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

Jubiliejus 
ir neprašyti padėjėjai 

Nemažiau ekstremistinių iš
sišokimų buvę ir birželio 14 d. 
Valkininkuose. Pats didžiausias 
iš jų — tai vyskupo Julijono Ste
ponavičiaus dalyvavimas ir jo 
pasakytas pamokslas. Kauno 
katedroje vykusiame minėjime, 
kur nebūtų galėjęs pasireikšti 
kaip ekstremistas, vyskupas J. 
Steponavičius nedalyvavo, o į 
Valkininkus mielai sutiko 
važiuoti, — replikavo P. Ani-
lionis. Netiko P. Anilioniui ir 
tai, kad klebonas kun. Algiman
tas Keina leido minėjime saky
ti pamokslą Neakivaizdinę 
seminariją baigusiam kun. 
Jonui Borutai. 

Kai kuriose bažnyčiose minė
jimų metu ruošiami montažai, 
kuriuose kr'iami Bažnyčios 
suvaržymai, patirti iš carinės 
Rusijos bei tarybinės valdžios 
pusės, tai nieko gero neatneš, 
ypatingai kai užmirštama 
iškelti tarybinės vyriausybės 
paramą ruošiantis Jubiliejui — 
paveiksliukų, kalendorėlių at
spausdinimą valstybinėse 
spaustuvėse.... — kalbėjo P. 

Anilionis. Valkininkuose iškil
mių metu buvo paminėti kali
nami kunigai — Alfonasas Sva
rinskas, Sigitas Tamkevičius, 
Jonas-Kąstytis Matulionis — o 
tai jau esąs iššūkis Vatikanui, 
kuris pažadėjęs tarybinei vy
riausybei, kad Lietuvos Krikšto 
Jubiliejaus minėjime Romoje jų 
pavardės nebus minimos. 
Vyskupai turi susirūpinti, kad 
panašių nusikaltimų viešajai 
tvarkai jubiliejaus minėjimuose 
nebūtų, karščiavosi įgaliotinis. 
P. Anilionis išreiškė savo mintį 
ir kunigų delegacijos, kuri vyks 
į Vatikane ruošiamas Jubilie
jaus iškilmes, adresu. Aiškino ir 
kartu gąsdino, jog, profilaktikai, 
kad nebūtų antitarybinių išsišo
kimų, j Romą jau pasiųsti val
džios žmonės, kurie stebės, kaip-
elgsis delegacija. Reikalavo 
vyskupus įspėti delegacijos 
narius, kad, pasitaikius 
„išsišokimams", visa delegacija 
gali būti atšaukta anksčiau nei 
įvyks iškilmės. Tuo esą 
pasirūpins TSRS ambasada 
Romoje. ( B U S daugiau) 
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Grąžinkite Vilniaus katedrą 
Okupuota Lietuva. — Iš 

Vilniaus pranešama ir kreipia
masi į laisvojo pasaulio 
lietuvius jungtis maldomis su 
Lietuvos tikinčiaisiais, kad 
jiems būtų grąžinta Vilniaus 
katedra. 

Visose Lietuvos bažnyčiose 
renkami parašai po šiuo tekstu: 

Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijos centro komiteto 

gen. sekr. M. Gorbačiovui 

1987 metais švęsdami Lie
tuvos krikšto 600 metų sukaktį, 
mes buvome nuliūdinti, kad 
negalėjome šio brangaus jubi
liejaus atšvęsti istorinėje Vil
niaus katedroje — toje vietoje, 
kur prasidėjo lietuvių krikštas 
ir kur ilsisi vieno iš krikštytojų 
— Vytauto Didžiojo žemiški 
palaikai. Vilniaus katedra, 
centrinė Lietuvos katalikams ir 
Vilniaus arkivyskupijos bažny
čia, jau daugiau kaip 35 metai 
paversta paveikslų galerija ir 
koncertų sale. 

Ruošiantis Rusijos krikšto 
1,000 metų jubiliejui, tikin-

Notolio laureatų 
konferencija 

Paryž ius . — Prancūzijos 
respublikos prezidento Mit-
terand ir praėjusių metų No
belio Taikos premijos laureato 
Elie Wiesel iniciatyva, sausio 
18-21 dienomis Paryžiuje yra 
rengiama tarptautinė konfe
rencija, kurioje dalyvaus 
daugiau negu 70 Nobelio premi
jos laureatų įvairiose mokslo 
šakose. Konferencijai yra 
parinkta tema: XX-ojo amžiaus 
grėsmės ir pažadai. Šios 
pagrindinės temos rėmuose 
svarstybos vyks penkiais svar
biausiais klausimais: taika ir 
nusiginklavimas, žmogaus 
teisės, tautų pažanga, mokslai 
ir technika, kultūra ir 
visuomenė. 

tiesiems provoslavams buvo 
sugrąžintas Maskvos Danilovo 
vienuolynas. Prašome, kad 
mums Lietuvos krikšto 600 
metų jubiliejaus proga būtų su
grąžinti centrinė mūsų krašto 
šventovė — Vilniaus katedra. 

Pasirašo: Lietuvos katalikai 

1987 — Lietuvos krikšto 
jubiliejaus metai. 

Praneša Elta 

Atleidžiamas i i 
tarnybos 

Vilnius. — Ok. Lietuvoje Jo
nas Protusevičius, buvęs polit
kalinys, baigęs ekonomijos 
fakultetą ir Vilniuj dirbąs 
ekonomistu yra varomas iš dar
bo už dalyvavimą rugpjūčio 23 
d. demonstracijoj Vilniuje. 

Protusevičius buvo darbovie
tėj tris kartus už akių teisiamas 
už dalyvavimą rugpjūčio 23 d. 
demonstracijoj. Spalio 1-2 
dienomis, kai vyko atestavimas, 
Protusevičius nebuvo perates-
tuotas. Jam darbovietėj pa
reiškė, kad jis dirbs tik du 
mėnesius. Tokiu priverstiniu 
būdu bando jį išmesti iš darbo. 
Pažymėtina, kad Protusevičius 
tik buvo demonstracijoj, bet ten 
nė vieno žodžio nepratarė. 

Jis parašė laišką laikraščiui 
„Vakarinės naujienos", kuris 
skleidžia šmeižtus apie taikos 
demonstracijos dalyvius. At
virame laiške Protusevičius 
klausia, kodėl darbovietėj, jam 
nedalyvaujant, buvo svarstomas 
jo atvejis. Klausė, kaip tai yra 
suderinama su skelbiama demo
kratija? Laikraščio redakcija 
jam pareiškė, kad tokių laišku 
gauna labai daug, bet niekam 
neskelbia. 

Spalio pabaigoj Maskvos 
Liaudies pasiekimų paroda 
Protu seviči ui atsiuntė medalį, 
kuriuo yra įvertinamas jo 
pavyzdingas darbas. Darbovietė 
šio medalio jam neįteikė. 

Kristaus Gimimo šventėje 
visiems lietuviams linkime 

džiaugsmo ir Visagalio palaimos! f 

Tragiška Afganistano sukaktis 
Sovietai ruošia dirva pasitraukimui 

Prancūzai žada ginti Vokietiją 
Paryžius. — Pasirašius dviem 

pasaulinėm galybėm raketų 
sunaikinimo sutartį, Prancū
zijoje prasidėjo strateginės 
doktrinos akcija, kuri veda į tai, 
kad būtų apginta Vokietija, jei 
Varšuvos pakto komunistų ka
riuomenė užpultų ją. 

Prez. Mitterand ir jo min. 
pirm. Jacąues Chirac, kuris 
kitais metais žada kandidatuoti 
į prezidentus, pasisakė už tai, 
kad Prancūzija karo atveju 
turi kariauti su Vokietija. Šiuo 
metu atrodo, kad pasisakymas 
būti Vokietijos pusėje yra geros 
politikos linija Prancūzijoje. 
Chirac pareiškimas kariauti su 
Vokietija kartu yra itin 
pažymėtinas, nes jis yra 
neogaullistų judėjimo vadas, 
kurie visad buvo už atskirą karo 
reikalų vedimą. Bet gruodžio 12 
d., kalbėdamas prancūzų 
karininkams, ministeris pir
mininkas pasisakė, kad istorija 
verčia padėti Vokietijai ir ją 
ginti. 

Tuoj padės Vokietijai 

Jei Vokietija bus užpulta, 
pasakė Chirac, „Prancūzija tuo
jau pat stovėsjos pusėje be jokių 
rezervacijų". Negali būti atskiro 
karo su Prancūzija ir kito karo 
su Vokietija kalbėjo min. pirm. 
Chirac. Tačiau kai kurie jo par
tijos nariai pasakė, kad Chirac 
per greitai pasisako už Vokie
tiją. 

Vokiečiai patenkinti 

Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl ir jo vyriausybė Bonoje 
šiltai sutiko Chiraco pareiš
kimą, bet oficialūs vyriausybių 
atstovai Prancūzijoje ir Vokie
tijoje pasakė, kad tai yra tik 
ministerio pirmininko Chirac 
nuomonė. Spauda primena, jog 
Hagoje spalio 27 d. septynios 
Vakarų Europos valstybės pasi
rašė pasižadėjimą ginti kiek
vieną kraštą, kuris bus Sovietų 
užpultas. 

Atsarga nedaro gėdos 

Prancūzijos prez. Mitterand 
praėjusią savaitę duotame inter-
view spaudai pasakė, kad 
ministeris pirmininkas prieš 
kalbėdamas, savo kalbos tekstą 

davė patikrinti ir šiuo atveju 
nėra jokių skirtumų tarp jų. 
Prancūzijos prexidentas yra kar
tu ir prancūze karo pajėgų 
vadas. Mitterand sutinkąs, jog 
pasirašymas sutarties Washing-
tone sumažina pavojų karui, 
tačiau atsarga nedaro gėdos, 
kadangi ši sutartis neužtikrina, 
kad Sovietai nepuls Vakarų Eu
ropos. 

Pasitarimai 
konkordato reikalu 
Roma. — Iš Varšuvos į 

Romą sugrįžo Apaštalų Sosto 
delegacija, kurią sudarė 
apaštalinis nuncijus nepapras
tiem įgaliojimam arkivyskupas 
Colasuonno, Bažnyčios Viešųjų 
Reikalų tarybos sekretoriaus 
pavaduotojas prelatas Audrys 
Bačkis ir du tos pačios Tarybos 
nariai. Delegacija išbuvo Len
kijoje devynias dienas, kurių 
metu susitiko su Lenkijos 
valstybės tarybos vicepirmi
ninku Barčikovskiu, užsienio 
reikalų ministeriu Olševskiu, 
kitais aukštais Lenkijos val
džios pareigūnais, taip pat su 
Lenkijos vyskupais. Susitiki
muose su valdžios atstovais 
buvo tariamasi klausimais, lie
čiančiais santykių normaliza
vimą tarp Bažnyčios ir vals
tybės Lenkijoje ir tarp Lenkijos 
ir Apaštalų Sosto. Susitikimų 
dalyviai vieningai išreiškė 
pasiryžimą tęsti pastangas šių 

tikslų įgyvendinimui. 

— Lietuvos komunistinė 
spauda rašo plačiai apie drama-
turgės Vidmantės Jasukaity tės 
dvi pjese?, kurios buvo pastaty
tos pavertos Lietuvos teatruo
se. Tai „Žemaitė" ir „Vilkų me
džioklė". Jas režisavo Gytis 
Padegimas. Susilaukė didelio 
pasisekimo. „Vilkų medžioklė" 
yra skaudžios praeities pjesė, 
kurioje trokštama gyventi 
Gėriui, Grožiui, Tiesai, Vilčiai 
ir Meilei, kaip rašo pati autorė 
Jasukaitytė. 

— Japonijoje įvyko stiprus 
žemės drebėjimas, netoli 
sostinės, kuris laikomas vienas 
stipriau-ių. 

Afganistanas. — Kūčių dieną 
prasidės 9 metai, kai sovietų 
Sąjunga padarė invaziją į 
Afganistaną. Ir nesimato jokio 
karinio sprendimo. Pabėgėliai iš 
Afganistano tebebėga į Pakis
taną. Afganai sako, kad žuvu
siais pasiekė vieną milijoną. 
Diplomatai sako, jog afganų 
rezistencija sustiprėjo prieš 
sovietų pastatytą vyriausybe ir 
prieš pačią sovietų kariuomenę. 
Afganų laisvės kovotojams 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone prez. Reaga-
nas, kai tik jam Kongreso buvo 
pristatytas įstatymas sumažin
ti federalinį deficitą ir kartu 
sumažinti kai kurias išlaidas 
metus užtrukusiuose debatuose, 
tuojau pasirašė tą Senato ir Ats
tovų rūmų bei Administracijos 
sutartą įstatymą. Tuo Kong
resas baigė savo 1987 metų 
darbą. Kaip kongresinė tradi
cija reikalauja, Kongreso vadai 
paskambino prezidentui ir pra
nešė, kad jie baigė darbą ir 
paklausė, ar dar ko daugiau 
prezidentas pageidauja. Rea-
ganas atsakė, kad jis jau 
pasirašė visus biudžete 
padarytus pakeitimus. Tada 
Kongreso nariai nubalsavo 
išsiskirstyti atostogų ir 
susirinkti tik sausio 25 d. 

— Illinois senatorius Paul 
Simon, besiruošdamas preziden
tiniams rinkimams, praleido 
Senate daugiau kaip pusę 
posėdžių. Pirmaisiais 100-jo 
Kongreso metais jis balsavo tik 
177 kartus iš 420, tai yra jis 
nedalyvavo 58% Senato darbuo
se. 

Santo Domingo įvykę san-
dinistų ir Nikaragvos laisvės 
kovotojų antrieji pasitarimai 
baigėsi akligatvyje. Kardinolas 
Obando y Bravo, kuris yra 
tarpininko pozicijoje, pasakė 
išėjęs iš pasitarimų, kad yra 
padėtis be išeities. Iš sandinistų 
vyriausybės nebuvo šiuose pasi
tarimuose nė vieno atstovo, tad 
Contras atsisakė toliau vesti 
derybas. 

— Sovietų Sąjunga pranešė, 
kad ji nėra priešinga Jungtinių 
Tautų diskusijoms embargo 
reikalu Persų įlankos zonoje, 
tačiau paraleliai nori, kad būtų 
sudarytas tarptautinis laivynas, 
kuris budėtų Persų įlankoje, 

— New Yorke buvo apkal
tinti du buvę vyriausiojo Ameri
kos prokuroro Edwin Meese tal
kininkai, turėję ryšių su labai 
išsiplėtusiu Wedtech kompani
jos skandalu, kuri gaudavo vy
riausybės kontraktus multi-
milijoniniams darbams ir 
nelegaliai padarė išeikvojimus, 
suklastodami dokumentus ir 
papirkinėdami valdžios parei
gūnus. 

— Irano televizija parodė 
kėdėje sėdinti savo vadą ayatolą 
Chomeinį, apie kurį buvo 
pasklidusios žinios, kad jis 
sunkiai serga ir yra be sąmonės. 
Jam jau 87 metai amžiaus. 

padeda amerikiečių teikiama 
parama, o ypač priešlėktuvinės 
nešiojamos branduolinės rake
tos. Šį karą pradedama vadinti 
Maskvos „Vietnamu". 

Ne kas laimės, bet kas 
ilgiau išsilaikys 

„Mūsų karas prieš rusus 
niekada nebuvo klausimas kas 
laimės ar pralaimės kovą, bet 
buvo klausimas, kas ilgiau 
išsilaikys", sako brig. Rah-
matulah Safi, kuris yra vienas 
rezistencijos vadų. „Bet mūsų 
kovos Afganistane yra klasiško 
partizaninio karo pavyzdys. Ir 
jei mes dar galime kovoti, mes 
laimime". Sovietų okupacija, 
kuri šią savaitę pradeda devin- , 
tuosius metus, niekada afga
nams nebuvo lengva. Pasauliui 
sužinoti, kas darosi Afganistano 
viduje, yra labai sunku. 
Konfliktas reikalauja nuola
tinės kraujo aukos. Sovietai 
nepajėgė sutriuškinti rezisten
cijos. Rezistencijos kovotojams 
pasidarė daug sunkiau kovoti, 
nes sovietai laikosi tik mies
tuose. Mujaheddin (partizanai — 
laisvės kovotojai) persiorgani
zavo ir pradėjo pulti mažesnius 
miestus ir Sovietų mažesnius 
militarinius centrus. 

Afganistano laisvės kovotojai po 
mūšio savo žemėje grįžta poilsiui į 
Pakistaną. 

Sovietų televizija parodė 
kovas 

Maskvoje pirmą kartą Afga
nistano karas buvo parodytas 
sovietų gyventojams per tele
viziją. Afganų komunistai buvo 
rodomi, kaip jie kovoja prieš 
savo brolius partizanus netoli 
Khost miesto. Artilerijos 
šoviniais apšaudomi partizanai 
kalnuose, kurių ten esama apie 
9,000, ir pasakoma, kad jie 
aprūpinti Amerikos raketomis. 
Net išvedama paralelė su Viet
namo karu. Oficialiai Sovietai 
tebesako, kad afganai pasikvie
tė sovietus apsiginti nuo priešų. 
Tačiau Užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojas Yuli 
Vorontsov pasakė, esąs nepa

tenkintas, jog Vakarai daro 
palyginimą su Vietnamu. Jis 
nenorįs, kad sovietų remiama 
vyriausybė būtų išvaryta iš 
Kabulo, kaip kad buvę ameri
kiečiams, kai buvo prarastas 
Saigonas. 

Komunistai valdo tik 
trečdalį 

Sovietams televizija priminė 
karinę realybę, kurie jau 8 
metus turi kovoti. Sovietų 
Kabulo reporteris pripažino, 
kad Khost miestą partizanai 
kontroliuoja jau kelis metus, iki 
šiol sovietai nieko neminėjo sa
vo žmonėms apie esamą padėtį 
Afganistane. Bet šį kartą pasa
kė, kad su amerikiečių Stin-
ger raketomis padaryta daug 
žalos ir vyriausybė negalinti to 
sukontroliuoti. Vakarų diplo
matai pastebi, kad šiais metais 
laisvės sukilėliai dominavo Af
ganistano kovose. Najibullah, 
kalbėdamas komunistų partijos 
konferencijoje, pasakė, jog jo vy
riausybė kontroliuoja tik vieną 
trečdalį Afganistano teritorijos, 
tai reiškia, kad laisvės kovoto
jai Mujaheddin kontroliuoja du 
trečdalius Afganistano, apie tai 
praneša France—Presse agen
tūra. 

Paruošimas visuomenės 

Šis sovietų sprendimas paro
dyti savo žmonėms per televiziją 
Khost miesto apylinkėje kovas 
ir žiaurius mūšius yra niekas 
kitas, kaip paruošimas sovietų 
visuomenės, kad Raudonoji ar
mija pasitrauks. Sovietų žiniose 
vis rašoma apie sunkias sovie
tų karių sąlygas ir pasiaukojan
čias kovas. Piliečiai turį žinoti, 
kaip žiauru yra Afganistane. 
Pravda savo sekmadienio laido
je rašė, jog sovietų dalinių 
sugrąžinimas į Sovietų Sąjungą 
priklausąs nuo Washingtono, 
bet tai esą galima padaryti 
nelaukiant net 12 mėnesių. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 24 d.: Kūčios, Ado
mas ir Ieva, Adelė, Irmina, Jo
gaila. Minvyde. 

Gruodžio 25 d.: Kristaus 
g imimo šventė, Kalėdos , 
Anastazija, Eugenija. Aiškutė, 
Grožvydas, Austė. 

Gruodžio 26 d.: Kalėdų II 
diena, Steponas, pirmasis kan
kinys, Vincenta, Grynotas. 

Gruodžio 27 d.: Šventosios 
Šeimos Jėzaus. Marijos, Juo
zapo šventė. Jonas apaštalas, 
Eglė, Fabijolė, Rimas, Dautar
tas. 

Gruodžio 28 d.: Nekaltieji 
Berneliai, Mingailė, Vyga, 
Linksmuolis. 

Gruodžio 29 d.: Tomas Beke
tas, Agapė, Gajutė. Survilas. 

ORAS 

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:24. 
Temperatūra: ketvirtadienį 

40 L, penktadienį 29 1., 
šeštadienį 23 1., sekmadienį 24 
1., pirmadienį 27 1. 
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LŠST C E N T R O VALDYBOS 
P I R M A S I S P O S Ė D I S 

LŠST centro valdybos pir
masis posėdis įvyko gruodžio 12 
d. sąjungos pirmininko Mykolo 
Abariaus namuose. Posėdyje 
dalyvavo p i r m . Myko la s 
Abar ius , v icepi rm. V incas 
Tamošiūnas, kapelionas kun. 
Jonas Borevičius, Jūrų šaulių 
vadovas Bronius Valiukėnas. 
Kultūros re ikalams vadovas 
muz. Stasys Sližys, Moterų 
vadovė A n e l ė K i r v a i t y t ė , 
..Tremties t r imi to" redaktorė 
Stefa Kaunelienė. sekr. Eduar
das Milkus, ižd. Matas Baukys, 
ūkio — tiekimo vadovas Juozas 
K:nčius, foto korespondentas 
Balys Telyčėnas ir šias eilutes 
ra:- mtysis. 

