdų atostogų grįžus į
klases, vėl įnikta į mokslą ir
pasiruošimus Vasario 16-tosios minėjimui, kuris įvyks
šeštadienį, vasario 15 d. Pro
gramoje atskirai pasirodys
kiekvienas skyrius, o visi
mokiniai susiburs į bendrą bū
rį choro dainoms. Laiko ne
daug, o darbo nemažai, nes
kiekvienas skyrius nori ne tik
gerai parsiruošti programai,
bet ir kuo daugiau rašinėlių ir
piešinių paruošti ta proga lei
džiamam mokyklos laikraš
tėliui. Visi tėveliai dalyvaus ir
moraliai parems mokinius šio
se pastangose, bet šiuo atveju
ypač reikalinga parama ir dė
mesys plačiosios visuomenės,
kuri yra nuoširdžiai kviečiama
šioje šventėje dalyvauti. Lietu
vvbėsišlaikymogeriausiasskatintojas ne žodžiai, bet dėmesys
ir įvertinimas jaunimo pastan
gų. Šiemet visi minėkime Va
sario 16-tąją kartu su litu
anistinių mokyklų mokiniais.
IR
LOYOLOS LIETUVIŲ
K L U B A S VAŽIUOJA
I „CAMELOT"
Kalėdų atostogos greitai
prabėgo,
traukdamos
iš
paskos naują mokslo semest
rą. Nusipirkę naujas knygas,
susipažinę su naujais moky
tojais. Loyolos lietuvių klubo
nariai nutarė suruošti slidi
nėjimo iškylą. Sausio 38 ir 19
dienomis
klubas
slidinėjo
„Devil's Head" ir „Cascade"
kalnuose VVisconsin. Iš viso
dalyvavo
keturiasdešimt
septyni asmenys, kuriuos su
darė ne tik Loyolos klubo na
riai, bet ir studentai ir ne
seniai baigusieji iš kitų
universitetų.
Mes norėtumėm padėkoti vi
siems, kurie prisidėjo prie tal
kos, y p a t i n g a i
Gintarui
Lietuvninkui, Dariui Siliūnui,
Sigitui Vazneliui, Pauliui Sidriui, Vidui Zliobai, Arui Tijėnėliui, Alexui Dirkiui. Kęstu
čiui Staniūnui ir Laurai
Ragaitei už jų pagalbą vežant
narius slidinėti.
Nors Ši kelionė smagiai pra
ėjo, mūsų veikla nesustojo.
Vasario 27 d. Loyolos klubas
ruošiasi važiuoti į „Marriot
Lincolnshire" teatrą. Ten mes

i

— Vasario 16 gimnazi
joje prie šventiškai papuoštų
stalų gruodžio 31 d. buvo at
švęsta kūčių vakarienė. Kalė
doms tinkamą evangeliją per
skaitė abiturientas Arvydas
Herbstas. Kun. F. Skėrys su
kalbėjo tinkamą maldą. Iš
Siaurės ir Pietų Amerikos,
Australijos ir Vokietijos kilę
skautai — D. Dambrauskaitė,
L. Šležaitė, J. Venckus, D.
Navickaitė ir V. Jocys —
deklamavo tų kraštų lietu
viams būdingus eilėraščius.
Juos paruošė Meilė Mickienė
ir Genė Venckuvienė. Kūčių
žvakutes uždegė kun. F.
Skėrys, R. Tesnau, J. K. Valiū
nas, J. Sabas ir mokinių vardu
J. Freteris. Gimnazijos vicedi
rektorius Ronaldas Tesnau
apibūdino kūčių tradicijas.
Meninę programą
atliko
mokyt. Arvydo Paltino miš-

pavalgysime ..Steak Dinner"
ir pamatysime „Camelot" vai
dinimą. Nariams ši iškyla kai
nuos 17 dolerių, bet tie, kurie
norėtų prisidėti ir nėra užsi
mokėję nario mokesčio arba
nėra nariai, turės užsimokėti
22 dolerius už asmenį. Dėl
smulkesnės informacijos, gali
ma kreiptis į Rasą Tijūnėlytę
(312-537-7949). Be to, vasario
11 d. 4 vai. p.p. turėsime susi
rinkimą, kuriame kalbėsime
ap'e dalyvavimą ..Loyola In
ternational Days".
D a i n a Tijūnėlytė
CICERO BAŽNYTIN i
CHORAS
Šv. Antano parapijos lietu
vių choras sausio 23 d. vien
balsiai patvirtino pusantrų
metų išbuvusią ir suma/iiai
tvarkiusią choro reikalus 1986
metų valdybą: pirm. Jone
Bobinienę. seniūnę Lialę
Sodeikienė, iždininkę Nijolę
Pračkailaitę ir sekretorių J.
Arštikį, o iš valdybos atsi
sakius J. Sukackui, į jo vietą
išrinktą ilgametį choro dalyvį
Ig. Rugienį
vyru seniūno
pareigoms.
Šiuo metu chore gieda 23
choristai: A. Baukienė. J.
Robinienė. Br. Kizlauskienė,
S. Markvaldienė, N. Pračkailaitė. G. Ročkienė. L. Sodeikie
nė. R Vaitkevičienė. B. Vindašienė ir V. Žukauskienė. Vyrų
grupę sudaro J. ArŠtikys, Br.
Bartkus dr. A. Kasparas. Kvečas. V. Olšauskas, J. Panką.
M. Prapuolenis, A. Ragaus
kas. Ig. Ruginis. V. Vaitkevi
čius. B. Vinda.šius ir Br.
Žukauskas. Chorui vadovauja
ir vargonais groja pasidalin
dami Aldona Prapuolenytė ir
jos brolis Marijus Prapuo
lenis.
Paskutiniu metu mokosi
giesmes Vasario 16 dienos
minėjimams. Po to seks pasi
ruošimas Velykoms — Prisi
kėlimo šv. Mišioms.
- J . C.