Kiekvienam ant stalo buvo 
padė tas L ie tuvos Sau l ių 
Sąjungos Tremtyje Sta tu tas , 
pcpierio lapas , pieštukas ir 
pnsėAžM darbotvarke 

Pirm. Mykolas Abarių> visus 
pasveikino pareikšdamas, kad: 
. Mūssj svarbiausias tikslas yra 
bendradarb iau t i su visomis 
šaulių kuopomis ir šauliais, ne-
7.1Ū n n t k u r j ie i : \ v e n t u : 
Amerikoje. Kanadoje. Australi
joje ar kur nors kitur. Mes 
t u r ime b e n d r a d a r b i a u t i su 
visais visuomenines veiklos 
ve iksn ia i s : ALTu. V L I K u . 
Lietuviu Bendruomene, Jauni
ni i sąjunga, BALFu. skautais , 
a t e i t i n i n k a i s ir k: Remti 
lietuviškas parapijai ir mūsų 
tau t ines ku l tū ros v iene tus . 
Negalime užmiršti i r mūsų 
gražu žurnalą „Karį", kurio 
„Tremties trimitą" redaguoja 
šaule Stefanija Kaunel ienė. 
T?up pat ir kitų l ietuviškų 
žurnalu ir laikraščių. Neikime 
i princus, vieni kitiems atleis
kime ir draugiškai gyvenkime". 

Sajingos kapelionas ir šaul ių 
Žvaigždės Ordino T a r y b o s 
p i r m i n i n k a s tėvas J o n a s 
Borevičius savo p r a n e š i m e 
didek- reikšmę skyrė religijai, 
v ienybei ir g r a ž i a m 

sug> •.(•rūmui. 
S iū l e , k a d š a u l i a i b ū t ų 

pristatomi apdovanojimui tik už 
atliktus nuopelnus Lietuvai ar
ba Šaulių sąjungai. Kiekvienas 
įsijungiantis į šauliu eiles tu
rėtu užsisakyti žurnalą ..Karį" 
ii įsigyti uniformą. 

Sąjungos v icep i rmin inkas 
Vincas T a m o š i ū n a s s a v o 
pranešime papasakojo apie prieš 
15 metų Detroite vykusį šaulių 
atstovų suvažiavimą, kur iame 
niekas nenorėjo kandidatuoti į 
Šaulių sąjungos pirmininkas. 
Pertraukos metu, tėvui Jonui 
Borevičiui prašant, sutikęs būt i 
kandidatu, buvęs išr inktas ir 
tose pareigose išbuvęs 6 metus. 
..Karyje" skyrių „Šaulė trem
tyje" redagavo šaulė Stefanija 
Kaunelienė ir turėjo 6 lapus, o 
„Tremties trimitą" redagavo 
Petras Petrušait is ir turėjo 1 
lapą. Sus i ta rus su „Kar io" 
redaktorium Z. Raulinaičiu abu 
skyriai buvo sujungti į vieną 
. . T r e m t i e s t r i m i t ą " ir jo 
redaktore pakviesta šaulė Ste
fanija K a u n e l i e n ė , k u r i 
prašoma ir toliau jį redaguoti. 
I š le idome Kosto J u r g ė l o s 
redaguotą anglų kalba veikalą, 
prie kurio paruošimo daug dir
bo šaulė Stefanija Kaunel ienė, 
ir jau mirę Jonas Švoba ir Vla
das Mingėla. Jo buvo išleistos 
kelios laidos ir gau ta Šaulių 
sąjungai pelno. Toliau Vincas 
Tamošiūnas kalbėjo apie šaulių 
nesugyven imus , j ų g inčus , 
bylas, netvarkingumą ir k i t a s 
ydas. Taip pat ir apie la ikus 
rusams an t rą kartą okupuo
jan t Lietuvą ir kovas su bol
ševikais. 

Iždininkas M a t a s Baukys 
savo pranešime pasakė, kad 
pinigai iš senos valdybos dar 
nepe r imt i , nes padė t i ter
minuotai; t e rminas baigiasi. 
vienos sąskaitos gruodžio 22 d., 
o kitos gruodžio 31d. Pasibaigus 
terminui pinigai bus persiųsti 
naujai valdybai. Stasio Butkaus 
šaulių kuopa sumokėjo nario 
mokestį uš 1982-89 metus 
200.00 dol. ir dar iš vienos kuo
pos gauta 50.00 dol. Knygos dar 
neužvestos. 

Moterų vadovė Anelė Kirvai
tytė kalbėjo labai entuziastin
gai, sakydama: „Mane mažai 
kas pažįsta, bet aš tu r iu daug 
patyrimo; ilgai dirbau Šaulių 
sąjungoje Klaipėdoje, turėjau 
ansamblį Danijoje ir Ameriko
je 34-35 berniukų kanklių an
samblį. Nors paskut inius trejus 
metus mažai dirbau, bet bandy
siu ledus pra laužt i . surengsiu 
kul tūr inę savai tę ir nors ir 
nedidelį 5-10 vaikų ansamblį. 
Džiaugėsi, kad tur ime savo sto
vyklą „Pi lėnus" . 

Jū rų šaulių vadovas Bronius 
Valiukėnas pareiškė, kad jis dar 
kaip re ik iant ne įs i t raukė į 
naujų pa re igų darbą : rašo 
kuopoms sveikinimus. 

Ūkio ir tiekimo skyriaus vado
vas Juozas Kinčius papasakojęs 
savo praleistas dienas šauliu 
eilėse Lietuvoje ir čia, pasiūlė 
valdybai amnestuoti visus nu
baustus šaulius ir sutvarkyti 
apdovanojimo re ika lus , nes 
dabar yra atvejų k u r šaulys 
ištarnavęs 2 ar 3 metus yra ap
dovanojamas, o tuo tarpu kiti 
per 15 ar daugiau metu lieka 
užmiršti. 

Sekretorius Eduardas M ii 
kauskas, apibūdinęs savo šau-
lišką veiklą Lietuvoje,pasakė, 
kad jis. kaip sekretorius, t ik 
užrašo ir k i t a m e posėdyje 
paaiškės ar gerai viską užrašė. 

„Tremties t r imi to" redaktore 
Stefanijs Kaunel ienė pranešė. 
kad jį paraš ius i „Tremt ies 
t r imite" vedamąjį ir j ame pažy
mėjusi ką kiekvienas centro 
valdybos narys tu rė tų dirbti. 
Anksčiau, kai Kul tūros reikalų 
vadovu buvo Jonas Švoba, o 
spaudos - informacijos — Vladas 
Mingėla, jie parūpindavo me
džiagos ir „Tremties t r imi tui" . 
Šaulių sąjungos pirmininkas 
Ka ro l i s M i l k o v a i t i s buvo 
d a r b š t u s ž m o g u s , bet j i s 
neturėjo gero užnugario. Dabar 
ir mes nepalikime visų darbu 
naujai išrinktam pirmininkui, o 
dirbkime visi ir bendromis jė
gomis daug ką padarysime. 

I centro valdybą pakviesti: 
Algis Vaitiekaitis meno vadovo 
pareigoms ir Romas Macionis II 
jo sekretoriaus pareigoms. 

Kanadoje s ta tomam Laisvės 
p a m i n k l u i p a s k i r t a 300 
kanadiškų dolerių. 

Susikaupimu ir kun . Jono Bo-
revičiaus malda prisiminti mirė 
valdybos nariai: Jurgis Baublys. 
Jonas Švoba, Vladas Mingėla ir 
Alfonsas Žiedas. 

K l a u s i m ų ir s u m a n y m ų 
skyriuje buvo aptar t i įvairūs 
reikalai: apdovanojimai, šauliu 
tarpusavio ginčai, piniginiai 
r e i k a l a i , t u r i m o s š a u l i u 
sandėlyje knygos ir kt. 

Pirm. Mykolas Abarius posėdį 
pravedė labai sklandžiai. Po 
posėdžio fotografas Balys Tely
čėnas nufotografavo centro 
valdybą ir kiekvieną jos narį 
atskirai . 

Onutė Abar i enė pakvietė 
visus posėdio dalyvius pasivai
šinti skaniai pagamintais pie
tumis. Vaišės buvo pradėtos 
kun. Jonui Borevičiui sukai 
bėjus maldą ir palaiminus vai 
gius. 

A. Gr in ius 

Lietuvos Vyčių choro valdyba. Kairėje - ilgametis choro vadovas muz. Faustas Strolia. 

ĮLOS W TOS 

. Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
11 Sycamore Lane Westford, MA 01886 

VYČIAI MKLDĖSI UŽ 
S Ą Ž I N Ė S K A L I N I U S 

Gruodžio 13d.. sekmadienį, 4 
vai. p.p. Chicagoje Švenčiausios 
Širdies parapijos bažnyčioje, kur 
dabar vikarauja kun. Antanus 
Markus. Lietuvos Vyčių 112-toji 
kuopa suorganizavo specialias 
p a m a l d a s už k e n č i a n č i u s 
l ietuvius, sąžinės kalinius. Ši 
bažnyčia stovi Honore ir 46-os 
gatves kampe. Prie 11*2-tos 
kuopos prisijungė ir Lietuvos 
Vyčių choras. 

Prie įėjimo i bažnyčią buvo 
daiijamos programėlės su lietu
v iška is giesmių t eks t a i s ir 
žvakutės . Prieš altorių buvo 
užkur ta speciali ugnelė smil
kymui , kaip simbolis mūsų 
meilės Dievui ir kal iniams. 

Pamaldoms vadovavo kun. 
Ant. Markus , o dalyvavo ir kiti 
dar penki kunigai: tos parapijos 
klebonas, jo vikaras, kun . K. 
Kuzminskas, kun. J. Juozevi-
čius ir kun. Savukynas. Visiems 
giedant Lietuvos Vyčiu himną, 
c e l e b r a n t a i peržygiavo per 
bažnyčia iškilmingoj eisenoj. 
P a m a l d ų i n s t r u k t o r ė buvo 
Rita Z a k a r k a . Po to buvo 
g i e d a m a . .Sveika. Mar i ja" . 
Skai tymus atliko Joe Brunza, o 
p sa lme giedojo, p r i t a r d a m a 
gi ta ra . Mary Ramsden. 

Pamokslą pasakė angliškai 
kun. A. Markus, o prašymus 
angliškai ir lietuviškai per
skai tė Evelyna Oželienė. Po to 
buvo giedama giesme „Ženk iš 
aukso t aurės" Dovanas aukai 
nešė 112 kuopos pirm. Mary 
Juzėnas ir vicepirm. Albertas 
Zakarka. Laike konumijos buvo 
g i e d a m a . .P r i e š t a i p didį 
Sakramentą" Po komunijos 
buvo specialūs skaitymai: lietu
viškai iš LKB Kronikos skaitė 
E. Oželienė. o angl iškai iš 
Nijolės Sadūnaitės knygos — 
Susana Brinkis. 

Šalia altoriaus buvo išstatytas 
Švč. Mergelės Marijos Aušros 
Var tų paveikslas ir uždegtos 2 
ž v a k e s Tuoj po Miš ių V. 
Skuodi:* ir E. Oželienė užsidegė 
savo žvakutes prie Marijos 
paveikslo ir uždegė pirmajame 
suo lo sėdė jus ių žmonių 
žvakutes, šie liepsneles perdavė 
kitiems. Giedant ..Marija, Mari
ja" celebrantai ir visi žmonės su 
degančiomis žvakutėmis perėjo 
per bažnyčią, tuo pamaldos ir 
pasibaigė. 

Po Mišių visi buvo pakviesti 
į parapijos salę užkandžiams. 
Cia taipgi vyko t rumpa prog
ramėle . Rita Zakarka pakvietė 
ta r t i žodį V. Skuodį. Jo kalba 
a n g l i š k a i v e r t e Sa lomėja 

Daulienė. V. Skuodis dėkojo L. 
Vyčiams, kad jie pr is iminė 
politinius kalinius ir, kad rašė 
daug laiškų jų reikalu. J ų 
laiškai padėjo ir jam išsilais
v in t i Ta proga k u n . K . 
Kuzminskas įteikė klebonui i r 
jo asistentams po Kronikos 
knygą anglų kalba. Žodį tarė ir 
parapijos klebonas, pagirdamas 
ir savo vikarą kun. A. Markų. 
Taip Lietuvos Vyčiai ir šį kartą 
parodė savo lietuvišką patrio
tiškumą. A .P .B . 

VYČIAI N A U J O J O J E 
A N G L I J O J E 

Ieškojome tinkamų, gabių 
kandidatų prapėlsti kuopos 
veiklos akiratį ir štai praneša
me, kad suradome net 17 tokių 
naujų narių! Sveikinimai nau
j iems vyčiams. 

Šiais metais Bartholomew ir 
Marija March švenčia 55-ių 
metų vedybos sukaktį. Tuo tar
pu Aleksandras ir Marija Anu
sauskas. Jonas ir Ona Ridick, 
bei Pranas ir Sue Roland šven
čia 50 vedybinio gyvenimo jubi
liejų. Prisimename mirusiuo
sius ir meldžiame Dievą juos 
priimti pas Save: a.a. Antaną 
Morkūną, Antaną Tamulevich 
ir Domicėlę Kunsaitis. Užuojau
tos jų artimiesiems. 

Ona Bender ir Rita Pinkus 
dirbo protokolų sekretorėmis 
Visuotiniame Lietuvos Vyčių 
s u v a ž i a v i m e K a n s a s C i t y 
mieste. Ona rugsėjo mėnesio 
susir inkime pranešė kuopos 
susirinkime ji, Rita Karrytais , 
Anne Bučinskas, Steponas bei 
Ona VValinsky. Sr., atstovavo 
apygardai. 

Ona Leseman pranešė apie 
rudeninį Naujosios Anglijos 
apygardos suvažiavimą Water-
bury mieste. Iš Worcesterio 
26-tosios kuopos į Trečiąjį 
Lietuvos Vyčių laipsnį buvo 
pakelti Virginija ir Dwight 
Cummings. Marion March, Bill 
Leseman ir Bill Karas. Marion 
Shapiro buvo pakelta į ket
virtąjį laipsnį, o P r a n ė 
Kulakusky gavo žymenį už ta i , 
kad surado daugiausiai naujų 
narių. Marion Racicot buvo iš
rinkta apygardos ritualų komi 
teto pirmininke. 

Liepos mėnesį Steponas ir 
Eleonora Walinsky bei jų vaikai 
Lynne ir Mark surengė „shish-
ka-bob" susirinkimą savo West 
Millbury namuose. 

Mūsų parapijos klebonas kun. 
Antanas J. Miciunas, MIC. buvo 
perkeltas į Šv. Petro parapiją 
Kenosha, WI. Sunku atsisvei
kinti! I jo vietą buvo atkel tas 
kun. Vincentas Parulis, MIC, su 

pagelbininku k u n . J o n u Pet
rausku, MIC, k u r i s Thompson 
mieste dirbo Mar ianapo l io mo
kykloje. 

Spalio 18-tą d ieną Mai ronio 
parke įvyko Naujosios Anglijos 
apygardos k u l t ū r i n i s festivalis. 
Atstovauta buvo ne t i r New Ha-
veno k u o p a i . O n a B e n d e r 
subūrė chorą, k u r i s a t l i k o 
įvairias l ie tuviškas l i aud i ška s 
dainas. 

Dzūkelė 
Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr. 

VYČIAI G R E A T N E C K 
M I E S T E 

Nepaisydami didelio l ietaus, 
vėjo ir šalčių bes ikės inus ių su-
trykdyti mūsų me t in į p ikn iką 
K i n g s P o i n t p a r k e , m e s 
susibūrėme p a s t a t e , kepėme 
deš ras ir š i a i p d ž i a u g ė m ė s 
galėdami p a b e n d r a u t i . Mon
sinjoras Bulovas savo a tvyk imu 
mus nustebino, pabendravo pr ie 
v a i š i ų s t a l o i r d v a s i n i o 
s u s i k a u p i m o v a l a n d ė l ė j e 
pakalbėjo ap ie Pa l a imin t ą j ą 
Mariją. 

Mūsų nar ių Onos i r Ričardo 
Jankų duktė Giselle buvo priim
ta į laivyno ins t i tu tą Annapolio 
mieste. 

Ruošiamės kuopos valdybos 
rinkimams. P i r m i n i n k a s Al We-
sey ir kuopos s ek re to r ė Mari ja 
Kober pranešė n a r i a m s apie 
V i s u o t i n į L i e t u v o s V y č i ų 
suvažiavimą K a n s a s City. 

Jackutis 
Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr. 
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Rengimo komi te te dirbo kun. 
P e t r a s Zemeikis , O n a Mitchell 
Mata lav ich , O n a T. Baronas, 
Mar i j a M. Macke l i s , P r a n ė 
Milevvski, R ū t a L. Brazinski ir 
Wi l l i am A. Senkus . 

William A. Senkus 
V e r t ė Aleks. Pakalniškis, Jr. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71tt Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-SS66 

OfL VUAY JsVUAI, M.D., f .C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Priklauso Hoty Croas ir Chnst ligoninėms 
2434 W. 71 atrast, B M M Į 
Te*. <m Wm (veikia 24 vai.) 

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

Ofa. tai. 471-3300; ras. 442-0207 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, M. 606S2 

Pirm., antr., ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Ofs. 735-4477; 
Re*. 246-0067; arba 246-6581 

INI. E. OECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILD1NC 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OPCCIALYU - AKIŲ LIGOS 

20SS W. 00 St. 
Tel. 770-0001 

pirm. 12-2 v. p.p.; tree. 12 - 2 v. p.p. 
penkt.: 1 • 3 v. p.p. 

3000 W. 05 St. 
Tol. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Oiagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENOER KUMAR, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

V Y Č I A I E L I Z A B E T H E 

Daugiau negu 125 Lietuvos 
vyčiai ir svečiai da lyvavo Eliza-
b e t h mie s to 52 - ros k u o p o s 
50 - t i e s m e t ų j u b i l i e j a u s 
šventėje, įvykus io je rugsėjo 
26-tą dieną Šv. P e t r o ir Povilo 
parapijos salėje. 

Šventės p r o g r a m a prasidėjo 
malda už mi rus iuos iu s vyčius 
prie pakelės k r y ž i a u s bažny
čios šventoriuje. Maldoms vado
vavo kun. Juozas Pragulb ickas . 

Klebonas k u n . P e t r a s Zemei
kis ir kun. P r a g u l b i c k a s 5:30 
vai. vak. konce lebravo padėkos 
Mišias. J i ems as is tavo diakonai 
Henrikas Ke tunv i t i s ir Antanas 
Samalonis . 

Šv. Mišių s k a i t y m u s a t l iko 
Mar i ja B e r z a n s k i s , O n a T. 
Baronas ir B. J u o z a s L inkus . 
Aukojimo d o v a n a s a tnešė Ona 
Mitchell Matu lav ich , Marija M. 
Mackelis, Zephy Y u k n a v i c h ir 
Antanas B a r o n a s . Bažnyt inę 
muzika p r i t a ikė va rgon in inkas 
Louis S tukas , o g iesmes giedo
jo parapijos choras . 

Garbės na rė O n a Mitchell Ma
talavich, 52-ros kuopos pirmi
ninkė, pasveikino sus i r inkusius 
na r ius bei svečius . 

Vakarienės programą pravedė 
kun . Zemeikis. K u n . Pragulbic
kas sukalbėjo maldą . Dr. Jokū
bas S tukas buvo pre legentu . 
Garbės svečių t a r p e buvo Loret-
t a S tuk ienė , J u o z a s Boley ir 
Elena Shie lds . Adelė U r b a n a s 
a tvyko su 20 N e w a r k o 29-tos 
kuopos na r ių . Po vaka r i enės 
vyko šokiai . 

Ofiso tel . — 582-0221 
M . JANINA JAKSEVtClUS 

JOK§A 
V A I K Ų LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
9S40 S. Puleeki ROed. Tel. M5-2002 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Tel. ftt-Mence 0-1011 
DU. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3020 Weet OOttt Street 

Vai: pirm., antr. ketv ir penkt 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak. 

Treč ir sėst, uždaryta 
Tel . ofiso ir buto: OLymp ic 2-41 5" 

M . F. KISIELIUS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trec\ Se*t 12 iki4 vai popiet 

Namu 584-5527 
DR. ALSU PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIŲ 
6132 S. Kedzie. ChicaRO. I I I . 

Te l . 925-2e70 
11*5 Dundee Ave., ElRin, I I I . 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pag.'l -UMt.inm.i 

DR. L D. POREIKIS 
D A N T Ų CYDYTOl-N 
8104 S. Robertv Road 

I rrnlia i vakarus nuo Mariem Ave 
Te l . 5*3-0700 

Valandos pagal susitarimą 

0R. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai: 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..C ontait lenses" 
2 * 1 * W 71st St. - Tel. 737-514« 

Vai pagal susitarimą Uždarvta trec 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialvbė - Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

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

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialvbė — Vidaus ir plaučiu ligos 

2*34 w . 7l«t st.. CMeaee. M. 
TeJ.: 434-4100 

11 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHOOONTICS — karūnėlės. 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika 

2000 W. M St. Chicago 
Tel. 470-2112 

Valandos pagal susitarimą 

M . MENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILCMNG 
3200 VV. 81*t Street 

Ofiso tel. RE 7-1168; 
Į g į j 345-4411 

312) M 1 4 M 1 13121 9414222 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 
DR. S. LAI 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
24S4 VV. 7l»t Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12. Penkt. 2-7 
^MMaaaaeaaaHseeaaMBMMaaMMMM^B* 
Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

mnM* * M H O W W 9 V ^Ho%XOfĄsPi 
GYDYfOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-«; antr 12-6; penkt 10-12; 1-6 

DR. LEONAS SEISUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIIA 
2656 W. 63rd Street 

Va!.: antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
5ešt pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880. rez. 444-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tol. 434-0777 

Valandos pagal susitarimą 

ViiiMS. M.D.. S.C 
Specialybė — Vidaus ligų nydvtoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (pne Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 506-7756 

JOHN P. VVAITKUS. M.D., FACS 
SRf CIAU0TA6 CHIRUROA6 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 SL, Tel. 027-2231 
Kalbame lietuviškai 

vet. peojoa sysosfi^o pieai 
Ketv. Ir penkt. m*o 3*7 v.v. 
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Ramybė žmonėms — 

TAIKA PASAULIUI 
Kiekvienas Kristaus gimimo 

prisiminimas žmonėms primena 
ramybę ir taiką. Lietuvių kalbo
je skiriasi savo prasme ramybė 
nuo taikos, bet abiejų žmonija 
buvo ištroškusi jau nuo amžių, 
abiejų prašė rasom iškristi iš 
dangaus. Kai kadaise giedoda
vo mūsų tėvai ar senoliai „Ro-
rate coeli desuper — dangau 
rasoki iš aukš tyb ių" , jie 
suprato, kad tos ramybės ne
šėjas yra tik Kristus, kuris atėjo 
iš dangaus žmogaus pavidalu, 
nors buvo Dievo Sūnus. Mūsų 
vyresniesiems nebuvo abejonės, 
kad tos giesmės priminė tik 
ateinanti Jėzų Kristų į pasaulį, 
nors jau praėjo beveik du tūks
tančiai metų nuo to įvykio, kai 
angelai giedojo „Garbė Dievui 
aukštybėje ir žemėje ramybė ge
ros valios žmonėms" (Lk. 2,14). 