rus mokinių choras. Dekla
mavo Lina Kijauskaitė irTanja Griunvaldaitė, solo giedojo
Audra Kalvaitytė, duetą —
mažieji Maltinukas ir Laimu
tė Lipšiukai. Atėjo direk
torius, kuris pranešė, kad jo
ž m o n a Marija p a g i m d ė
dukrelę. Ilgiausių metų buvo
sugiedota Smitams ir senele
tapusiai prieš dieną atvy
kusiai iš JAV Elenai Dambriūnienei. Paskui deklamavo
eilėraščius L Bitautaitė, D. Korintaitė, V. Jocys, J. Venckus,
I. Povilianskaitė, G. Diavaraitė ir S. Vanagūnaitė. Paruošė
G. Venckuvienė. Paskui a 6 j o
Kalėdų Senelis su dovanomis.
— Vasario
16 g i m n a 
zijoje Kalėdų atostogos prasi
dėjo gruodžio 15 d., o po ato
stogų į bendrabutį grįžta šių
metų sausio 6 d., mokslas pra
sideda sausio 7 d. Velykų ato
stogos šiemet prasidės kovo 23
d., mokiniai į bendrabutį
grįžta balandžio 6 d., pamo
kos prasidės balandžio 7 d.
Vasaros atostogos prasidės
liepos 5 d. Po atostogų nauji ir
seni mokiniai į bendrabutį
atvyksta rugpjūčio 31 d. Pa
mokos prasideda rugsėjo 1 d.
— V y s k . P a u l i a u s Bal
t a k i o atsilankymas Vokie
tijoje ir Vasario 16 gimnazijoje
buvo didelis įspūdis visiems,
nes buvo suteiktas Sutvir
tinimo
s a k r a m e n t a s . Su
vyskupu koncelebravo kun. A.
Bernatonis, kun. K. Gul
binas, kun. J. Dėdinas, kun. P.
Girčius, kun. B. Liubinas, kun.
K. Senkus, kun. V. Šarka ir
kun. J. Petrošius. Sutvir
tinimo sakramentą suteikė
trims Vasario 16 gimnazijos
mokiniams: Jonui Venckui iš
Kanados, Aleksandrui Janulyčiui ir Andriui Huberiui iš
Vokietijos. Sutvirtinimo sak
ramento kūmais buvo pirma
jam direktorius A. Šmitas,
antrajam jo draugas Virg.
Jocys ir trečiajam berniukų
bendrabučio vedėjas Vainis
Aleksa. Giedojo mokinių
choras ir tikintieji, vargonais
palydėjo Arvydas Paltinas. Po
pietų skautų Aušros tuntas
susirinko iškilmingai sueigai,
kur buvo dalis pakelti į aukš
tesnį laipsnį ir apdovanoti
ordinais, kuriuos prisegė vysk.
P. Baltakis. Moterų klubas po
to surengė visiems kavutę.
— Romuvos
apylinkės
p r a n e š i m ą padarė Antanas
Veršelis, primindamas, kad
apylinkėje yra 63 nariai (du iš
vyko į JAV, vienas mirė).
Pereitą rudenį surengtas pasi
sekęs balius. Išsiuntinėtas na
riams aplinkraštis. Nariai
moka solidarumo mokestį.
— Vasario
16
gim
nazijos berniukų bendrabu
čio kartinį akmenį pašventino
vyskupas Paulius Baltakis,
OFM. Šventinimo iškilmėse
dalyvavo
federalinės
ir
Hesseno valdžios atstovai ir
švietimo darbuotojai. Iš
kilmes pradėjo choras, sugie
dodamas Lietuva brangi, porą
liaudies
dainų
kanklėmis
paskambindamos
Rama
Bublytė ir Kristina Kampe.
Kalbėjo kun. A. Bernatomis,
gimnazijos dir. A. Šmitas, dr.
Otricd Liebscher, Hesseno
darbo, aplinkos ir socialinių
reikalų ministerijos atstovas.
Specialų dokumentą perskaitė
ir įmūrino federalinės val
džios atstovas dr. Reiner von
Kempis. Po vyskupo akmens
šventinimo apeigų
maldą
lietuviškai ir vokiškai sukal
bėjo «vang. kun. K. Skėrys. Po
apeigų tautinių šokių grupė
pašoko lietuviškų šokių. Jiems
vadovavo Živilė Oodbergienė, orkestrui ir chorui akompa
navo muz. A. Paltinas.
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