Jėzus Kristus savo gimimu ir 
savo pranašišku mokslu atnešė 
ramybę žmogui, t ikinčiam 
Dievo Sūnų, kuris atėjo iš 
dangaus išgelbėti jo iš žemiškų 
vargų ir suteikti viltį gyventi 
amžinai. Bet jis neatėjo, kaip 
ateina karalių vaikai, kuriuos 
pasitinka su triukšmu, džiaugs
mu, valiavimu karaliui ir kara
lienei. Jis atėjo ramiai, niekam 
nežinant, paprastame užkam
pyje, kai buvo įsakyta surašyti 
visus Romos valstybės gyvento
jus, net tuos , kur ie buvo 
užkariauti ir pavergti. Bet jis 
atnešė žmonėms, tikrą ramybę. 
Juo vėliau galėjo pasitikėti, dėl 
jo mirti, kad tik įvykdytų jo ir 
jo Tėvo dangišką valią, gyventų 
jo mokslu. Tai buvo labai seniai, 
bet ta ramybė žmonijai iki šiol 
tęsiasi tiems žmonėms, kurie 
pasitiki Kristumi ir nori jo 
atneštos ramybės. 

Pasaulis nenori ne tik ramy
bės, bet ir taikos. Pasaulis nori 
valdyti ir džiaugtis šia žeme. 
Taika nėra kažkur ore, dausose, 
nežinomybėje, bet pačiame 
žmoguje, pačiose valstybėse ir 
tautose. Ir jos susideda iš 
žmonių, kurie trokšta ramybės 
ir taikos. Per tuos žmones ir 
valstybės t jri siekti taikos, dirb
ti dėl taikos pasaulyje, dėl 
taikos tarp valstybių ir tautų, 
dėl taikos žemėje. 

Kalėdos šiandien jau daugely
je vietų nebėra tik ramybės ir 
taikos troškimo pareiškimas, o 
tikras žmogaus kaip žemės val
dovo pasireiškimas. Žmogus už
miršta, kad jis yra tik laikinis 
žemės dalies valdovas, kad jis 
yra valdovas tos gamtos, kurią 
dėl jo Dievas yra sukūręs. J is 
nėra visuotinis valdovas, nors 
jis tokiu save laikytų ar skelb
tųsi. 

Žemiški valdovai praeina ir 
išnyksta. Istorija šykščiau ar 
plačiau pamini jų vardus, bet 
žiūri į jų gyvenimus ir valdovys-
tę kritiko akimis. Valdovo jau 
nebėra, o likę tik jo geri ar blogi 
darbai, kurie kartais tęsiasi 
kelis šimtmečius. Ir tokie valdo
vai Kalėdose nori pasireikšti, 
kaip anuo metu Erodas. Šian
dien Erodą mini su panieka, o 
Kristaus karalystė, jo atnešta 
ramybė ir pagal jo mokslą ku
riama taika guvuoja visur ir 
visada. Jei ji išnyksta, tai dėl to, 
kad žmogus sunaikina savyje 
Kristaus, kaip Dievo Pasiunti
nio, vardą ir mokslą. 

Kalėdų šventė yra tikras Kris
taus gimimo prisiminimas. Tas 
istorinis įvykis, kuris pradėjo 
naują erą, krikščionišką erą, 
buvo nežymus. Bet jis nuolat 
augo ir auga žmonių širdyse, 

darbuose ir siekimuose. Kanki
niai atidavė gyvybes už Kristų. 
Išpažinėjai skelbė Kristaus 
mokslą, kad jis būtų žemėje vyk
domas, kaip Dievo mokslas. 
Evangelijos skelbėjai per šimt
mečius skelbė Kristaus Evange
liją, tą Gerąją Naujieną. 

Evangelija skelbė atvirą 
dangų su Dievu žmogui, nors jis 
buvo savo Kūrėjui Dievui nusi
kaltęs. Kristus buvo tarpinin
kas tarp Dievo, savo dangiškojo 
Tėvo, ir žmogaus, nusikaltusio 
ir nuo Dievo atkritusio. Jis 
prisiėmė žmogaus pavidalą 
sutaikyti du kraštutinumus — 
dievišką šventumą ir žmogišką 
trapumą. Ir jis tą padarė ne tik 
savo paprastu iš moters Marijos 
gimimu, bet ir didžiausia auka 
— mirtimi ant kryžiaus. 

Kalėdos sujungia tą dievišką 
meilę savo nusikaltusiam kūri
niui su dievišku šventumu, ati
duodamas savo Sūnų žmonių 
pagarbai, paniekai, kankiniui, 
bet ir sekimui iki amžinybės. 
Kalėdos ir yra sekimo Kristumi 
pradžia, bet kartu ir viltis jį 
sekti. 

Apie Jėzaus gimimą mes dau
gelį kartų girdėjome ir žinome, 
kad „Ji (Marija) pagimdė pirma
gimį savo sūnų, suvystė jį vys
tyklais ir paguldė jį prakarte, 
nes jiems nebuvo vietos užeigo
je" (Lk.2,7). Vietos nebuvo, kad 
jie buvo neturtingi, kad dauge
lis keliavo užsirašyti, kaip buvo 
įsakyta, kad tokiu gimimu 
Dievas žmonėms norėjo parody
ti savo didybę menkystėje. Ir tas 
Kūdikėlis toks menkas, gležnas, 
silpnas ir nežymus, bet prieš jį 
dreba galingas Erodas, prieš jį 
dreba dabarties diktatoriai, 
dreba ar drebėjo visi, kurie 
norėjo pasaulyje taiką įgyven
dinti savo pačių pastangomis, o 
ne Dievo mokslu. 

Kristus savo gimimu žemėje ir 
žmogaus pavidale pasireiškė 
kaip Dievas žmogaus istorijoje. 
Senajame įstatyme, kuriuo 
tikėjo ir tiki žydai, Dievas 
reiškia galybę, teisingumo 
reikalavimą, baimės kėlimą. 
Kristus, Dievo Sūnus, apsireiš
kė kaip tikras Dievas, kaip 
tikras žmogaus ir viso pasaulio, 
visatos kūrėjas ir valdovas. Jis 
pasireiškė su meile ir žmogišku 
silpnumu, kad jo nebijotų net 
silpniausias, neturtingiausias, 
paprasčiausias žmogus, kuris 
težino, kad jis ne pats iš savęs 
atsirado, o kad jį Dievas sukūrė 
pagal savo valią. 

Tikėjimas Dievu ir jo mokslu, 
tikėjimas jo planais ir jo apsi
reiškimu yra žmogaus ramybė, 
pasaulio taika. Kalėdų šventės 
nėra ramybės nešėjos, taikos 
pasaulyje kūrėjos, bet t ik 
priminimas, kad Jėzus prieš 
beveik du tūkstančius metų 
atnešė žmogui tikrą ramybę, 
tikrą pasauliui taiką, bet tik 
tiems, kurie juo tiki ir jo mokslu 
gyvena. 

Kalėdų šventėse mes vertai 
sveikiname vieni kitus linkėda
mi Dievo palaimos. Ta palaima 
ateina tik iš aukštybių, tik iš 
dangaus, tik dangui išleidus sa
vo rasą ant žmonių, kurie tiki 
Jėzumi Kristumi ir jo žodžiais, 
kurie tiki jo misija ir auka tam 
amžinajam teisingumui, kuris 
yra pats Dievas. Dievas yra ir 
didžioji Meilė ir iš meilės jis 
atidavė žmonėms savo Sūnų Jė
zų Kristų žmones vesti pas Kū
rėją ir su juo amžinai gyventi. 

Pr . Gr. 

SOVIETŲ ŠNIPAI IR 
VIETINIAI „DRAKONAI 

J U O Z A S NAVAKAS 

» 

Po antro pasaulinio karo 1945 
m. buvo įsteigta Jungtinių 
Tautų organizacija saugumui 
išlaikyti ir tarptautiniam bend
radarbiavimui pasiekti su būs
tine New Yorke. Ja i priklauso 
ir sovietai su savo satelitinėmis 
valstybėmis, kurios kaip nesu-
vereninės priimtos neteisėtai. 
Taip pataikaujant Stalino padi
dintai imperijai, nusižengta 
Jungtinių Tautų sukurtos char-
tos principams. Gal dėl to šis 
tarptautinis forumas nebuvo ir 
nėra autoritetingas ir veiksm
ingas tautų saugumui ir taikai 
išlaikyti. Sovietams Jungt . 
Tautų organizacija tik tiek 
reikalinga, kiek padeda jų 
propagandai , melui , ap
gaudinėjimui laisvojo pasaulio 
ir šnipinėjimui, ypač šio krašto, 
kad vienu ar kitu būdu jį palai
dotų pagal Lenino pranašystes. 

Nuo to laiko, kai buvo įsteig
ta ši tarptautinė organizacija, 
nepaprastai padidėjo šnipų 
skaičius Amerikoje ir ap
sunkino jų pragaištingo darbo 
sekimą. J ie išnaudodami šio 
demokratinio krašto laisves, iš
vystė platų šnipinėjimo tinklą 
po sovietų diplomatine priedan
ga. Be abejo čia sovietų šnipai 
negalėtų turėti tokio didelio 
pasisekimo, jei nebūtų tiek daug 
vietinių „drakonų" , kur ie 
bendradarbiauja su KGB, iš-
davinėja valstybines paslaptis, 
vienaip a r kitaip pataikauja 
sovietams pakenkdami Ameri
kos saugumui. Apie tai vaiz
džiai rašo „Reader's Digest" ko
respondentas Ralph Bennett, 
kuris 19 m. sekė Amerikos-so-
vietų santykius. Jis specialiame 
pranešime nurodo, kaip sovietų 
tariami diplomatai ir kiti, vado
vaujami KGB, vykdo šnipinėji
mą nenubausti ir kas atsitiko, 

kad prezidentas įsikišo spar
dydamas Šnipų lizdus, išva
rydamas 80 sovietų šnipų 
sėkmingai veikusių diploma
tinės tarnybos priedangoje. 

Pirmiausia čia paminėtina 
vadovaujantieji tarp kitų šnipų, 
kurie staigiai buvo išrauti iš 
svarbių jų darboviečių. Valery 
Sevčenko KGB viršininkas prie ; 
Jungt . Tautų sovietų misijos | 
New Yorke, kur jo pagrindinės 
pareigos buvo kurstyti pasi
priešinimą tarp mokslininkų, 
politikų ir viešais reikalais besi
r ū p i n a n č i ų grupių pr ieš 
Amerikos strateginio apsigy
nimo iniciatyvą (SDI), da r 
paprastai vadinamą „žvaigždžių 
karu". Tai šiuo metu yra KGB 
p i r m a e i l i s t iks las . Oleg 
Likhačev sovietų karo žvalgy
bos šnipas sovietų atstovybėje 
Washingtone turėjo pareigas: 
vogimas a rba slaptas įsigijimas 
dokumentų, kompiuterių ir kitų 
technologinės reikšmės planų, 
turinčių ryšį su strateginio apsi
gynimo bandymų programa. 
Aleksander Kulev KGB kont-
ražvalgybos skyriaus virši
ninkas sovietų konsulate San 
Francisco mieste. Jo pareigos 
buvo sekti FBI — Amerikos sau
gumo agentus, sugundyti juos 
bendradarbiauti, sužinoti kovos 
planus prieš KGB ir apsaugoti 
labai slaptą medžiagą. Šitos trys 
sovietų būstinės apsirūpinusios 
įvairiomis šnipinėjimo priemo
nėmis: kompiuteriais, klau
symo, kodų ir kitokia apa
ratūra, kur i sudaro sąlygas įsi
jungti į pasaulinį šnipinėjimo 
tinklą, klausytis milijonus tele
fonų pasikalbėjimų Amerikos 
valdžios įstaigų pareigūnų ir 
privačių kompanijų bei asmenų. 

Operos solistė Lilija Šukytė-Vasyliūnienė su akompaniatorium dr. Vyteniu 
Vasyliūnu Harvardo universiteto salėje, minint Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukaktį. _ _ 

Nuotr. K. Daugėlos 

Tą darbą atlieka diplomatinio 
štabo tarnautojai, vadinami 
skaičiavimo, susižinojimo ži
novai, sargai, patarnautojai ir 
kitoki darbininkai. J ie patalpų 
pastogėse dirba dieną ir naktį. 
Surinktą reikalingą medžiagą 
persiunčia į Maskvą KGB 
kanalais. 

Amerikos demokratinėje san
tvarkoje ir atviroje visuomenėje 
yra labai palankios sąlygos so
vietų šnipams veikti. Spaudoje 
atvirai rašoma apie karinės 
reikšmės planus, priemones juos 
įvykdyti ir vietoves, kas sovietų ; 
imperijoje la ikoma didele : 

paslaptim. Blogiausia yra tai, 
kad KGB randa vietinius, kurie 
už pinigus išduoda svarbias pa
slaptis ar kitaų> bendradarbiau
ja iš marksistinio nusiteikimo. 
KGB, veikdami už savo būs
tinių, esant patogioms jsąly-
goms, sugeba įsiskverbti į uni
versitetus, suranda pranešėjus 
iš Senato ir Atstovų rūmų komi
tetų, seminarų posėdžių. Per 
savo agentus net patarinėja 
numatytus amerikiečius ieško
ti darbo svarbiose vyriausybės 
įstaigose, gynybos patarimų bei 
ginklavimo firmose ar aukštos 
technikos įmonėse. 

Žinant sovietų tikslus, reikia 
stebėtis, kodėl sovietų „diplo
matų" skaičius taip nepropor
cingai išaugo jų pareigoms 
Amerikoje. Sovietų ambasada 
Washingtone ir konsulate San 
Francisco turėjo 320 tarnautojų 
ir, dar pridėjus jų šeimų 180, 
susidarė pajėgi šnipinėjimo 
kompanija. Didžiausia nesą
monė tai lengvabūdiškas su
teikimas lengvatų, didinant 
sovietų misiją pr ie Jungt . 
Tautų. Jos 275 tarnautojai su
darė daug didesnį skaičių negu 
bet kurio tos organizacijos 
nario. Amerikos saugumo 
apskaičiavimu, jų daugiau negu 
trečdalis y ra šnipai. Kitos 
Vakarų valstybės jau anksčiau 
reagavo į akiplėšišką sovietų 
šnipinėjimą, išvarydamas KGB 
pareigūnus. Amerikos pa
judėjimas prieš sovietų šnipus 
buvo pradėtas prezidento sau
gumo tarybos posėdyje 1985m. 
ir tų metų rugsėjo mėn. patvir
tino planą sumažinti sovietų 
misijos štabą iš 275 iki 170 iki 
1988 m. balandžio mėn. Pirmieji 
25 turėjo apleisti Ameriką 1986 
m. spalio 1 d. Nutarimas buvo 
laikomas paslaptyje, nes Vals
tybės departamentui rūpėjo 
nesujaudinti rusų besiruošiant 
Reagano-Gorbačiovo susi
tikimui. 1986 m. kovo mėn. so

vietai, gavę įsakymą sumažinti 
savo misijos tarnautojų skaičių, 
grasinančiai pasipriešino, laiky
dami Amerikos tokį veiksmą 
savavališku ir neteisėtu. Kai so
vietai delsė, a tmesdami 
įsakymą, Valstybės departa
mentas stengėsi gelbėti jų pa
dėtį. Vienas iš aukštų saugumo 
tarnautojų pasakė, kad mes 
daugiau laiko praleidžiame 
kovodami su „juodaisiais 
drakonais" Valstybės depar
tamente negu su rusais. Pasi
rodo, kad tie „drakonai" nėra 
kokie nors negrai, bet tie, kurie 
atlieka juodą darbą, naudingą 
sovietams. Iš tikrųjų įsakymas 
buvo sušvelnintas ta prasme, 
kad sovietams buvo leista pa
rinkti 25 iš New Yorko misijos 
tarnautojų, kurie turi būti iš
varyti iš Amerikos iki spalio 1 
d. Bet tuo metu atsirado eilė 
įvykių, kurie viską pakeitė. 
1986 m. rugpjūčio 23 d. FBI 
agentai areštavo švariai apsi
rengusį ir ramiai kalbantį 
Jungt. Tautų biurokratą, kuris 
neturi diplomatinio neliečia
mumo teisės. J i s ką t ik buvo 
paėmęs slaptus dokumentus iš 
Amerikos tarnautojo. Tariamas 
mokslininkas ir technologijos 
žinovas Jungt. Tautų Genady 
Zakarovas iš tikrųjų buvo 
išlavintas fizikas ir veikė vado
vaujant KGB sovietų misijoje. 
Jis beveik ketverius metus pa
salomis slampinėjo universitetų 
kiemuose verbuoti studentus, 
kurie ateityje galėtų būti 
informacijos ša l t in ia i apie 
Amerikos karinį technologijos 
išsivystymą. Tai „miegančių" 
šnipų organizavimas. Po savai
tės sovietai Maskvoje areštavo 
Amerikos žurnalistą Nicholas 
Daniloff apkaltindami jį šnipi
nėjimu. Tada Washingtonas ir 
Maskva pradėjo gyvą žodinį me
nuetą, kuris užsibaigė abiejų 
areštuotojų pasikeitimu. 

Rugsėjo 12 d. naujas sovietų 
ambasadorius prie Jungt . Tau
tų Aleksander Belogonov buvo 
paklaustas spaudos konferen
cijoje New Yorke, kas yra da
roma sąryšyje su spalio 1 d. pa
baiga. Ambasadorius trumpai 
atsakė, kad jie dėl to nedaro 
jokių pasiruošimų, pasmerk
dami prezidento įsakymą, kaip 
visiškai neteisėtą, ir pabrėžė, 
kad yra dar laiko Amerikos vy
riausybei pakeisti savo nuo
monę. Toks akiplėšiškas iššūkis 
buvo taktiška klaida. Preziden
tas, sužinojęs tokį pareiškimą, 
labai supyko. Prezidento įsa
kymo sąraše buvo 25 sovietai 
numatyti išvaryti — „nukirsti 
galvą Jungt . Tau tų šnipų 
veiklai su perspėjimu, kad už 
atsikeršijimą bus išvaryta dau
giau sovietų iš Amerikos. Tuo 

kai kur ie Valstybės depar
tamento karjeristai, sovietams 
pataikautojai, labai susirūpino 
Jie primygtinai reikalavo, kad 
25 pavardės būtų laikomos pa
slaptyje. Kai Pentagono įstaigos 
technologinio saugumo vedėjas 
pareikalavo nurodyti išva
romųjų pavardes. Valstybės 
departamentas atsisakė. 

1986 m. spalio 14 d. 25 sovietų 
šnipai išvyko FBI akivaizdoje. 
Nežiūrint perspėjimo, sovietai 
tuojau išvarė 5 Amerikos diplo
matus iš Maskvos. Kitą rytą 
prezidentas, pasitaręs su Sau
gumo tarybos nariais, nutarė iš
varyti dar 55 sovietų „diploma
tus" iš trijų lizdų: New Yorko. 
Washingtono ir San Francisco. 
Išvaromųjų sąrašas buvo pa
ruoštas FBI, ir Valstybės sekre
toriaus padėjėjas įteikė sovietų 
patarėjui Oleg Sokolovui trum
pame susitikime departamente. 
Rusai buvo apstulbinti, nes 
nepakankamai įvertino pre
zidento sprendimo. Gerai apar-
džius milžinišką ir sudėtingą 
šnipinėjimo tinklą Amerikos 
visuomenėje, suluošinti sovietai 
dar reagavo ištremdami 5 
Amerikos diplomatus ir ati
traukdami 260 rusų tarnautojų 
iš darbo Amerikos ambasadoje 
Maskvoje, kur jie dirbo pra
dedant sekretoriais ir baigiant 
langų valy tojais. Jų tarpe nuo 
1963 m. ambasadoje buvo infilt
ruotų net KGB pulkininkų. 
Kaip j au žinoma iš spaudos, ten 
ir Amerikos marinai su pros
titutėmis lengvino šnipinėjimo 
darbą. Paskut in iu sovietų 
atsikeršijimu Amerikos sau
gumo valdininkai labai apsi
džiaugė, nors ambasadoje pasi
darė nepatogumų. 

Su išvarymu sovietų šnipų, 
FBI darbas neužsibaigė, nes jų 
dar daug liko. Jie gali vėl su
grįžti kitomis pavardėmis per 
satelitines valstybes, Kubą ar
ba per Amerikos-sovietų kultū
rinį, prekybinį bendradarbia
vimą a r net per miestų „susi-
giminiavimą". Išvykstant pa
skutiniams sovietų agentams, 
kai kur ie Valstybės depar 
tamento valdininkai įrodinėjo, 
kad aiškūs KGB neturėtų būti 
pagrindas paneigimui sovietų 
„diplomatų" atvykimui j šį 
kraštą. Labai svarbu, kad Bal
tieji rūmai ir toliau budėtų, kad 
sovietų šnipai ir vietiniai „dra
konai" nepakenktų Amerikos 
saugumui ir laisvojo pasaulio 
laisvei. 

STIRNOS AERODROME 
Į O'Hare aerodromą kartais 

į s ib rauna s t i rnos. Pi lotai 
baiminasi, kad kuri nepatektų 
į pakilimo ir nusileidimo taką. 
Stirnos gaudomos ir nugabena
mos tolyn į Jolieto pusę. 

sakyta. Jam nušvilpė naujausio stogo konstrukcijos 
brėžinius tame gal atsilikęs darbdavys. 

— Ne, negaliu, — Dobilas sugriebė savo lapus, 
sulankstė ir atsiprašęs išėjo gatvėn. 

Tu darbo ieškai, galvojo, turi brėžini, galvojo. Turi 
brėžinį, vienintelį patirties įrodymą, o t au dar jį pa
vogti gali taip gerbiamas tavo darbdavys, prieš kurį 
ne t ik lenkiesi: jam atiduotum viską, ką turi, kad tik 
nereikėtų gatvėmis valkiotis. Jie tai žino ir išnaudoja. 
Šį suktą būdą Dobilas žinojo. Ir labai gerai, kad žinojo. 

Niekšeliai... 
— Kodėl taip trumpai pas Smitą Dirbot? — paklau

sė Dobilą Devinskis. 
Kodėl taip trumpai? 
Labai paprastai... Trumpa istorija, galėjo atsakyti. 
Išėjęs iš durų bendrovės Dobilas greitai susirado 

tris darbų pasiūlymus. Tačiau pas Smitą dirbantis jo 
draugas Kreigas iš universiteto maldavo ateiti ir dirbti 
Smitui: „Ateik, čia bus gerai". Ir taip gražiame dango-

Iš valgyklos išėjęs Dobilas jautėsi žvalesnis ir raižyje Dobilas dirbo išsijuosęs Smitui, ir Kreigas jam 
budresnis. Pagal sąrašą atrado netoli vieną bendrovę, buvo malonus. Po savaitės Kreigas pradėjo kabintis dėl 
kurioje dar nebuvo ir pakilo liftu į trečia aukštą. mažmožių: „Pieštukų netaupai, per daug spaudi, jie 

Darbovietė buvo nedidelė. Su darbdaviu pasikalbėjo trapūs, lūžta". Gale antros savaitės atrodė pasiutęs, 
ir tas pabaigoje paprašė parodyti pavyzdinius brėžinius, nervingas. Ir vieną penktadienį darbo valandoms pasi-

Atrinkęs geriausius ir įdomiausius, darbdavys baigus Smitas Dobilui pakišo čekį. Kadangi darbas 

DANGORAIŽIO SESELIS 
P. MELNIKAS 

R o m a n a s 
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Reikėjo nenaudėlį pamokyti! 
Per Nijolę jam buvo duota suprasti: jis nepagei

daujamas Dobilo namuose. Nijolė verkė, kartojo: 
„Džiordžis toks geras". Bet reikėjo, kad suprastų, jog 
jo liežuvis kaip botagas. 

Vėliau kiek aprimo. Bet ar įmanoma draugystė su 
tokiu? Ne, n i ekada . Toks e lgesys! Toks 
arogantiškumas! Paprasti žmonės Lietuvoje buvo 
mandagesni... 

Dr. Larry Kloll, direktorius 
įstaigos LIFELINE, kuri sukur
ta gelbėti kokaino aukas , 
perspėja, kad tas narkotikas 
švenčių metu išskirs ka i 
kuriuos nuo šeimos bendravi
mo, sulaikys nuo grįžimo laiku 

į darbą, privers pinigus išleisti 
narkotikams, o ne dovanoms. 
Telefonu išsukus LIFELINE 
raides, teikiami patarimai, kaip 
gelbėtis ir narkotikų aukos pri
imamos gydytis toje įstaigoje 
Chicagoje. 

juos man paliksite? Parodysiu savo 

Ne, negaliu. Tai mano geriausi 

paklausė: 
- Gal 

asistentui. 
- Palikti? 

brėžiniai. 
- Vėliau grąžinsiu. 
Iš tokio pasiūlymo atrodė, kad darbą čia gal gautų? 

Bet reikėjo budrumo — Dobilas suprato sukčių. Jau 
kartą taip jam buvo atsitikę ir paliktų brėžinių atgal 
nebegavo. „Nežinau kur juos nudėjau", iam buvo at

buvo užbaigtas — jis buvo atleistas. 
Tai buvo pamoka, raktas į darbų džiungles. 
Šypsniai darbovietėse? Draugai? Nė vienu 

nepasitikėk. 
Tai štai ką reiškė: „Ateik, čia bus gerai". 
Tai reiškė: „Ateik, tau sugaišinsim laiką. Po to 

.atleisim. Niekas kitas tokiu trumpu darbu nesusivilios 
!— kito tokio nerasim. Tik naivų užsienietį pajėgsim 
apgauti, nes jis tiki draugais, Amerika ir idealais. Mes 
tuo jau netikim". 

Reikėjo rimtai pagalvoti, kas yra draugystė. 
Pinklės, Dobilui atrodė, yra visur. Ir šposai. Nuo 

jų pakankamai jau buvo nukentėjęs. 

Kitoj gatvės pusėj sužibo ieškomas numeris. 
Tai čia. Pagal sąrašą antram aukšte buvo dar viena 

darbovietė. 
Užlipus j seno namo antrą aukštą ir pasibeldus, 

Dobilą priėmė plepus architektas ir paprašė atsisėsti. 
Nedideli du kambariai buvo užversti knygomis, 
brėžiniais ir žurnalais. Šnekus jaunas vyras su Dobilu 
kalbėjo apie valandą ir tai atrodė geras ženklas. 

Reikėjo pasitempti ir gražiai su būsimu darbdaviu 
pašnekėti. Kalba ėjo apie darbus, apie architektūrą ir 
net politiką. Matyt norėta žinoti ir Dobilo pasaulėžiūra. 
Po valandos aiškėjo, kad šis malonus vyras pats ilgai 
jau neturi užsakymų, nei darbo sau ir, snausdamas prie 
stalo, iš nuobodulio su atėjusiu Dobilu nori tik linksmai 
praleisti laiką. 

Pasiuto! — pakilęs ir išėjęs pro duris galvojo nu
stebęs Dobilas. Tokių beveik niekada nepasitaikė. 
Sausra! Darbų sausra! — keikėsi jis greitai žingsniuo
damas šaligatviu ir vos nesusidurdamas su keliais pra
eiviais. Šis plepus žmogus turėjo tokį gražų, beveik mo
terišką veidą ir judesius ir kartais paliesdavo Dobilo 
ranką, gulinčią ant stalo su tokiu nuolankumu ir mei
le. Ar jis nebuvo vienas iš tų?... Iš tų, kuriems patinka 
vyrai? 

Tai va kokių dalykų tau gali pasiūlyti, bedarbi, kai 
valkiojies kaip nulis, vis siūlydamas save visiems. Ši 
paskutinė vieta sutvoskė jauduliu taip erzinančiai, kad 
šypsenos ir rankos patapšnojimas atrodė lyg vilionės. 

(Bus daugiau) 

) 
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ATSIMINTINA DIENA 
STASYS GARL1AUSKAS 

Detroito lietuviai lapkričio 29 
dieną atšventė kun. Alfonso 
Babono kunigystės 25 metų 
sukaktį. Kada išeivijoje išgy
vename pašaukimų krizę, ši 
iškilmė tapo džiaugsmo švente, 
kad savo lietuviškoje Šv. An
tano parapijoje turime lietuvį 
kunigą, kuris darbuojasi Dievo 
garbei, rūpinasi žmonių sielo
vada ir jautria širdimi išgyvena 
savo tautos likiminę dalią. 
Tinka prisiminti kun. Alfonso 
Babono kalboje paminėta 
prancūzų Notre Dame pamoks
lininko Lacordaire mintis: 
„Gyventi pasaulyje ir netrokšti 
jo malonumų, būti kiekvienos 
šeimos nariu ir tuo pačiu nepri
klausyti jokiai, dalyvauti visų 
kančiose, priimti visų paslaptis, 
gydyti žaizdas, eiti nuo žmonių 
prie Dievo ir aukoti jam jų 
maldas. Grįžti nuo Dievo prie 
žmonių, nešti jiems atleidimą ir 
viltį". Taip aptartos kunigo 
pareigos yra tarsi rodyklė jubi
liato pasirinktame pašaukimo 
kelyje. Tuo keliu eidamas kuni
gas, savo gyvenimu liudija 
Dievą ir mylį žmones. 

Kun. Alfonso gyvenimas nuo 
jaunystė^ Hienų Raseiniuose iki 
klebono pareigų Šv. Antano pa
rapijoje jau buvo aprašytas 
spaudoje („Drauge" — S. Sližys 
ir,Xaisvoje Lietuvoje" — A. Gri
nius bei kituose laikraščiuose 
įdėtos trumpos žinutės apie ju
biliejinę sukaktį). Be to jubiliato 
gyvenimą paryškino kun. Jonas 
Staškus padėkos Mišių pamok
sle ir Albertas Misiūnas pager
bimo akademijoje. 

Kun. Alfonsas Babonas gimė 
1927 m. rugsėjo 6 d. Raseiniuo
se iš tėvų Stefanijos ir Jono 
Babonų. Antrojo pasaulinio 
karo metu, palikęs tėvynę ir 
išgyvenęs pabėgėlio dalią, 
atsiradus sąlygoms, nutrauktą 
mokslą tęsė Anglijoje. 1953 m. 
Romoj Šv. Kazimiero kolegijoje 
pradėjo studijas ir Laterano uni
versitete įsigyjo licencijato 
laipsnį iš teologijos. 1962 m. 
gruodžio 22 d. Šv. Jono Late
rano bazilikoje jubiliatas su kur
so draugais Jonu StaŠkum ir 
Paulium Martuzu gavo 
kunigystės šventinimus. 

1964 metais atvyko į JAV ir 
dirbo Pensylvanijos angliakasių 
lietuviškose parapijose. 1968 m. 
persikėlė į Detroitą ir Dievo Ap
vaizdos parapijoje buvo vikaru 
ir trumpą laiką administrato
rium. Po to ketverius metus jam 
teko dirbti amerikiečių parapi
jose. 1979 m. paskirtas Šv. An
tano parapijos administrato
rium, o po metų toje pat para
pijoje klebonu. Apsigyvenus 
Detroite jį įsūnijo Poderių 
šeima. 

Kun. Alfonso Babono kuni
gystės sidabrinio jubiliejaus pir
moji dalis įvyko Šv. Antano 

pasakojo kun. Alfonso Babono 
gyvenimo svarbesnius momen
tus ir pasveikino jubiliatą 
gražiais linkėjimais. Po to 
pristatė garbės svečius: kun. 
Joną Staškų, Mississaugos Lie
tuvos Kankinių parapijos kle
boną, Kanadoje, kun. Vytautą 
Memeną, Šv. Patriko parap. kle
boną Joliet vyskupijoje, kun. 
Viktorą Kriščiūnevičių, Det
roito liet. Dievo Apvaizdos 
parap. kleboną, kun. Mykolą 
Kundrotą, buvusį Dievo Apvaiz
dos parap. kleboną, kun. Kazi
mierą Simaitį, Windsoro lietu
vių Šv. Kazimiero parap. 
kleboną, vysk. Arthur Carrey, 
Detroito arkivyskupijos vi-
durmiesčio vikarijato vikarą, 
kun. Arthur Neffey, Šv. Kon-
drato parapijos kleboną, jubi
liatą kun. Alfonsą Baboną, Adą 
Poderienę, kuri jį įsūnino, dr. 
Algį Barauską, DLOC pirminin
ką, jo žmoną Birutę, parapijos 
tarybos pirmininkę, muziką 
Stasį ir Nataliją Sližius, 
Vytautą Jokūbaitį, Vliko 
vicepirm., ir jo žmoną Oną, 
Balfo direktorę iš Clevelando, 
Mykolą Abarių, L. Šaulių s-gos 
centro v-bos pirmininką ir jo 
žmoną Oną, Eleną Misiūnienę, 
Vytą ir Marytę Petrulius. 

Vliko, Balfo centro valdybos 
bei įvairių Detroito organizacijų 
vardu jubiliatą sveikino dr. 
Algis Barauskas, dr. Jonas 
Mikulionis, Mykolas Abarius, 
Vytautas Jokūbaitis, Marius 
Sajus, Eduardas Milkus, inž. 
Algis Zaparackas, Kristina 
Daugvydienė, Antanas 
Gaigalas, Magdalena Smailis, 
Ona Jokūbaitienė, Vytas Pet
rulis, Cecilija Balsienė, Mykolas 
Kizis, Vytautas Kutkus ir Sta
sys Garliauskas. Buvo gautas 
sveikinimas iš Clevelando Šv. 
Jurgio parapijos klebono kun. 
Juozo Bacevičiaus ir tos para
pijos tarybos pirmininko Vikto
ro Leparsko. Po sveikinimų, 
kun. Vytautui Memėnui 
sukalbėjus maldą, buvo vaišės. 
Pasistiprinus scenoje pasirodė 
Detroito moterų vokalinis 
kvartetas padainavęs keturias 
dainas: Tu neužmiršk geriausio 
draugo — muz. A. Raudonikio, 
Domine exaudi (Dieve, išklau
syk) harm. S. Sližio, Nemunėli, 
Nemunėli — muz. A. Bražinsko. 
Prie kvarteto prisijungus 
moterų chorui sugiedota Pluri-
mos Annos — muz. F. Witt. 
Visas dainas moterų balsams 
pritaikė muz. Stasys Sližys, 
kuriam akompanuojant nu
skambėjusios dainos kėlė 
šventišką nuotaiką. Svečiai 
išreiškė savo linkėjimus ju
biliatui sugiedodami Ilgiausių 
metų ir pakeldami šampano 
taures, vėliau asmeniškai jį 
pasveikindami. Dr. Algis 
Barauskas Detroito Lietuvių 

Lietuviška eglutė Mokslo ir Pramonės muziejuje Chicagoje. 
Nuotr. J. Taroulaičio 

KELIONĖ LAIVU 
Į MEKSIKOS RIVIERĄ 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS .. 
" - ' • • 

Nuolatiniam Los Angeles eks
kursijų vadovui Juozui Kari
butui susirgus, man teko perim
ti šios grupės vadovavimą 
kelioneU Mękj$tfc^£-

Saulėta lapkričio ^5; 
pietė, 8 keliauninkų grupė, 
savom ir kitų keliautojų pa
galba, susisiekimo priemo
nėmis, suvažiavome į San 
Pedro-Los Angeles uostamiestį 
— kelionei jūroje. 

Numatytas maršrutas Los 

Kabinose keliaujame po du 
žmones. Mano bendrakeleivis 
Jonas Kutra. Čia pat gretimai 
per keletą kajučių, tame pa-

Jčiame> -koridoriuje Alfonsą ir 
Vladas Pažadėt'Antroje pusėje 
Julija ir Enfilis"Sinkiai ir gre
timai netoli jų Valerija Kamins
kienė ir Audronė Kazlauskienė. 

Išsikrovėme savo daiktus, 
pailsėjome ir susipažinę su šios 
dienos programa, vakare susi
renkame į valgyklą. Mūsų gru-

Angeles-Puerto Vallarta-Mazat- pė visi prie vieno stalo. Gavome 
lan-Cabo San Lucas ir atgal 

Susitinkame uoste kartu. Žai
buoja foto aparatai. Darome 
nuotraukas. Visos grupės ir su 
artimaisiais. Visų pakili nuo
taika. Daugeliui ši kelionė pir
mą kartą laivu į Meksikos 
Rivierą. 

Beveik naujutėlis moder
niškas Tropicale laivas, priklau
santis Carnival Cruise Lines, 
statytas 1981 m., plaukiojantis 
po Liberijos vėliava. Laivo tona
žas 37,000. 671 pėdų ilgumo. 
Greitis 22 mazgai. Veža 1400 
keleivių. Į šį skaičių neįeina lai
vo įgula ir patarnautojai, kurių 
yra 550. Laivas turi 8 aukštus 
su 3 plaukiojimo baseinais. 

Charakteringa, kad visi šios 

ankstesnį valgymo laiką, kuo 
visi esame patenkinti. 

Įdomus tautų mišinys. 
Vyriausias valgyklos parei
gūnas iš Portugalijos. Jo 
padėjėjas turkas. Mūsų stalo 
patarnautojas filipinietis, jo 
asistentas iš Jamaicos. 

Maistas puikus, labai įvairus, 
ir kiek tik nori. Mūsų stalo 
ponios, nors ir turi dideles 
pagundas, tačiau stengiasi ir 
atsisako nuo daug skanumynų, 
kad išlaikytų gražias kūno 
linijas. 

Kiekvieną dieną vakarienei 
yra skirtingų tautų valgiai. 
Pradėjome su prancūzų kuli
narijos plonybėmis, toliau sekė 
italų, austrų ir baigėme su Azi-

Pažiūra ir Emilis Sinkys, mus 
linksmina ir neleidžia nuo
bodžiauti. 

Laivo programų direktorius 
su jo padėjėjais mus vispusiš
kai užima. Nuo ankstyvo ryto, 
gimnastika, šokių pamokos, 
ping pong, įvairūs žaidimai, bin-
go, pilnas casino, disco ir kita. 
Televizijoj kasdien rodomos dvi 
naujausios filmos. Naktinės 
programos Las Vegas stiliaus-su 
šokėjomis. 

Kiekvieną dieną vakarienės 
metu, švenčiame bent keletą 
gimtadienių ir vestuvines su
kaktis su dainomis šokiais ir 
linkėjimais. Vidurnaktį, tiems, 
kurie praalkę, bufeto stiliaus 
naktipiečiai. 

Laivo pareigūnai sutinka 
mūsų grupę su lietuvišku labas, 
kuriuos jau išmokėme ir antrą 
žodį, ačiū. 

Kapitono garbei skirti du 
vakarai. Pirmas kokteilių vaka
ras su užkandomis, gėrimais ir , 
šokiais. Antras vakaras iškil
minga vakarienė-banketas. 
Kapitonas pasveikina indivi
dualiai kiekvieną keleivį, ran
kos paspaudimu. Fotografijos su 
kapitonu, grupėmis ar pavie- ! 
niai. Visi su puošniais vaka- , 
riniais rūbais. Ponios defiliuoja 
su puikiais tualetais ir vėliausių • 
madų sukniomis. | 

Laivo komunikacija satelito 
pagalba, galima telefonu susi
kalbėti su visa Amerika. Vienos 
minutės pasikalbėjimas 12 dole
rių. Turtinga laivo biblioteka. 
Mano bendrakeleivis Jonas 
Kutra ten lankėsi gan dažnai. 
Mūsų ponios susidomėjusios 
sekė vėliausių rūbų mode
liavimo vakarą. 

Plaukę be sustojimo 2 dienas 
1400 mylių, trečios dienos rytą 
pasiekiame Puerto Vallarta 
uostą. Graži įlanka, kurioje šis 
miestas randasi, yra žinoma pla
čiame pasaulyje kaip geras 
kurortas. Miestą juosia 25 my
lių balzgano smėlio pliažas su 
moderniškais daugiaaukščiais 
liuksusiniais viešbučiais. 
Miesto nuolatinių gyventojų 
skaitoma 70,000. 

Miestas įkurtas 1851 metais. 
1918 metais pavadintas Jalisco 
provincijos gubernatoriaus 
Ignacio Luis Vallarta vardu. 
Miestas išlaikė autentišką 
stilių. Namai raudonų plytų. 
Gatvės išgrįstos netašytais 
akmenimis. 

Matomas didelis kontrastas. 
Čia stovi puiki naujausio sti
liaus moderniška vila, o gre
timai nuskurdęs ir apleistas 
namas. Miestas pagarsėjo nuo 
1960 metų, kada Amerikos 
filmų direktorius John Huston 
išrinko gretimą kaimą, Mis-
malojos vardu, filmavimui 
„Night of Iguana". Ši vieta 
ideali klimatu ir gamtos grožiu. 
Vyriausi aktoriai Ava Gardner 
ir Richard Burton. Vėliau Bur-
ton nupirko čia vilą ir po vedybų 
su Liz Taylor jai ją padovanojo. 

kompanijos laivai ir didesni ar jos tautų kulinarijos gabumais. Liz Taylor ir dabartiniais lai-

parapijos bažnyčioje. Parapijos organizacijų centro vardu kun. 
chorui giedant „Veni Creator", 
prie altoriaus prisiartino ju
biliatas, lydimas kun. Jono 
Staškaus, kun. Vytauto Meme
no, kun. Kazimiero Simaičio ir 
kun. Mykolo Kundroto kurie, 
laikė koncelebracines padėkos 
šv. Mišias. Pamokslą pasakė 
kun. Jonas Staškus. Per 
pamaldas labai gražiai giedojo 
muziko Stasio Sližio vadovau
jamas parapijos choras atlikęs 
vienuolika giesmių. 

Antroji iškilmės dalis, aka
demija ir pietūs buvo Dievo Ap
vaizdos parapijos Kultūros cen
tre. Susirinko apie 350 svečių iš 
Detroito ir Windsoro lietu
viškųjų parapijų bei tolimesnių 
vietų pagerbti jubiliatą. 
Akademiją atidarė Birutė Ba
rauskienė, Šv. Antano parapijos 
tarybos pirmininkė. Akademiją 
pravedė visuomenininkas 
Albertas Misiūnas. Jis at-

Alfonsui Babonui įteikė adresą. 
Prieš baigiantis iškilmei, 

kalbėjo kun. Alfonsas Babonas. 
Prisiminęs prieš 25 metus 
kunigystės šventinimus, 
įvykusius Šv. Jono Laterano 
bazilikoje, papasakojo savo 
išgyventus jautrius įspūdžius, 
apgailestavo, kad mūsų tarpe 
nėra to, kuris būtų dar daugiau 
pradžiuginęs jį. Dėkojo savo 
mamai, kuri, nežiūrėdama nuo
latinių skausmų, dėjo pastan
gas, kad Ši sukaktuvinė diena 
būtų labiausiai atsimintina jo 
gyvenime. Dėkojo muzikui 
Stasiui Sližiui ir parapijos 
chorui už gražų giedojimą, 
kunigams už dalyvavimą 
jubiliejaus šventėje, visiems 
sveikinusiems, savo darbu prie 
iškilmės surengimo prisidėju
siems ir svečiams už atsilan
kymą bei pasidalinimą jo 
džiaugsmu. 

• 

mažesni, plaukioja su Panamos 
ar Liberijos vėliavomis. Ameri
kos unijų aukštos statybos 
kainos privertė savininkus ieš
koti pigesnių užsienio darbo 
JėgU-

Sklandus įlipimo į laivą proce
sas, beveik per keletą minučių 
sutalpino keliauninkus. Mes iš 
anksto turime laivo aukšto ir 
kajučių numerius. 

Tik įlipus į laivą, randame 
savo kajutėse šios dienos pro
gramą, kuri labai įvairi. Tik 
turėkite užtenkamai jėgų 
visur dalyvauti. Kajutė reika
linga tik nakvynei, nes nuo 
ankstyvų pusryčių iki vėliausių 
naktinių pramogų, laiko mie
goti mažai bepalieka. Tie kurie 
nori pasilepinti, pusryčius 
atneša į lovą. O sporto mėgė
jams, netik yra bėgiojimo takai 
ant viršutinio denio, bet ir 
gimnastikos kambarys, pirtis, 
jakuzzi, masažas ir kita. 

Laimingu sutapimu mūsų 
grupė yra viename iš geriausių 
laivo aukštų. Čia ir patys laivo 
vadovai gyvena. 

Mūsų stalo čempijonai — kais čia 
anekdotų pasakoriai Vladas žiemas. 

atvažiuoja praleisti 

Mūsų grupė aplankėme 
Mismalojos vietovę. Padarėme 
daug nuotraukų. Turistinė 
kelionė po miestą savotiškai 
įdomi. Bene gražiausia yra 
bažnyčia. Visur vyrauja mar
muras ir medis. Prie bažnyčios 
durų daug elgetų, kurie prašo 
išmaldos iš turistų. Čia pat gat
vėje pardavinėjami įvairūs 
suvenyrai ir meksikietiškos 
skrybėlės. 

Per miesto vidurį teka Rio 
Cuale upė. Šiaurinėje ir pieti
nėje nuo miesto centro pusėje, 
statomos moderniškos reziden
cijos, liuksusiniai viešbučiai ir 
condominiumai. Miesto centre 
vyksta prekyba, sidabro, odos 
išdirbinių. Meksikos tautinis 
menas ir ornamentika. 

Praleidę beveik visą dieną, su 
gražiais įspūdžiais grįžome į 
laivą tolimesnei kelionei. Vėlų 
vakarą laivas apleidžia kran
tinę. Per naktį plaukę, kitos die
nos rytą, pasiekiame Mazatlano 
miesto uostą. 

Mazatlano miestas-Pacifico 
Perlas, turi kontrastą palyginus 
su Puerto Vallarta. Čia yra 
komercinis-kurortinis miestas 
su 250,000 gyventojų. Vėžių 
gaudymo, ūkio ir industrijos 
centras. Miestas yra žymus savo 
metiniais karnavalais. Čia 
suvažiuoja svečiai iš centrinės 
Meksikos ir turistai iš kitų 
kraštų, tai yra — mažasis Rio 
karnavalas. Klimatas prie 
vandenyno švelnus apskritus 
metus. 

Miestas įgavo vardą iŠ Kolum-
bijos indėnų jį pavadinus 
„Stirnų vieta". Pradėtas žymėti 
žemėlapiuose nuo 1541 metų. 
1833 metais generolas Antonio 
Lopez De Santa Ana, pasi
žymėjo kare su Amerika Alamo. 
mūšyje. Po to jis pralaimėjo du 
mūšius su Texas. 1834 metais 
pasirašyta taikos sutartis su 
Amerika, kuri galutinai nustatė 
Amerikos ir Meksikos sienas. 
1836 metais oficialiai įsteigtas 
Mazatlano vardo miestas. 

Po Kubos revoliucijos 1960 
metais Amerikos turistai, kurie 
anksčiau važiuodavo praleisti 
atostogas į Kubą, dabar dide
liais skaičiais pradėjo važiuoti 
į šį miestą. 

Miestas atsigavo ekono
miškai, išvystė industriją ir 
didžiulį vėžių gaudymo centrą. 
Miesto centre* graži katedra 
— Guadalupės Marijos šventovė. 
Šioje katedroje visas grindi
nys ir sienos yra iš spalvingo 
marmuro. Bažnytinės statulos 
ir papuošalai vyrauja su tauto
dailės priemaiša. Ir Čia prie 
bažnyčios, kaip ir Puerto Vallar
ta mieste, daug senų žmonių ir 
vaikų prašo išmaldos. Turis
tams gatvių pirkliai siūlo savo 
gamybos prekes ir žaislus. 

Labai gausu valgyklų. Mėgė
jams meksikietiško maisto yra 
įvairus ir geras pasirinkimas, 
Tačiau mūsų keliautojai neal-
kani ir mažai domisi. Didelis 
pasirinkimas prekių-sidabro 
išdirbinių, o daugiausia jūros 
gyvūnijos ir sraigių, kurių gau-

LOH Angolra lietuviu {rrupė kelionėje laivu į Meksikos Rivierą. Ii kairėn: Vladas Pažiūra, Audronė 
Kazlauskienė, Julija Sinkienė, Valerija Kaminskienė, Jonas Kutra, Alfa Pa*iorienė, Emilis 
Sinkys. priekyje - Vytautas Šeštokas. 

sumas ir didelis įvairumas. Nie
kur kitur tiek daug neteko 
matyti. Daug tautinio meno 
juostų ir odos išdirbinių su spal
vingomis variacijomis. Visur 
kur tik eini gatve, tau pasiūlo 
pirkti meksikietišką skrybėlę. 

Įdomiausias lauko teatras, po 
karšta saule. Nuo saulės apsau
gos įvairiaspalviai skėčiai pa
deda apsaugoti galvą ir veidą. 
Tautinis folkloras-dainos šokiai 
ir muzika, spalvingi rūbai, ore 
skraidantieji akrobatai, suteikė 
valandos laiko tikro malonumo. 

Vėlų popietį reikėjo grįžti 
atgal į laivą. Prieš laivo išplau
kimą tolimesnei kelionei vakare 
atvyko atsisveikinti prie kran
to autentiškas marijači orkes
tras su muzika ir dainomis. 

Vakare išplauktam pas1 a-
tiniam etapui į Cabo San Lucas. 
Per naktį plaukę, kitą rytą 
laivas išmetė inkarą. Sustojame 
maždaug vieną mylią nuo kran
to. Ši vietovė dar neturi uosto 
pritaikinto įplaukti dideliems 
laivams. Mažais motorlaiviais 
buvom nuplukdyti į krantinę. 
Čia mūsų jau laukė turistiniai 
motorlaiviai, kuriais išplau
kėme kelionei per įlanką. 

Cabo San Lucas įsikūręs ant 
paskutinio" iškyšulio-Kalifor-
nijos įlankos. Spalvingas van
duo nuo žalios pereina į mėlyną 
ir pilką spalvą. Rytmečio saulei 
šviečiant ir bangelėms žai
džiant, sudaro žavų vaizdą. 
Spalvų įvairumą sukelia Paci-
fico vandenys susidūrę su Cor-
tezo įlankos vandenimis. Čia 
gausu jūros augmenijos, koralų 
laukai ir 800 įvairių žuvų rūšių 
ir formų. Amžina vasara, Švel
nus klimatas, giedras saulėtas 
dangus ir šiltas vanduo, ap
skritus metus vilioja turistus. 

Cabo San Lucas atrastas 1537 
metais, ispano Francisco De 
Ulloa. Sekančių dviejų šimtų 
metų laikotarpyje, čia buvo 
sustojimo vieta kiniečių laivų, 
kurie grįždavo iš Filipinų pasi
krovę aukso ir šilkų. 

Vėlesniais laikas jėzuitai atėjo 
į šią vietą pakrikštyti indėnų 
ir 1730 metais įkūrė savo 
misiją. 

Amerikos su Meksika karo 
pasėkoje, 1846-1848 metais 
amerikiečių kariuomenė užėmė 
šią vietovę. Galutinėje sienų 
nustatymo sutartyje 1887 
metais Amerika grąžino Cabo 
San Lucas Meksikai kartu su 
Kalifornijos įlanka. Plaukiame 
Cortezo jūra. Čia pamatome vi
są grožį. Visokiausių formų ir 
figūrų akmenų kalnai iškilę 
aukštai iš vandenyno. -

Keliautoją sutinka jūros liū
tai, ilgasnapiai pelikanai, 
įvairūs spalvingi paukščiai 
tupintys ant uolų. Žiemos 
metu banginiai kuria savo 
šeimas. 

Laiveliai turi stiklo dugną, 
taip kad keliautojas gali stebėti 
jūrą apačioje. Spalvingos žuvys, 
įvairių formų koralų laukai lydi 
per visą kelionę. 49 mylių plia
žai juosia įlanką. Vandens spor
to mėgėjams yra kur pasireikšti. 

Apiplaukę visą įlanką, išli
pome krantinėje. Čia išsitiesusi 
ilgiausia kolona-prekyvietė, 
amerikietiško stiliaus-Flee mar-
ket. Kaip ir kitose vietose vy
rauja sidabro išdirbiniai, spal
vingos skrybėlės, odos išdir
biniai, alabastro šachmatų len
tos su spalvingomis figūromis. 
Beveik visur galima nusiderėti 
beveik per pusę. 

Aplankę prekyvietę sėdam į 
turistinį autobusą ir pasi
leidžiant keliu aplink visą įlan
ką. Visa pakrantė arti vandens, 
pridygus kaip grybų po lietaus, 
pilna vilų ir ko: 'ominijų. 
Daugiausia amerikv..*. ..(.va
žiuoja praleisti 1-2 savaičių lai
ko atostogas. Kitu laiku naudo
jasi kiti savininkai. Charak
teringa, kad vadinamos „Time 
Sharing" nuosavybės turi dide
lį pasisekimą. Kainuoja labai 
pigiai, palyginus su vieno 
savininko nuosavybe. Pigesnis 
išlaikymo mokestis. Taksų 

(Nukalto i 7 psl.) 
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LIETIMAI CMJFORMJOJE 
INŽINIERIŲ -
ARCHITEKTŲ 

SUSIRINKIMAS 

Lapkričio 21d. ARC įmonėje 
įvyko Los Angeles Inžinierių -
Architektų ALIAS skyriaus 
narių susirinkimas. 

ARC įmonės steigėjai ir 
savininkai yra inž. Mindaugas 
Gedgaudas ir Liudas Reivydas. 
Susirinkimo dalyviams jie 
aprodė įmonę, kuri buvo įsteigta 
1976 m.; supažindino su 
gamyba bei įmonės pelninga 
apyvarta. Savo gaminius jie par
duoda ne tik Amerikoje, bet 
siekia Japoniją, Sovietų 
Sąjungą ir kitus Europos 
kraštus. Su geriausiais linkė
jimais reikia sveikinti gabią 
ARC įmonės vadovybę. ' 

Prie kavutės ALIAS 
skyriaus pirmininkas inž. Jonas 
Motiejūnas apžvelgė sk\riaus 
metinę veiklą. Nutarta skirti 
400 dol. paramą „Technikos 
Žodžiui" — spaudos kompiuterio 
įsigijimo vajui. Po valdybos 
pranešimų ir diskusijų buvo 
išrinkta 1987-88 metų valdyba. 
Valdybą sudaro: Mindaugas 
Gedgaudas, Vitalis Lembertas, 
Zigmas Viskanta ir Monte So
deika. Valdyba pareigomis dar 
nepasiskirstė. Revizijos komi-
sijon išrinkti: Jonas Motiejūnas, 
Vytautas Tamošaitis ir Euge
nijus Vilka~. 

E.A. 

IŠ LB SOCIALINĖS 
VEIKLOS LOS ANGELES 

MIESTE 

1980 m. gyventojų surašymo 
duomenimis 26 milijonai 
amerikiečių yra sulaukę 65 
metų ar vyresni. Šio amžiaus 
ribose yra ir daugelis lietuvių. 
Jau kuris laikas, kai LB 
stengiasi, kad senesnio amžiaus 
lietuviai gautų reikalingą so
cialinę paramą, kaip yra numa
tyta šio krašto įstatymais. Tuo 
tikslu LB Vakarų apygardos 
pirm. A. Nelsienė su atvykusia 
iš Chicagos D. Valentinaite 
lankėsi atitinkamose socialinės 
globos įstaigose, o gruodžio 7 d. 
N. Pupienė, LB Vakarų apygar
dos vicepirm. socialiniams rei
kalams, Lietuvių Tautiniuose 
namuose sukvietė vyresnio 
amžiaus lietuvių susirinkimą, į 
kurį atvykę Šeimų paramos 
agentūros (ne pelno siekianti 
organizacija, teikianti pagalbą 

į antros pusės amžių, bus lei
džiama pasinaudoti šia 
privilegija. Už pietus bus prašo
ma paaukoti 1 dol., bet jei kas 
negalėtų sumokėti vieno 
dolerio, maistas bus duodamas 
nemokamai. Maisto į namus 
negalima išsinešti. Bet kam 
nors susirgus ir negalint at
vykti, maistas bus pristatomas 
į namus, tik reikės laiku 
pranešti. 

Ši programa, manoma, pradės 
veikti nuo 1988 metų sausio 
mėn. vidurio. Norintieji gauti 
pietus , turi užsirašyti pas 
Tautinių namų vedėja Jessie 
Neison, 3543 Perlita Ave., Los 
Angeles, tel. (213)664 2566. 
Reikalinga, kad užsiregistruotų 
ne mažiau kaip 25 asmenys. 
Toliau numatomi ir kiti patar
navimai: ki įujo spaudimo 
matavimas, kūno judesiai ir 
kitos programos. 

Ig. M. 

SAN FRANCISCO 
LIETUVIŲ RUDENS 

BALIUS 

San Francisco Lietuvių Bend
ruomenės valdyba lapkričio 14 
dieną, Sokol salėje, San Mateo 
mieste suruošė l ietuvišką 
rudens pokylį. 

Vakarą pasveikinimu pradėjo 
LB valdybos pirmininkė Aida 
Smalinskas-Harris. Svečiai gar
džiavosi gerai paruošta lietu
viška vakariene - kugeliu, 
kumpiu ir balandėliais. 
Vakarienė buvo paruošta 
valdybos narių ir jų draugų 
jėgomis. Padėjėjams, o ypač 
Janinai Ruibytei — atvažia
vusiai iš Los Angeles, kad 
mums kugelį iškeptų — didelis 
ačiū. 

Svečiai buvo sužavėti smuiko 
koncertu, kurį atliko mūsų 
talentingasis Nerijus Paulionis 
ir jo akompaniatorė Diane Lee. 
Nerijų ir Diane pristatė Rita 
Kovaitė. Jie atliko klasikinių ir 
lietuviškų dainų pynę. Klau
sytojų akys buvo drėgnos besi
klausant „Lietuva brangi mano 
tėvynę". Svečiai nenorėjo Neri
jų ir Diane paleisti ir savo ovaci
jomis išprašė dar keletą veikalų. 

Po programos vyko šokiai ir 
loterija. Ačiū „Banginiui" Ma-
Čiuliui, Viktorui Grigaliūnui ir 
kitiems nariams ir draugams už 
dovanas loterijai, pyragus ir kt., 
už darbą ir paramą, o svečiams 
už dalyvavimą. 

R.N. 

LB San Francisko apylinkės ruoštame Yudena pokylyje programą atlieka 
Nerijus Paulionis ir Diane Lee. 

vyresnio amžiaus asmenims) • 
atstovai painformavo apie gali
mybę lietuviams gauti pietus 
(lunch) europietiško skonio, 
vadinamo „Kosher style", su 
mažiau druskos ir prieskonių. 
Maistas įvairus ir sveikas. Jo 
koloringumas sudarys trečdalį 
reikalingo maisto dienai. 

Kaip susitarta su Tautinių 
namų valdyba, pietūs bus duo
dami penkias dienas savaitėje 
šių namų žemutinėje salėje. 
Pietus galės gauti asmenys 60 
metų ir vyresni. Jei viena pusė 
(vyras ar žmona) būtų jaunesnė 
kaip 60 metų, tai, atsižvelgiant 

A MERRY CHRISTMAS 
TO ONE AND ALL! 

Smcere Blessings To One And Ali On This Hoty Christmas Day 
From 

SANTA TERESITA VICARIATE CHURCH 
Rev. Pather Raphaei R. Orozco, Vicar 

PEACE ANO BLESSINGS AT CHRISTMAS 
ANT THROUGHOUT 1988 

ST. MARY STAR OF THE SEA 
6435 South Kllbourn, Chlcago, HNnois 

i To Our Frlonde Ane) i 
Courteeyo* 

PULASKI SAVINOS ANT LOAN ASSOCIATION 
3156 South Morgan Street, Chlcago, INnois 

Phona: 927-3500 

Merry Christrnas From 

MARZANO'S 
120 LANE9 — OPEN BOWUN6 A N Y T O M 

»'• Mlami Bowl — 8 0 2 3 1 . Archer Ava. — H — K 505-0707 
Marcano'e Ctoarinf Bovrl • 5523 W. 03rd t t — 0 0 — į 5 *5 -4200 

Coctail Lounges — Grills — Banquet Rooms 
Ample Free Parking 

Best vVishes To Our Friends And Neighbors For A 
Merry Christmas And A Happy New Year 

From the 
MAROUETTE NATIONAL BANK 

6316 South Wostom Avo., Chlcago, m. 
Also The 

PULASKI FACIUTY 
Phono: 836-3300 

62nd & Pulaaki Rd., Chlcago, IN. 

Linksmų Šv Katodų 
Hnki 

O U A S A R T R A V C L A O E N C Y 
2440 W. 63rd 9 t 

§25-0400 
Linskmų Kalėdų! 

I AM A STATIONERt 
0230 S. KeOMo 

770-0102 arba 7 7 0 4 9 4 1 
viskas įstaigoms! Rastines, braižybos ir 
mokyklos reikmenys. Sveikinimo korteles 
įvairiomis kalbomis. 

Merry Christmas 
MWWAY LOUMOC A 

S A N O U E T H A U . 
4222 W. 03rd t t , CMcago, IN. 

501-4222 
6anquets for Weddings & all Occasions 

Package plans available 

Merry Christmas 
MSMA DRUO STORE INC, 

2001 w. 03rd t t , CMcago, II I . 
776-70M 

We accept all Insurance Cards 
and Public Aid Cards 

Senior Citizen Discount 

Merry Christmas 
From 

P A R K F O O D A 
U O U O R M A R T 

2010 W . 71«t t t 
C M c a g o , I I I . 

7 7 0 - 1 0 2 1 

Merry Christmas 
DYNANHC AUTO RSSUILDER9 

0020 t . W a a t a m 
Nl. 

INC. 

Ouality Body Repairing and Painting 
Foreign & Domestic Cars 

Christmas Day 
Groetings 

To all From 
CLEARING BANK 

5235 W. 63rd 
Chicago 
582-6300 

Member F.D.I.C. 
Merry Christmas 
71et a Wastarn 

CURRENCY EKCHANGE INC. 
7 0 0 0 t . W a a t a m Ava. , Chlcago, UL 

470-2721 
Checks Cashed-Money Orders 

Waatem Union-Licanse RenewaJ 

Best VVtshes To Our Many Friends For A 
Merry Christmas 

From the 
RIDOELAND UVING CENTER 

1 2 9 0 0 1 . RMgeland Ava . 
PaMOO M#4QoTwt ••»• 

007-0900 

9 9 H F O O O M A R T 
9 7 2 3 Cermak, Cicero, M . 

Imported Otive Oil 
Fresh Bread, Lamb & Pork Daily 

Fresh Roasted Lamb Every Sunday 
Complete Line of Imported Food & Liquor 

090-0797 

Merry Christmas 
9 H O R T 9 T O P 6 5 

0 9 9 2 9 . Kodzle, Chlcago, M. 
470-0377 

Cigarettes $1.45 
Pepsi 2 Litre $1.39 

Ice Cream and Milk Shakes 

P 
DIVE 6 SKI 
Skis: 

Olin • Rossignol • 
Burton Snovv Boards • 
Dynastar 
Bcots 
Sotomon • Raichle • Caber 
Bindings: 
Soloman • Marker • Tyrolia 
Ctothing: 
Rotfe • Demetre • Serlac • Nils • Northface 
• Anoralp 
Ask About Our Rentals 
Standard & Preferred 
Po*der Mountain — The Lai gest 
Indoor Revolving Ski Deck in the 
Midwest For Learning Or Conditioning 
Going into our 5th Year 

4254)022 
2 0 4 0 W . 5»th 

Evergroen Park 

Merry Christr îas From 
JACOUEUNE WAWRZNIAK KVETON 
OF FL0WERS BY JACOUEUNE ROOE 

0243 W. Cermak Rd. 8erwyn, III. 
0900909 

Flovvers of Distinction FTD. Teleflora & AFS 
All Major Credit Ca^as Accepted 

Best VVishes To All On This 
Holy Christmas Day 

HOLY NAME CATHEDRAL 
730 N. Wabaah 

Cit te 990, III. 
Talephana; 707-0040 

Bishop Timothy Lyne 

Meny Chnstir.as 
From 

MARTIN MUFFLER SALES 
6S47 S. Vtfestern Ave. 

Chicago. III. 
737-8200 

"The Muffier Pioneer' 

KENN'S FAMILY BOVVUNG PRO SHOP 
3205 W. 59th, Chicagc, III. 434-1000 
Columbia - AMF - Brunswick - Ebonite 

Shoes. Bags & Accessones 
OpenMon., Wed. & Ft. 11 A M . to6 P.M. 

Tues. & Thurs 12 lo 9 P Vi 
Sat 11 A M 'o 5 P M. 

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

Courtesy of 
COMPLETE AUTO SERVICE 

Phone: 294-2241 
4942 9 . Waatem Ava. 

Best VVishes To Our Many Friends 
And Patrons For A Merry Christmas 

NEVADA RESTAURANT 
Phone; 581-4270 

6o00 S. Pulaaki Rd., Chlcago, IH. 
Present This Ad For A Complimentary 

Giass of Wme VVith Dinner 

Best VVishes To One 
Ana Aii For A 

Merry Christmas 
Ccurtesy of 

A FRIEND 

COLOUR SHOP INC. 
300 W. Burlington 

LaGrango, III. 80525 
352-4000 

VVallcoverings-Floorcoverings 
Window Treatments 
Custom Color Paints 

4143 W . 03 r0 9 t , 
700 
Oafc U am, M . 

Prescriptions Filled 
Frames Repaired 

Merry Christmas 
For 

J A Y D R U 0 9 
2750 W. 7 1 M 9 t , CMcago, IN. 

470-2200 
Open Mon. thru Sat. 9 A M . to 9 P M. 

Sunday 9 A.M to S P.M. 

Merry Christmas 
From 

MT. OREENWOOO 
HARDWARE 0 SUPPLY 

3124 W. 09991 

001-9770 

NUGRIAUS BAŽNYČIĄ 
Šv. Šeimos bažnyčia, 1100 S. 

May, Chicagos vakaruose, jau 
yra 127 m. senumo ir tiek 
susenusi, kad apdraudos draugi
jos nebenori išduoti apdraudos. 
Ji bus nugriauta 1988 m. ir jos 
vietoje bus pastatyta jėzuitų 
įstaiga su koplyčia. Šv. Šeimos 
bažnyčia yra antra savo senumu 
Chicagoje, yra pergyvenusi 
1871 m. gaisrą. Jau treji metai, 
kai ji buvo uždaryta ir tik mažas 
kambarys buvo naudojamas 
kaip koplyčia. 

LA PETITE PA9TRY 9HOP 
2800 W. 83rd 9 t 

434-4174 
9910 W. 03rd 9 t 

/eJ^P** dJiaVaV ^vf^oJ^I^^Pf 99a« 

Specializing in VVedding Cakes 
And Miniatura Pastries 

O L O F A t m O M E D 
9 2 1 0 

Home of Franch Cream 
Chocolate Novelties 

All Types of Boxed Candies 

Merry Christmas & Happy New Year 
MINO LEE CMINC9E RESTAURANT 

0340 9 . Kadz ia , C M c a g o , M . 
7 3 7 - 2 1 0 9 

Grand Opening Special 
Free Almond or Fortune Cookies W/Ordar 

ues.-Sat. 11 30-930 P.M. • Sun. 12-9 P.M. 

Merry Christmas 
From 

J A J P H A R M A C V 
2557 W . 0 0 t h 9 t 

5030 W . FuHerton 
V I R V B r j W | 801 • 

237-0007 
Banquets For All Occasions 

Facilrties For Up To 700 People 
VVadding S Anniversary Specialists 

T A T R A I N N 
0040 9 . PuIaeM. 992-9313 

Polish Smorgasbord 
Polish & American Cuisine 
Open Tuesday thru Sunday 

For Lunch & Dinner 
Call cor Reservations 

Merry Christmas 
From 

Stanley Yurkus 
2 4 4 9 W. 71at , CMcago, M . 00020 

737-5920 
"AUDYKLA JUOSTA" 

aoma 

Best VVishes To All 
On This Holy Christmas Day 

From 
ST. TARCI99US CHURCH 

6020 W. Ardmore 
CMcago, IN. 

703-0220 

Merry Christmas 
To Our Many Friends 

Ccurtesy of 
CRAWF0RD SAUSAGE C 0 . 

— Daisy Brand Meat Products — 
Phone: 277-3095 

2310 S. Pulaaki, CMcago, III. 

Best VVishes On This Holy 
Christmas Day 

From 
ST. THECLA CHURCH 

Rev. Matt Bednarz 
0729 W. Oavon Ava. 

WTltCe*yWf I I I * 

Merry Christmas 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
BEVERLY T0WER9 

CONVALESCENT CENTER 
Pilono: 438-8800 

0001 9 . VVestern Ave., CMcago, I I I . 

7 7 0 - 4 3 0 3 

Merry Christmas 
DAINA RESTAURANT 

2 9 9 9 W . 7 1 a t S t 

Merry Christmas 
MODELL FUN1RAL HOMEt 

5725 9. Pulaaki Rd. 
•nona; 707-4730 

7710 9 . 082-3900 
VevVlOTIf lota 

Best VVishes To Our Many Friends on 
This Hoty Christmas Day 

Courtesy of 
KIRŠY 9MBBT METAL WORK9 

Phone:247-4477 
4209 South VVestern Ava. 

CMeago. M . 

S 9 P ELE1RONICI, 
VCR 9 TELEVtttON SERVICE 
3020 W. 03f0 9 t , CMcago, M. 

7 7 0 4 1 1 9 
Repair all makes — free aattmataa. Carry 
in or home tarvica. All work guaranteed 
Special — clean VCR $12 95. 

434 0 9 9 9 
Open Monday - Friday 11 A M . to 8 P.M. 

Saturday & Sunday 8 A.M. to 8 P.M. 

šv. Kalėdų proga 
Visus Lietuvius 

Sveikina 
"AMERICANA 

HEALTHCARE" 
CENTRO 

Rezidentai ir tarnautojai 
•401 t . Kostnor 

•L 

Best VVishes to Ona and AH 
On This Hoty Christmas Day 

From 
ST. DAMEL TNE PROOTMI CHURCN 

Rev Fr. Chanas F. Kaiy, pastor 
Phene: 090-1223 

9999 S. 

Baat VVishes To A l For A 
Many Christmas 0 Happy New Year 

Courtesy of 
W W » s r W A l i 99̂ 09 I a%IV l̂ r̂ â paB W%e>« 

2199 S. Kedate, Avo., CMcaga. M . 
t77«9TS9 

Merry Chriatmas 
From 

8 7 4 3 W . 
2 2 0 - 1 1 9 9 

9 1 1 9 W . 4 9 r 0 

Ouality Polish Sausage 
Choica Luncoon Meat 

Food SpecieRiet 

Many Christmas 
ROLUN WHEEL9 AUTO 9ALE9 

9 9 0 1 S W a a t a m Avo., CMcaga, 10. 
470-0300 

Large Setection of Fine Used Cars 
$100 Discount with this ad 

1 Discount per purchase 

Merry Christmas 
From 

CLUBKARLOV 
4 0 9 0 W. 47ttl S t 

^^OtO^^ajoa^a1 g vaa* 

947-0400 
Banguets For VVeddings 0 AB Occasions 

Merry Christmas 
OORDOtr9 AUTO REPAIR 

7 3 1 9 9 . W e a t a m 
CMcago, M . 

7 7 0 4 2 0 0 
Complete Automotive Repair 

Foreign & Domestic 

Merry Christmas 
O a K AUTOMOTIVE 

9 9 2 9 9 . Weatern Ava. 
CMcago, M . 

029-0030 
Complete Auto Mechanical & Body Work 
Foreign 0 Domestic Insurance Approvod 

Merry Christmas 
From 

L A W N L A N E 9 
0790 0 . PtHaakl 

992-2929 
Open Bowlmg Christmas Day 

Best VVishes To Our Many 
Friends For A Holy Christmas 

And A Blessed New Year 
Courtesy of 

BEARSE MANUFACTURINO CO. 
3015 W. Corttand 

W I E V 9 ^ f ( Įlf« 

Merry Christmas 
RUBINO SEA FOODS 

Fresh, Frozen & Smoked F'-sh 
Fresh Shnmp. Lcbsters, 
Cracs Clams & Oysters 

1805 W. Roosevstt 
Broadview. III. 

344-2299 
Merry Christmas 

SOKOL STICKNEY 
4131 Home Ave. (Near Harlem O 39th) 

Stlckney, III. 
788-9828 

Banquets For VVeddings & All Occasions 
Complete Package Plans Avaiiable 

Best VVishes To All 
On This 

Holy Cr.nstmas Day 
From 

ST. JOHN OF GOD CHURCH 
1234 Weat 52nd St. 

CMcago, IN. 

Merry Christmas 
HOEFFKEN'S THE 9U9Y BAKERY 

3044 W. 03rd St., CMcago, M . 
737-0390 

Traditional or Fountain VVedding Cakes 
Sweet Trays 

Bride's Limousine fVVhite) 
Merry Christmas To Our Many Friends 

From the 
AVENUE 

PICTURE FRAME SHOP 
Phone; 529-7911 

2301 Woat Behnont Ave. 
\^aW8iSfHw» I I I * 

Merry Christmas 
AU.-RITE AUTO UPMOLSTERY 
3 9 9 0 W. 50*1 t t , CMcago, I I I . 

902-2000 
One Day Service (Most Jobs) 

Complete Interior Repairs 
Insurance Work VVelcome 

Merry Christmas 
To Our Many Friends 

Courtesy of the 
EGAN FUNERAL HOME 

Phone: 502-2000 
3700 West 63rd S t 

CMcago, III. 

Merry Christmas 
To Our Many Friends 

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

Phone: 271 1408 
5462 N. Damen Ave. 

Chicago. III. 

Merry Christmas 
To Our Many Friends And Patrons 

Courtesy of 
MIDWAY PHARMACY, INC. 

Phone: 767-9155 
Dollar on W-tn Witamins 

4324 West 63rd St., Chicago, IN. 

K A 9 P H A R M A C Y 
"A Family Drug Centor" 

V#a Honor AH Ineurnce & VVelfare Plans 
Free Neighborhood Prescription 

Delivery Service 

Merry Christmas 
K U H L 9 TRUE VALUE HAR0WARE 

2af«V W. V3fOf CMCalfOt IN« 
1 .470-3400 

Compfate pain/.PIumbing & Electrical Sup-
pHes Light Bulb Service — Open 7 Days. 

Merry Christmas 
From 

J O t O FRANKO 
HOME MAOE 9AU9A0E 

9020 9 . Pulaaki. 581-0030 
3334 N. MNv/aukaa. 283-0310 

Many Chriatruaa From 
aOUTHWE9T F E O E R A t 9 A 

9 9 4 9 9 . 

H M W« Svilo • * • i 

WE9TLAWN CURRENCY EKCHANGE 
VVishes All Our Lithuanian Friends 

A Merry Christmas 
4021 W. 03rd 9 t , CMcago, IN. 90029 

707-7039 
Instant Renevral of License Platės 

And City StiCkers 

Best VVisnes To Ail 
For A Merry Christmas 

Courtesy of 
JA MAR JEVVELER9 

Phone: 6790010 
4915 Oakton St. 

Skokie, III. 

Me--ry Cnristmas To Our Many Friends 
Courtesy of 

SLUOGE REMOVAL ANO 
SEVVER SERVICE 
Phone: 889-5175 
2315 West Moffat 

CMcago, IH. 80847 

C t W BOOKS 
Located m Foro City East 

7000 S. Pulaaki, Chlcago, M. 
501-3200 

Paperbacks — Best Sellers 
Foreign laoguage Greeting Cards 

For All Occasions 

Merry Chr.stmas 
To Our Many Friends 

Courtesy of the 
LOYAL CAOKET CO. 

Phone; 722-4005 
134 S. Callfornla Ava. 

Chlcago. IN. 

LINKSMŲ 
ŠVENTŲ KALĖDŲ 
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VLADUI 
ADOMAVIČIUI 

70 METŲ 
ALFONSAS NAKAS 

Apie jį turėtų rašyti (o gal 
vėliau ir parašys) buvę jo kole
gos sportininkai. Šio rašinio au
torius nori tik padaryti pra
džią. Kai maždaug prieš 
pusantrų metų su Vladu susipa
žinau, jo sportinė veikla jau 
buvo labai ribota: kiekvieną 
rytą porą kartų aplėkimas 
aplink Valties ežerėlį (Boat 
Lake), o kai vidudienį saulė 
nebepakeliamai užkaitina, tai ir 
poros valandų pasipliuškinimas 
to ežerėlio šiltam, it vonios, 
vandeny. Ką gi, kai pensi
ninkas, tai pensininkas. O buvo 
laikai, kada Juja (prigijusios 
pravardės daugiau nebedėsiu į 
svetimženklius) futbolo bei 
krepšinio aikštėse ir prie 
pingpongo stalo savo prieši
ninkams teikdavo daug rūpes
čio, kartais jiems keldavo 
siaubą... 

Vladas Adomavičius 

Paprašytas biografijos, 
suteikė labai mažai. Surašau, 
ką iš jo gavęs. 

Vlacfas Adomavičius gimė 
Rusijoj, Orio mieste, 1917 m. 
lapkričio 20. Karui ir revoliu
cijos chaosui praėjus, su tėvais 
ir vyresniais broliais 1922 m. 
grįžo į Lietuvą. I Kauno „Auš
ros", berniukų gimnaziją įstojo 
1927 m., ją lankė iki 1934 m., 
bet 1935 m. rudenį perėjo į Lie
tuvos Mokytojų profesinės s-gos 
Kauno gimnaziją suaugusiems 
ir ten 1936 m. gavo brandos 
atestatą. Tarp 1936-38 m. dirbo 
Kauno m. savivaldybės ūkio 
skyriuje. Karinę tarnybą 
1938-39 m. atliko Karo 
mokykloj, aviacijos skyriuje, 
kaip kariūnas-aspirantas, 1939 
m. gruodžio 1 pakeltas į ats. 
jaun. leitenanto laipsnį ir mo
bilizuotas. Grįžęs į civilinį gyve
nimą, 1940 m. tapo Valstybės 
kontrolės jaunesniu revizorium, 
o 1941-44 m. darbavosi Kauno 
„Maisto" fabrike iš karto 
buhalteriu, paskui skerdyklų 
vedėjo padėjėju. 

Su zarasiške Liucija Sta-
tulevičiūte šeimą sukūrė 1943 
m. gegužės 1 d. Su ja išaugino 
sūnų Algį Joną, kuris, baigęs 
aukštuosius mokslus ir vedęs, 
dabar gyvena Marylando vals
tijoje. 

Vokietijoje 1944-49 m. gyveno 
išvietintųjų stovyklose Wies-
badene, Kasely ir Miunchene. 
Amerikon emigravo 1949 m. ir 
apsigyveno Linden, o vėliau 
Clark, NJ. Nuo 1957 m. iki išėji
mo į pensįją 1983 m. dirbo 
projektuotoju ITT įstaigoje 
Nutley, NJ, ir Bell labora
torijose Murray Hill, NJ. Išėjęs 
į pensiją, tais pačiais metais su 
Liucija persikėlė į Sunny Hills 
ir iš Čia niekur kitur nebežada 
kraustytis. 

Tarp 1932-57 m., tad ištisus 
25-rius m., kultivavo bent trijų 
rūšių sportą. Kaip krepšinin
kas, buvo „Tauro" L klasės 
komandos dalyvis, o taip pat ir 
Lietuvos krepšinio rinktinės 
kandidatas. Futbolisto karjerą 
jis pradėjo LFLS 1933 m. Ši 
komanda tapo Kauno m. jaunių 
kl. meisteriu. 1943 m. Vladas 
žaidė „Tauro" komandoj, kuri 
tapo tuometiniu Lietuvos fut

bolo meisteriu. Jam įsijungus į 
„Tauro" komandos stalo tenisą, 
ši komanda 1939 m. laimėjo 
Kauno m. bei apygardos tarp-
klubines pirmenybes. Tais 
pačiais metais VI. Adomavičius 
ir Stasys Meilus, atstovaudami 
„Kipro" klubui, Kauno m. bei 
apygardos turnyre tapo stalo 
teniso dvejeto meisteriai. Visose 
trijose sporto šakose jis reiškėsi 
taipgi Vokietijoje ir dar keletą 
metų Amerikoje, visuomet bū
damas pirmaeiliu žaidėju. Tik, 
kaip minėjau pradžioj, apie 
Vlado sportinę veiklą palieku 
parašyti žinovams. 

Prie biografijos dar pridėsiu, 
kad Vladas nesišalina nė nuo 
visuomeninio darbo. Čia, Sunny 
Hills, dvejus metus atbuvęs la
bai geru, sąžiningu, kruopščiu 
vietinės LB apylinkės iždi
ninku, nors nutaręs pailsėti, kai 
LB metiniam susirinkime į 
naują valdybą stokojo kandida
tų, jis sutiko pasilikti ir treč; us 
metus. 0 jo darbas LB v-boje 
vienas nedėkingiausių, tarp kit
ko ir išrinkti taut. solidarumo 
mokestį. Jo pagerbimo metu 
programos vedėjas užsiminė, 
kad jis tol nepalikdavo ramybėje 
nei vieno LB nario, kol iš jų 
taut. solid. mokesčio 
neišreikalaudavo. 

Lapkričio 21 d. septy
niasdešimties metų ir 
vienos dienos Jujai jo žmona 
Liucija suruošė sukaktuvių 
puotą. Šalia pusšimčio Sunny 
Hills gyventojų dalyvavo ir šeši 
tolimi syečiai: iš Toronto brolis 
Leonas ir Ieva Adomavičiai bei 
Liucijos brolis Albinas ir Ma
rytė Statulevičiai, o iš Palm Ci
ty, FL — Birutė ir Stasys Meilai 
(taip, tas pats Meilus, su kuriuo 
kartu Juja laimėjo meisterių 
vardus). 

Prieš vaišes plačioj ir labai 
įdomioj žodinėj programoj apie 
Vladą-Jują daug sužinojom. 
Daugiausia apie jį kalbėjo 
progr. vadovas Klemensas Žu
kauskas, trumpiau Alfonsas 
Vėlavičius ir vyr. brolis L. 
Adomavičius. Vytautas Baltutis 
perskaitė ilgą, kelių dešimčių 
posmų jo sukurtą poemą, ryš
kinančią svarbiausius Jujos 
gyvenimo momentus, o pasku
tinius keletą posmų, Vytauto 
paraginti, visi dalyviai sudaina
vome, naudodami kauniškės 
dainelės ,,Jadzė Pupcikas" 
melodiją (tai Jujos pamėgtoji 
daina). Dar žodžiu pasveikino 
brolienė Marytė Statulevičienė. 
Perskaityta keletas sveikinimo 
laiškų, jų tarpe net iš Kauno. 
Kai pats trumpai kalbėdamas 
Vladas visiems dėkojo, vienam 
svečiui užklausus, papasakojo ir 
kaip jis tapo Juja. Kai „Aušros" 
g-jos trečioje klasėje geografijos 
mokytojas iššaukęs prie lentos 
ėmęs klausinėti apie jūras, neiš
tartas „r" raides jis vis sakęs 
, juja". Pravardė greit prigijusi. 
A. Vėlavičius patvirtino, kad, 
kai jis, iš Žemaitijos į Kauną 
atvažiavęs studijuoti, nueidavęs 
į futbolo rungtynes, tai tegirdė-
davęs publiką šaukiant „Juja, 
Juja, Juja!", nes mūsų Juja vis 
būdavęs netoli priešo vartų ir 
neretai po golą jam užfundy-
davęs. Tik iš spaudos sužinojęs, 
kokiam asmeniui „Juja" 
priklauso. 

Kalbų programą baigiant, 
sukaktuvininkas dovanų gavo 
net du puikius paveikslus; vieną 
nežinomo dailininko, nuo 
giminių, o antrą — Ringailės 
Zotovienės, nuo visų kitų puo
tos dalyvių bei nedalyvavusios 
pačios Ringailės. Po „Ilgiausių 
metų", kun. Pranui Jaraškai 
vaišes palaiminus, tai jau 
valgėm, gėrėm ir šokom iki 

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996_ 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit « t 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V* Wtt* 95th Street 

Tel. - GA 4-8654 

REAL ESTATE 

H mis KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-8ACE REALTORS 

IMCOtit TAX - UiSUMNCK 
6529 S KEDZSE 

77*2233 

Clevelando Vyrų oktetas, atlikęs programą. U kairės: V. Žiedonis, R. Zylė (nematyti;, M. Aukš
tuolis, P. Nasvytis, R. Butkus, G. Motiejūnas, A. Gylys, M. Motiejūnas. Prieky — sol. Irena 
Grigaliūnaitė. 

Nuotr. Vitalijos Butkuvienės 

DŽIUGINANČIOS PROŠVAISTĖS 

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

436-6937 
Elektros ir r^rr.ų apšildymo 

siet-mų pataisymai. 
Vytautas Taras 

„Idėjos, jei didžios, nemiršta 
kaip žmonės'', sakė Maironis. Pa
rafrazuojant Maironį, tą mintį 
galima pritaikyti ir mūsų išei
vijos gyvenimo apraiškoms, ver
tinant mūsų kultūrinių verty
bių tęstinumo galimybes. Šį 
kartą norėčiau konkrečiai stab
telėti prie meilės lietuviškai 
dainai ir jos padėties nuo tautos 
atskilusioje šakoje. 

Keleto metų laikotarpyje pra
radome eilę mūsų muzikų, jų 
tarpe Alfonsą Mikulskį, Čiurlio
nio ansamblio kūrėją ir ilgametį 
jo vadovą-dirigentą, Rytą Babic
ką, Čiurlionio ansamblio chor
meisterį, vėliau dirigentą, 
populiaraus Clevelando vyrų 
okteto steigėją ir vadovą bei Šv. 
Jurgio parapijos choro diri
gentą. Tai asmenybės, sugebėju
sios ne vien atlikti savo 
uždavinį, bet tiek savo pavyz
džiu, tiek entuziazmu įkvėpti 
gilią meilę lietuviškai dainai. 
Todėl jų mirtis nesunaikino dai
nos mylėtojų entuziazmo ir 
nesugriovė per daugelį metų 
dėtų pamatų ateinančioms kar
toms. Čiurlionio ansambliui per 
trumpą laiko tarpą nustojus 
dviejų dirigentų, ansamblio va
dovo pareigas perėmė jaunas, 
jau Amerikoje gimęs, pro
fesionalas muzikas dr. Bronius 
Kazėnas, kuris šalia savo tiesio
ginio profesinio įsipareigojimo 
gretimame Youngstown mieste 
randa laiko kelis kartus per sa
vaitę atvykti į repeticijas, ruoš-

j ti repertuarą ir įtemptai dirbti 
I su Čiurlionio ansambliu, juos 

paruošęs sėkmingoms gastro
lėms į Washingtoną, Chicagą ir 
kitus miestus. 

Populiarus ir savo dainomis 
tūkstančius tautiečių ir svetim
taučių linksminęs Clevelando 
vyrų oktetas, apkeliavęs beveik 
visas lietuviškas kolonijas 
keliuose kontinentuose, įskai
tant ir tolimąją Australiją, savo 
pramoginiu žanru, repertuaro 
įvairumu ir patrauklia scenine 
laikysena, kurį laiką likęs be 
vadovo, pagaliau Raimondo Ka
valiausko asmeny rado jauną, 
energingą ir entuziastingą va
dovą, sugrąžinusį oktetą į jo pir
mykštį lygį ir net padidinusį jo 
sudėtį. Anksčiau oktetą sudarė 
septyni dainininkai ir vadovas 
Rytas Babickas, koncertų metu 
ėjęs akompaniatoriaus pareigas. 
Solistė Irena Grigaliūnaitė, 
nuolatinė okteto puošmena, 
kartais spaudos atstovams su
teikdavo progą pajuokauti apie 
„vyrų" oktetą, kuriame didelį 

išnaktų, vis už Jujos sveikatą, 
kad jis dar bent pusmilijonį ratų 
apie Valties ežerėlį savom ko
jom ir be lazdelės apsuktų... 

Baigdamas turiu pastebėti, 
kad vadovavo Klemensas Žu
kauskas ir atliko pasigėrėtinai: 
ne tik planingai, nesikarščiuo-
damas visus kalbėtojus su
rikiavo, bet ir pats sukaktu
vininką aptarė taikliai ir su 
humoru. 

AURELIJA 
BALAŠAITIENĖ 

vaidmenį atlieka moteris... 
Š.m. gruodžio 12 dienos vaka

re Clevelando Lietuvių na
muose įvyko originalus ir 
įdomus okteto koncertas, kurio 
rengėjai susirinkusiems sve
čiams suruošė nepaprastai 
jaukų pobūvį, sujungdami pui
kiai paruoštas vaišes, gerą pa
tarnavimą su okteto pasi
rodymu. „Gintaro" patalpose 
nebuvo nė vienos tuščios vietos, 
tuo įrodant visuomenės susi
domėjimą oktetu. Po pietų į salę 
įžygiuojančius okteto narius 
svečiai pasveikino karštais plo
jimais. Trumpą ir sąmojingą 
sveikinimo žodį tarė jo naujasis 
vadovas Raimundas Kavaliaus
kas, vos prieš dvejus metus 
atvykęs iš Lietuvos. Šiuo metu 
okteto sudėtį sudaro šie daini
ninkai: Valdas Žiedonis, Romas 
Zylė, Mečys Aukštuolis, Paulius 
Nasvytis, Benis Butkus, Gytis 
Motiejūnas, Algis Gylys, Min
daugas Motiejūnas ir solistė 
Irena Grigaliūnaitė. įdomu pa
stebėti, kad okteto nariai atsto
vauja įvairioms amžiaus gru
pėms, nuo jaunuolio iki pensi
ninko ir taip pat visi yra skir
tingų profesijų, bet sudaro 
darnų vienetą, sujungtą pa
grindine meilės muzikai idėja. 
Repertuaro įvairumas taip pat 
duoda progą pavieniams okteto 
nariams atlikti solo partijas. Jų 
malonūs, išlavinti balsai savo 
partijas atlieka labai gerai. 
Solistės Irenos Grigaliūnaitės 
buvimas aštuonių vyrų fone yra 
ne vien sceniškai patrauklus, 
bet taip pat įnešantis roman
tiškai žaismingą elementą ir 
įmantrios harmonizacijos išvys
tymą, kada jos skambus sopra
nas susilieja su vyriškais bal
sais, iškyla virš jų arba sidabri
niai nuskamba solo. 

Nors mūsų spaudoje dažnai 
mėgstama iš programos detaliai 

• nurašyti repertuarą, šia proga 
į norėčiau pasitenkinti vien pro

gramos apibūdinimu bendrais 
I bruožais. Girdėjome kelias liau

dies dainas, linksmas pramo
gines, romantiškai sentimen
talias, juokingas ir graudžias, 
tiek lietuvių kompozitorių su
kurtas, tiek lietuvišką tekstą 

sukūrus populiarioms svetim
taučių kompozitorių dainoms. 
Publikai reikalaujant, ploji
mams nenustojant, oktetas virš 
numatytos programos su
dainavo „Rožę, darželio gėlę" su 
soliste Grigaliūnaitė ir „Arą", 
kurio nepaprastai jautrus atli
kimas paliko gilų įspūdį, sub
tiliai pereinant iš galingo for
tissimo į jausmingą pianissimo. 
Mano stalo kaimynas amerikie
tis klausėsi koncerto su dideliu 
dėmesiu, o aš jam trumpai iš-
versdavau kiekvienos dainos 
pagrindinę mintį. Tačiau 
„Aras" jam padarė tokį stiprų 
įspūdį, kad, programai pasibai
gus, jis prašė tos dainos pilno 
teksto ir buvo įsisąmoninęs pa
grindinę melodiją. 

Programai pasibaigus, svečiai 
dar ilgai nesiskirstė, nežiūrint 
vėlybos valandos. Okteto va
dovas Raimundas Kavaliaus
kas, laimingas ir patenkintas, 
keliom minutėm prisėdo šalia 
manęs. „Bandau naujame pa
saulyje prasimušti, taigi ir fi
zinio darbo ir muzikinio įsipa
reigojimo įtampa kartais labai 
nuvargina", sako jis. Tačiau iš 
jo akių sprendžiu, kad tai ne 
skundas, tik kuklus pasididžia
vimas. Programos metu tarp 
dainų Raimundas ne tik 
pranešinėjo dainos pavadinimą, 
bet paberdavo trumpus komen
tarus, juos atmiešdamas sąmo
jumi. Tas, žinoma, labai prisi
dėjo prie jaukios nuotaikos, pa
galiau atsikračius formalios, 
senovinės koncertų atmosferos, 
kurios sustingęs formatas dau
giau imponavo, negu žavėjo. 

Iš Raimundo teko patirti, kad 
oktetas yra pakviestas vykti į 
Chicagą vasario 6 dienos vaka-

i rui, kurį rengia Akademinis 
Skautų sambūris. Jis tikisi, kad 
oktetas gaus ir daugiau kvie
timų į kitus miestus ir kad įvai
rių švenčių rengėjai pastebės, 
jog oktetas yra gyvas ir pasi
ruošęs savo tautiečius džiuginti 
lietuviška daina. 

Meilė lietuviškai dainai ne
miršta kaip žmonės. Ji yra 
mūsų kultūros gyvybinė dalis ir 
gyva kiekvieno lietuvio širdy. 
Clevelando vyrų oktetui ir jo 
jaunam vadovui tenka palinkėti 
sėkmingų ir ilgų gyvavimo 
metų. 

JAV LB Vidurio Vakarų Apygardos 
valdyba nuoširdžiai sveikina visus LB 
vadavus ir darbuotojus šv. Kalėdų ir 
Naujų 1988 Metų proga. 

Birutė Vindašienė, pirmininkė 
Povilą* Norvilas, vice-pirmininkas 

Aleksandra Likanderienė, vice-pirmininkė 
Danguok Ilginytė, sekretorė 

Jurgi* Matusevičių*, iždininką* 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bi] ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

•SS-2O20 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT IR*ĄŽININGAI 
. PATARNAUJAME PIRKIME 
į BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

Wholes»l* Carpeting 
ŠĮ mėn. specialus kilimų pardavimas. Pirki
te nevažiavę į krautuves! „Stain-resistant" 
mieg. kamb. kilimas ir jo pamušalas [klo
jamas už 179.00. 10 m. ,,wear-dated' 
kilimas su „premium" pamušalu į klojamas 
salone ir valg. kamb. už 325.00. „Special 
deal" laiptams. Naujai (klojami seni kilimai; 
pataisomos siūlės; kilimai ištempiami 
Pilnai apdraustas patarnavimas Skambinti 
po 6 va /akaro. palikti vardą ir tel numeri 
R. Darute, tel.: 5*9-2349. 

HELP W A N T E D 

WANTED 
FULL * PART TIME STYUSTS 

For new Fantaste Sam's in Coutryside. No 
follovving necessary. Many benei ts. Mušt 

speak English 
CALL DEBBIE 
MON - FRI 
57*074* 

Burbank Manor 

Banquets for Ali Occasions 50 to 600 
people American-Lithuanian Culsine 
Big parking lot. 

6345 W. 79th St. 
Tai: 599-2900 

Information 10 a.m.-9 p.m. 

Asmuo ieško nuosavybės investa
vimui. Sumokės grynais. Nori tartis tik 
su savininkais, be agentų tarpi
ninkavimo. Skambinti 434-7477. Jei 
neatsiliepia, palikite pavardę ir 
telefoną. 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 

Juzė Oaužvardlanė 

šiomis dienomis „Draugo"* 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau-; 
joms žmonoms ar marčioms.^ 
Daugelis apdovanojo kita-; 
taučius supažindindami juosi 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4548 W. 63rd St., 
CMcago, IL 60629 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-61 SS 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba,norrte būti 
M M Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas 

Ne. »75 — SS to Pulaski: gražus 4 mieg. 
6 kamb. mūrinis namas; 1-3/« prausykla; 
įrengtas rūsys: 2Vį auto garažas; gerame 
stovyje: St. Trib's. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
• Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai Jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo (vertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY . 
* ! T e l . — 434-7100 

KMKCIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ SČIRBAITĖ MAYCR 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos 'populiariausią 

I agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ssfbettel Mayer dėt sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

' * 

Turbūt jūs neatkreipėte dėmesio į tai, kad 
ANMno Baranausko trilogija neturi žiemos 

Ji yra pavadinta: 

RUDENYS IR PAVASARIAI 
Tai yra nepriklausomos Lietuvos žmogaus išgyvenimai, 

kai reikėjo apleisti Lietuvą ir kurtis pasaulio platumose, 
papasakoti ne iš eilės, bet įcentriniu lodu, jungiančiu tolimus 
ir artimus Įvykius į idėjinius centrus. 

Dainas trumpas epizodas yra savyje pilnas kūrinys. 
čia valkata pašoko, visas raudonas i i apmaudo, ir, biauriai 

keikdamasis lenkiškai, užsimojo jam kirsti lazda. Pultinevičiaus 
senelis lazdą atėmė ir perlaužė pusiau, o po to, nutvėręs lenkpa-
laikį už apikaklės, vienu spyriu į sėdynę pasiuntė pro duris. Jas 
uždaręs, ramiai atsisėdo valgyti šattbarščių. Susirinko ir kiti namiš
kiai. Tiek jam, tiek jo žmonai atrodė, kad viskas tuo ir užsibaigė 
Tačiau j i* klydo. 

Ne be reikalo kun. Stasys VIa skaitydavo pirmąją 
„Rudeniu ir pavasarių" dalį su dideliu pasigėrėjimu, 
norėdamas dvasiškai atsigauti. Si pirmoji knyga buvo grei
tai išgrobstyta. Kadangi ji buvo paieškoma, L. Knygos klubas 
pasirūpino išleisti jos antrą laidą. 

Lietuviškos knygos klubas siūlo lietuviško* 
literatūros vertintojams visai tris Baranausko UBuul 
Jos asas u i 12 dolerių su persiuntimu. Illinois gyventojai 
moka 12.80 dol. 

Užsakymus siųsti „Draugo" adresu. 



PLEČIAMA 
LITUANISTIKOS 

KATEDRA 

• 

Lapkričio 20 dieną PLB fondo 
iždininkas Juozas Lukas įteikė 
paskutinį čekį Illinois univer
siteto kancleriui dr. Donald 
Langenberg, tuo užbaigdamas 6 
metus trukusį lėšų telkimą 
PLB Lituanistikos katedrai Il
linois universitete Chicagoje ir 
išpildydamas lietuvių pažadą už 
ją įmokėti 600.000 dolerių iki 
1987 metų pabaigos. Tokį 
pažadą 1981 metų lapkričio 20 
dieną buvo pasirašę PLB vardu 
Vytautas Kamantas ir dr. An
tanas Razma Illinois universi
teto vadovybei, kada buvo 
nutarta steigti Lituanistikos 
katedrą vykdant PLB seimo 
nutarimą. 

Pinigų įteikimo iškilmės ir 
universiteto suruoštos vaišės 
vyko Illinois universiteto 
kanclerio priėmimų >alėje, 
kur dalyvavo PLB, JAV LB, 
lietuvių organizacijų bei vi
suomenės atstovai, universiteto 
vadovybė, profesūros atstovai, 
PLB Lituanistikos katedros 
vedėjas prof. dr. Bronius 
Vaškelis, prof. dr. Violeta 
Kelertienė ir kiti. Trumpus 
žodžius apie šia didelę lietuvių 
dovaną lituanistiniam mokslui 
tarė PL.' *. Idybos pirmininkas 
Vytautai Ilamantas, kancleris 
dr. Donald Langenberg ir prof. 
dr. Nicholas Moravcevich. 

Pagal PLB sutartį su Illinois 
universitetu, PLB Lituanistikos 
katedra jau veikia nuo 1984 
metų rudens ir joje magistro ar 
daktaro laipsnių siekia litua
nistikos mokslo aspirantai, jai 
vadovauja prof. dr. Bronius 
Vaškelis. PLB fondas, per kurį 
buvo te lkiamos lėšos jos 
įsteigimui, tęsia savo darbą 
toliau, telkdamas lėšas dabar 
jau katedros plėtimui, ugdymui, 
jos aspirantų ir profesorių darbų 
paramai, specialioms paskai
toms, seminarams ir lituanis
tikos leidinių ruošimui bei 
spausdinimui. Šiems tikslams 
finansuoti PLB fonde yra 
laikoma speciali sąskaita, 
pavadinta Stasio Barzduko var
do stipendijomis. PLB fondo 
dabartinę vadovybę sudaro 
direktoriai Birutė Jasaitienė, 
Stasys Jokubauskas. dr. Petras 
Kisielius, Kazys Laukaitis ir dr. 
Antanas Razma, reikalų vedėja 
Niojolė Balzarienė, iždininkas 
Juozas Lukas ir pirmininkas 
Vytautas Kamantas. 

Pinigų įmokėjimo dieną PLB 
valdybos ir fondo atstovai 
(Vytautas Kamantas, Juozas 
Lukas, dr. Tomas Remeikis, 
prof. dr. Bronius Vaškelis ir 
adv. Saulius Kuprys) susitiko su 
Illinois universiteto vadovybe — 
kancleriu dr. Donald Langen
berg, jo pavaduotoja Carole G. 
Cohen ir prof. dr. Nicholas 
Moravcevich pasitarti apie PLB 
Lituanistikos katedros ateitį, jos 
plėtimą ir darbus. Universiteto 
vadovybė užt ikr ino, kad 
katedra veiks amžinai, 
nežiūrint aspirantų skaičiaus. 
Sumažėjus jų skaičiui, katedros 
vedėjai dirbs mokslinius 

lituanistikos darbus, o jų 
skaičiui padidėjus jos veikla bus 
atitinkamai plečiama. 

Lietuvių įmokėti 600,000 dol. 
sudaro didelį neliečiamą 
kapitalą, kurio pajamomis 
garantuota katedros ateitis. 
Universitetas netrukus pradės 
savo lėšų vajų padidinti 
katedros neliečiamą kapitalą 
per ateinančius kelerius metus 
iki 750,000 dol., kaip jis buvo 
anksčiau pasižadėjęs. 

PLB ir universiteto vadovai 
sutarė plėsti l i tuanistikos 
studijų apimtį Illinois uni
versitete, jame įsteigiant Litu
anistikos tyrimų institutą, 
kuris rūpinsis ne tik lietuvių 
kalba bei literatūra, bet ir kitais 
mokslais ( pavyzdžiui, istorija), 
specialiais projektais ir kt. 
Kanclerio pavaduotoja Carole 
Cohen ir PLB advokatas Sau
lius Kuprys paruoš naujai 
steigiamo instituto sutarties 
projektą PLB ir universiteto 
vadovybėms 1988 metų 
pradžioje. 

PLB Lituanistikos katedros 
vedėjas prof. dr. Bronius 
Vaškelis baigia tvarkyt i 
paruošiamuosius darbus, kad 
ateinančių metų pradžioje 
katedros globoje įvyktų vieno 
lietuvio mokslininko paskaitų 
ciklas istorinėmis temomis. Šias 
paskaitas finansuos PLB fondas 
iš Stasio Barzduko vardo sti
pendijų. 

Illinois universiteto vadovybė 
ypatingai įvertino ir iškėlė lie
tuvių tautinę grupę kaip vienin
telę Chicagoje, sugebėjusią 
įsteigti amžiną lituanistikos 
mokslo židinį laisvajame pasau
lyje. Tas rodo lietuvių nepap
rastų meilę savo tautiškumui ir 

mokslui. Už ta i didelė padėka 
priklauso visiems PLB Li
tuanistikos katedros steigė
jams ir rėmėjams, suauko
jusiems 600,000 dol. 

AP. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. gruodžio mėn. 24 d. 

Lietuviai Floridoje 

St Petersburg, Fla. 

PAŽMONY P A S 
V. IR V. KULBOKUS 

PAGERBTAS POETAS 
K. BRADŪNAS 

Žinomi kultūrininkai Verutė 
ir Vladas Kulbokai poeto Kazio 
Bradūno ir jo žmonos atvykimo 
į St. Petersburgą proga gruodžio 
7 d. savo namuose surengė jiem 
pasikvietę būrelį vietinių sve
čių priėmimą. Jau įsisenėjusi 
pas Kulbokus tradicija, kad jie 
nesitenkina vien tik puikiu 
svečių pavaišinimu, bet visada 
pasistengia praturtinti ir jų 
kultūrinį akiratį. 

Šioje vakaronėje po vaišių ir 
tarpusavio pokalbių įvairiais 
klausimais, šeimininko papra
šytas poetas K. Bradūnas pir-

Skautininkui ROMUI RAČIŪNUI ir jo šeimai, jo 
T Ė V U I iškeliavus iš šio pasaulio, reiškiame užuo
jautą. 

Chicagos skautininkai,-ės, 
Chicagos tuntai ir 

Vidurio Rajono Vadija 

Kriaučeliūnų vardo Montessori Vaiku namelių moksleiviai po programos. 
Nuotr. N. Čepėnienės 

Po paskutinio įnašo Lituanistinės katedros fondui. iŠ kairės: kanclerio 
pavaduotoja Carole G. Cohen, PLB pirm. Vytautas Kamantas ir reikalų 
vedėja Nijole Balzarienė. 

Laiškas 
DĖL UŽSIPUOLIMO 

EKOLOGINIAIS 
KLAUSIMAIS 

Šių metų gruodžio 11 d. 
„Drauge" tilpo Z.F. Balčiūno 
slapyvardžiu pasirašytas str. 
„Informacija,mokslas ir propa
ganda", kuriame esu neteisin 
gai šmeižiamas. Nenoriu pole
mizuoti su slapyvardininkais; 
leiskite tik atitaisyti kelis 
melagingus teiginius, kuriais 
klaidinami „Draugo" skaity 
tojai. 

1. Slapyvardininkas teigia, 
kad aš „Gimt. krašte" esu 
pareiškęs, jog mokslas Lietuvoje 
tiek p a t pažangus kaip ir 
Amerikoje... Tai mane gerokai 
kompromituojanti neteisybė, 
nes liečia ir tas mokslo šakas, 
apie kur ias nieko nežinau. 
Kalbėjau tik apie kompiute
rizaciją ir toje srityje dirbančius 
mokslininkus. 

2. Slapyvardininkas teigia, 
kad kažkoks Stanislovas Gied
raitis, Komunistų partijos 
Mažeikių rajono pirmasis 
sekretor ius , įrodinėja, jog 
Mažeikiai yra vienas „ekolo
giškai švariausių miestų", bet 
kad tokiems „Rekašiaus ir Gied
raičio propagandiniams pareiš
kimams sunkų smūgį suduoda 
poetas ... Alfonsass Maldonis'", 
sovietų Aukšč. taryboje kalbėjęs 
apie Lietuvos ekologines 
problemas. 

Mažeikiuose nesu buvęs nuo 
1944 m. Jokio Stanislovo Gied
raičio nepažįstu, nesu matęs nei 
girdėjęs, jokių propagandinių 
pareiškimų su juo nesu padaręs. 
Nieko ir „G.K.", pokalbyje eko
loginiais klausimais nesakiau, 

mučiausia pasidalino vienu kitu 
įspūdžiu apie savo naująją 
knygą „Krikšto vanduo Joninių 
naktį". Knyga esanti krikš
čionybės paliesta. Joje istoriniai 
bei mitologiniai ateities ir pra
eities įvaizdžiai. Poeziją reikią 
kurti iš gyvenimo. Šioje knygo
je nesą nei istorinės, nei reli
ginės klišes. 

Po to paskaitė apie porą 
dešimčių eilėraščių įvairiais 
pavadinimais ir juos pakomen
tavo. Visos tos pagoniškos ir 
krikščioniškos situacijos 
nesančios išgalvotos, o turinčios 
ryšį su tikrove. 

Po šio supažindinimo tęsėsi 
l i teratūrinis pokalbis, laike 
kurio, šeimininkui pripildžius 
sklidinas šampano taures ir pa 
siūlius išgerti už svečius, visi 
dalyviai, sveikindami ir pagerb
dami poetą Bradūną ir jo 
žmoną, sugiedojo jiems Ilgiausių 
metų. 

Pra le idę keletą malonių 
valandų, visi skirstėsi su dė
kingumu mieliems šeiminin 
kams už taip puikų vakarą. 

K Gn,ž. 

nes apie tai manę? neklausė. 
Žodžiu, viskas — nuo A iki Z — 
kas apie mane tame ilgame 
paragrafe yra parašyta, yra 
melas. 

Slapyvardininkas šio melo 
neparemia jokia citata, nes to ir 
negali padaryti — jokių pa
reiškimų apie ekologiją aš iš 
viso nesu padaręs. 

3. Slapyvardininkas teigia, 
kad aš. nors ir kalbėjau eko
loginiais klausimais, Ignalinos 
atominėje elektrinėje nieko kri
tikuotino nepastebėjau. Tai irgi 
netiesa. Po apsilankymo Igna
linos AJ paskelbiau ilgoką 
straipsnį, kuriame rašau apie į 
aplinką išleidžiamas dujas su 
radioaktyviomis priemaišomis. 
Niekas kitas šio klausimo viešai 
spaudoje atrodo nėra kėlęs. 
Kam įdomu — pasiskaitykite 
lapkričio mėn. „Akiračiuose". 
Tada spręskite patys, kuris iš 
mudviejų meluojame... 

4. Ta pačia proga norėčiau nuo 
to paties slapyvardininko šmeiž
tų apginti žmogų, kuris gyvena 
Vilniuje ir yra tenykščių ponų 
skriaudžiamas; jam pačiam nuo 
čionykščių slapyvardininkų ap
siginti sunku. Tai Virgilijus 
Čepaitis — literatūros vertėjas, 
parašęs straipsnių „Gimt. 
krašte" ir kitur apie tai, kad 
Vilniaus senamiestis apleistas 
ir kad jame žūsta istorinės ver
tybės. Tai labai nepatiko miesto 
biurokratams, todėl jie nutarė 
perkraustyti Čepaitį į mažesnį 
butą i,.kad žinotų, ką galima 
rašyti, o ką ne"). Čepaitis 
pabandė teisybės ieškoti 
teisme. Tada miesto „visa
galiai" jo bute išjungė šilimą. 
Šeima (3 mažamečiai vaikai) du 
mėnesius šaio, kol jo ginti išėjo 
rašytojas J. Baltušis ir „Gimt. 
krašto" redakcija. Tuo tarpu 
„Draugo" slapyvardininkas 
rašo, kad Čepaitis yra „pasi
žymėjęs komunistas" ir bus 
„išrinktas" Vilniaus burmistru. 
Galėtume iš šių slapyvardi
ninko kvailysčių smagiai pasi
juokti, jeigu tai nebūtų pasi
tyčiojimas iš skriaudžiamo žmo
gaus. Visų pirma, nusipelniu
siam komunistui būtų daug 
paprasčiau teisybės ieškoti ne 
teisme, o partijos komitete. 
Čepaitis nėra ir negali būti 
„nusipelnęs", nes jis iš viso nėra 
partijos narys. 

Kam slapyvardininkui 
prireikė taip nesąžiningai 
„gaminti" faktus? Ar vien tam, 
kad galėtų jrodyti, kad aš — 
naivus Amerikos lietuvis pro
fesorius, naiviai susižavėjęs 
„glasnost" dūmais? 

3. Ilgą ir nesąžiningą straips
nį slapyvardininkas baigia pa
staba, kad ..keliaujantieji į 
Lietuvą, ypač privilegijuotieji, 
Vilniaus senamiestyje turėtų 
akyliau pasidairyti". Šventa 
tiesa! Ypač jei keliaujama su 
čionykščiu komunistų ekskursi
jomis... 

„Gimtojo krašto" pasikalbė
jime, dėl kurio dabar slapyvar
dininko esu drabstomas pur
vais, mano atsakymuose Dievas 
rašomas didžiąja raide. Daug 
kas, tiek tikinčiųjų, tiek neti
kinčiųjų, p a n a š i a i bando 
tenykštėje spaudoje išvengti 
„kovingojo ateizmo gramati
kos" taisyklių. Man pasisekė. 1 
Nedidelis tai stebuklėlis. Jo ir 
nepastebėjo katalikiško laikraš
čio slapyvardininkas. Turbūt ne 
iš blogos valios... 

Z. V. Rekašius 

KELIONĖ LAIVU 
(Atkelta iš 4 psl.) 

atžvilgiu naudingas savininkui. 
Teko patirti, kad ir iš mūsų 
bendrakeleivių šeimos narių, 
jau turi čia įsigiję nuosavybes. 

Nejučiomis praslinko pusė 
dienos, pilna įspūdžių ir atėjo 
laikas plaukti atgal į laivą. 
Sakėme sudiev ar iki pasi
matymo šiai gražiai vietovei. 

Laive paskutinė naktis. Rytoj 
iš ryto įplauksime į San Pedro-
Los Angeles uostą. Pajudėjo 
laivas. Visi keleiviai stengiasi 
paskut inį vaka rą prale is t i 
prisimintinai. 

Lošėjai skuba į casino, bingo 
mėgėjams ir kitų azartų entu-
zijastams irgi paskutinė proga. 
5 vai. p.p. kavutė , t aurūs 
gėrimai ir šokių muzika. Vidur
naktį kaukių balius. Labai 
originalios kaukės. Jų origina
lumu ir grožiu, vyrauja 
moteriška lytis. 

Mūsų grupė vėlų vakarą 
susirenkame praleisti kartu. 
Pasidaliname įspūdžiais. Visi 
patenkinti kelione, tik gaila, 
kad baigėsi taip greit. Viskas, 
kas gražu, baigiasi. Baigiasi ir 
mūsų kelionė. Mūsų grupės 
menininkė Alfa Pažiūrienė 
išdalino visiems jos pačios 
sukurtus tautiškais motyvais ir 
su rūpintojėliais „NUOŠIRDUS 
AČIŪ", atvirukus prisiminimui 
šios kelionės. Visi pasirašėme. 
O jos jrašas man skamba taip: 
, .0 kaip nedaug mums kartais 
reikia, tik truputį meilės ir jaut
rios širdies..." Vėlų paskutinį 
vakarą išsiskirstome poilsiui. 

Išaušus saulė tam sekma
dienio rytui. įplaukėme į San 
Pedro-Los Angeles uostą. Po 
gana ilgo laukimo išlipti, paga
liau perėję imigracijos įstaigų 
kontrolę, išlipome į krantą, kur 
mūsų jau laukė artimieji. Sėk
minga ir įspūdinga kelionė. 
Bendra i pa t i r t i pu ikūs 
įspūdžiai. Vieną savaitę praleis
tas laikas kartu, mus visus 
suartino. 

Išsiskirstant, vieni, kitiems, 
nesakėme sudiev, bet tik iki 
pasimatymo. Iki pasimatymo 
kitą kartą, kada vėl susitiksime 
naujai kelionei, su didesne 
grupe. Vilioja Alaska, Karibų 
jūros ar pagaliau kitas maršru
tas į Meksikos Acapulco pusę. 

A.tA. 
HYPATIAI 

YČIENEI-ŽIURYS 
m i n i s , velionės s ū n u i dr. M A R T Y N U I YČUI i r 
d u k r o m s E V E L I N A I i r HYPATIAI skausmo va
l andose re i šk iame gi l iausią užuojautą . 

Stasė ir Vladas Šimoliūnai 

Chicagos Lietuvių Tautodailės Instituto nariui 

A.tA. 
ALGIMANTUI ŽEMAITAIČIUI 

tragiškai žuvus, tėvelį, brolius RIMANTĄ ir VYTAU
TĄ su šeimomis jų skausme užjaučiame ir drauge 
liūdime. 

Audėjos 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 Sou th Hermitage Avenue 

Te le fonas - 927-1741-1 
4348 S. Cal ifornia Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

1410 S o . 50th AvM Cicero 
Telefonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

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

1446 South 60th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1987 m. gruodžio mėn. 24 d. 

x . .Draugo" redakcija, ad
minis t raci ja ir s p a u s t u v e 
nedirbs Kalėdų dieną, gruodžio 
25 d., ir šeštadieni, gruodžio 26 
d. Kūčių dieną, gruodžio 24 d., 
administracija ir paštas dirba 
iki 12 vai. dienos. Pirmadienį, 
gruodžio 28 d.. „Draugo" įstaiga 
dirbs visą dieną ir i š le is 
..Draugo" antradienio, gruodžio 
29 d., laidą. Šis „Draugo"* nu
meris išeina su kultūriniu prie
du. 

x Marijos ir Antano Ru
džių už jų plačią lietuviška 
veiklą pagerbimas bus ateinan
čių metų sausio 10 d. Marti-
niąue restorano pokylių salėje. 
Marija Rudienė yra Balfo cen
tro valdybos pirmininkė, o An
t anas Rudis y ra Liet . 
Krikščionių demokra tų 
valdybos p i r m i n i n k a s . 
Renginiui vadovauja I r ena 
Kriaučeliūnienė. 

x Vilniečiui žurnalistui a-a. 
Jeronimui Cicėnui mirus. Vil
niaus krašto lietuvių sąjungos 
Chicagos skyriaus nariai stam
bia sudėtine auka įamžino jį 
Tautos fondo Laisvės ižde. 
Aukas rinkv. Juozas Lekas. 
Visos aukos Tautos fondui miru
siems pagerbti bus saugojamos 
nepriklausomai Lietuvai. Tik 
gaunami dividentai už investuo
tas aukas panaudoja, ii Lietu
vos laisvinimo kovai vesti. 

x „Lituanicos" futbolo klu
bas šį sekmadienį, gruodžio 27 
d., 2 vai. p.p. klubo patalpose. 
1614 W. 69 gatvėje, rengia susi
pažinimą su Chicagoje viešinčiu 
Vilniaus „Žalgirio" futbolo klu
bo vyr. treneriu Benjaminu 
Zelkevičium. Svečias rodys 
filmą ir supažindins su Vilniaus 
„Žalgirio" veikla ir laimėjimais. 
Visi sportu besidomintieji kvie
čiami atsilankyti. 

x Dr. Leonidas ir P rau r imė 
Ragai sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus švenčių 
proga ir vietoj kalėdinių korte
lių aukoja „Draugui". 

x Marija Rubienė, Cicero, 
111.. Šv. Kalėdų ir Naujų metų 
proga sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus, linki 
sveikatos bei ramybės per 
ateinančius visus metus. Vietoj 
kalėdinių kortelių skiria 20 dol. 
„Draugui". 

x . .Draugo" gruodž io 11d. 
laidoje užuojautoje a.a. An
tanui Dirsei buvo klaidingai pa
rašyta Jadvyga Gasiūnienė. Tu
rėjo būti: J a d v y g a Gasiliū-
nienė. Už klaidą adminsitraci-
ja atsiprašo. 

x Kalėdų šokiai gruodžio 25 
d. ruošiami Jaunimo centro 
didž. salėje. Pradžia 8 vai. vak. 
Įėjimas auka 5 dol. asmeniui. 
Gros „Vyčio" orkestras. ASD ir 
Korp! Vytis kviečia atsilankyti 
studentus ir jaunimą nuo 18 m. 
ir vyresnius. 

(sk.) 
x Vyresnio amž iaus mote

ris skubiai ieško 4 kamb. buto, 
apylinkėse tarp Oak Lawn ir 
Lemont. Skambinti 737-8334. 

(sk.) 

x Pas Norman Burs te iną , 
vienintelį lietuvį kailininką, 
galite gauti puikiausius mote
riškus kailius, 679 No Michi-
gan A ve., 2-ras aukštas (įėjimas 
iš Huron St.), Chicago, 1L 60611. 
Tel. 263-5826. 

(sk.) 
x NAMAMS P I R K T I PA-

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 

x Jėzui tų koplyčioje Kalė
dų v idurnak t į šv. Mišias kon-
celebruos visi jėzuitai kunigai ir 
šv. Mišiose giedos sol. Aldona 
Buntinaitė. Šv. Mišiose 10:15 
vai. giedos sol. Dana Stankaity -
tė ir 11:15 vai. šv. Mišiose gros 
smuikininkas Herkulis Strolia. 
Prie vargonų per visas Mišias 
bus muz. Manigirdas Motekai-
tis. 

x Amer ikos afganistanie
č i a i , minėdami Sovietų 
Sąjungos kariuomenės Afganis
tano užpuolimo aštuonerių 
metu sukakti, ruošia Chicagos 
centre demonstracijas gruodžio 
24 d. Kadangi Kūčių diena, 
lietuviai negali demonstracijose 
dalyvauti . Dėlto afganista
niečiai prašo pavergtųjų tautų. 
ypač lietuvių, solidarizuoti ir 
šios liūdnos sukakties proga 
uždegti žvakutes gruodžio 24 d. 
vakare ir jas pastatyti lange ar 
kitoje matomoje vietoje. 

x R a s o s L i n t a k a i t ė s s u 
J a m e s Concl in užsakai prieš 
moterystės sakramentą eina 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Brighton Parke. 

x Vytau tas Janula i t i s , mi
rus jo žmonai a.a. Salomėjai, iš
vyko Kalėdas ir Naujuosius 
metus praleisti pas savo sūnaus 
šeima Malibu. Cal. Gris į savo 
namus tik po Naujųjų Metų. 

x Elenora ir Vladas Velžai. 
Santa Monica. Cal.. mūsų 
garbes prenumeratoriai, nuošir
dūs ..Draugo' rėmėjai, pratęs
dami prenumeratą atsiuntė 200 
dol ir palinkėjo vįsam ..Drau
go" štabui džiaugsmingu šven
čiu ir laimingų 1988 Naujųjų 
metų. Nuoširdus ačiū už mielą 
paramą ir linkėjimus. 

x N. i r Z. Lirgameriai , Ke-
nosha. Wisc.. Šv. Kalėdų ir Nau
jųjų 1988 metų proga sveikina 
savo gimines, draugus ir pažįs
tamus, linkėdami sveikatos, 
džiaugsmo, ramybės ir vilties. 
Vietoj kalėdinių kortelių auko
ja „Draugui". 

x B i ru tė A. Vindašienė ir 
Ona Daniuseviečienė, Palos 
Hills, 111., sveikina visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus Sv. 
Kalėdų ir Naujųjų 1988 metų 
proga ir linki visiems geros 
sve ika tos per a te inančius 
metus. Vietoj kalėdinių kortelių 
aukoja „Draugui". 

x He len Yantosh, Rahway, 
N.J.. nuoširdi ..Draugo" rėmė
ja, Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1988 
metų proga atsiuntė 100 dol. 
dienraščio palaikymui ir 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Metinis Lietuvos Vyčių 
choro pokylis įvyks sausio 16 
d., šeštadienį. Šaulių salėje, 
2413 W. 43 St. Gros Gintaro 
orkestras, šalta, šilta vakarienė, 
laimėjimai. Programą atliks 
Vyčių choras. Pradžia 7 vai. v. 
Bilietus užsisakyti pas pirm. E. 
Rogers, tel. 925-3948 arba pas 
V. Bužėnienę, tel. 5984720. Au
ka 15 dol. asmeniui. 

(sk.i 

x P r i e š Kalėdas Lovable & 
E d i b l e Gifts p a r d u o t u v ė , 
3211 W. 63rd St. atidaryta 10-8 
v.v. Kūčių diena 10-7 v.v. Sav. 
Violeta Karosaitė. Didelis pa
sirinkimas. Papigintos kainos. 
Tel. 436-7558. 

(sk.> 

x Aušra Jasa i ty t ė ir Biru
tė Jasa i t ienė Šv. Kalėdų ir 
Naujų metų proga sveikina 
visus pažįstamus, draugus, 
gimines ir lietuviškų darbų 
bendradarbius ir linki visiems 
sveikatos, sėkmės, ištvermės ir 
darbingų ateinančių metų. Vie
toje kortelių aukoja „Draugui". 

x Pu tnamo seselių rėmė
jos, Chicago, 111., Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1988 metų proga linki 
geros nuotaikos ir ištvermės, 
sveikatos visam „Draugo" 
štabui, administracijai ir vi
siems geros valios lietuviams. 
..Draugo" stiprinimui atsiuntė 
50 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Ch icagos Ateit ininkai 
sendraugiai , Chicago, 111., per 
dr. Aldoną Juozevičienę atsiun
tė 50 dol. „Draugui" auką, o 
Kristaus Gimimo šventėje svei
kina visą „Draugo" štabą ir 
linki laimingų ir sėkmingų 
Naujųjų 1988 metų. Nuoširdus 
ačiū. 

x Chicagos Lietuvių mote
rų klubas, Chicago, 111., Šv. 
Kalėdų ir Naujųjų 1988 metų 
proga sveikina visus geros 
valios lietuvius, o „Draugo" 
visam š tabui l inki geros 
ištvermės, dirbant lietuvišką 
sunkų spaudos darbą. Švenčių 
proga aukoja 50 dol. 

x Sol. Prudenci ja ir inž. 
Stasys Jokubauskai , visuome-
nininkai, žiemužę leidžią St. 
Petersburg Beach, Fla., pratęsė 
..Draugo" prenumeratą, pridėjo 
25 dol. auką, .sveikina visus su 
Šv. Kalėdomis ir Naujais 1988 
metais, dėkoja draugiškam 
. .Draugui" ir visiems jo 
kūrėjams. Nuoširdus ačiū už 
auką. gražius linkėjimus mūsų 
mieliems garbės prenumera
toriams. 

Krištan r. įčiaus fondo vakaronėje Jaunimo centre gruodžio 4 d. Iš kairės pirmoj eilėj: dr. Jonas 
Račkauskas. Algimantas Ke~ys. dr. Milda Budrienė — gavusi fondo premiją, Česlovas Grincevičius; 
antroj eilėj, fondo steigėjas kun Vaclovas Gutauską* ir fondo pirmininkas Robertas Vitas. 

Nuotr. Valerijos Sparkytės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x A.L. Taut inės s-gos Chi
cagos skyr ius šiais metais, 
kaip ir visuomet, Naujų Metų 
sutikimą ruošia L. Tautiniuose 
namuose (6422 S. Kedzie Ave.). 
Pradžia 8 v.v. Visi atvykusieji 
bus maloniai sutikti ir pavai
šinti skania vakariene bei 
šampanu. Bus muzika ir šokiai. 
Vietoms rezervuoti skambinkite 
776-3547 V. Lenkevičienei arba 
476-3525 F. Braunienei iki 
gruodžio mėn. 28 dienos. 

'sk/ 

x Marąuet te p a r k o namų 
savininkų draugija. Chicago, 
111., Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1988 
metų proga sveikina visus lietu
vius ir linki geros sveikatos per 
visus ateinančius metus. Valdy
bos vardu per Juozą Bagdžių 
aukoja 25 dol. ..Draugui" 

x Chicagos Lietuvių žu-
vautojų Medžiotojų klubas, 
Chicago, 111., per Petrą 
Padvaiską aukoja „Draugui" 30 
dol., ta proga sveikina su Šv. 
Kalėdomis ir Naujaisiais 1988 
metais visus savo narius, 
draugus ir pažįstamus. Nuošir
dus ačiū. 

x L i t h u a n i a n Legat ion, 
Washington, D.C., Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1988 metų proga parė
mė .,Draugą" 50 dol. auka. 
Labai dėkojame. 

x Prel . J o n a s A. Kučingis, 
Los Angeles, Cal., „Draugo" 
didelis ir nuoširdus rėmėjas, už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 50 dol. auką. Labai dė
kojame. 

x Marcelė Vaičienė, Santa 
Monica, Cal., atsiuntė 20 dol. 
auką už kalėdines korteles ir 
kalendorių su prierašu: „Drau
gas" yra mano laukiamas, nes 
iš jo daug sužinau, kas darosi 
pasaulyje. Mano nuoširdūs lin
kėjimai Kalėdų ir Naujųjų 1988 
metų proga visam „Draugo" 
personalui". Labai dėkojame. 

x Kelionės į Romą bendra* 
keleivės, Angelės Shukienės, 
neįrašyta pavardė į užuojautą 
Genovaitei Dirsienei ir šeimai. 
Už šią klaidą p. Shukienę 
atsiprašau. P.G. 

(sk.) 

x Kalėdų Švenčių proga 
Bal t ic Blossoms (sav. K. 
Kuraitytė) nuoširdžiai sveikina 
visus klientus, pažįstamus ir 
draugus. 

(sk.) 

x Gintaro klubas kviečia 
visus į kalėdinius šokius, šešt. 
gruodžio 26 d. 9 v.v. šokite visą 
naktį prie Louis Stankaičio 
muzikos! 

(sk.> 

MARIJONŲ 
BENDRADARBIU 

KALĖDINIS POBŪVIS 

Kaip kasmet Marijonų bend
radarbiai dideliu pirmininkės 
Stelios Kaulakienės, Petronėlės 
Tamošiūnienės ir Sabinos Hen-
son rūpesčiu surengė savo na
riams ir kviestiems svečiams 
kalėdini pobūvi. Šiemet toks 
pobūvis buvo gruodžio 19 d., tuoj 
po pu tų . Marijonų vienuolyno 
svetainėje. 

•Jau apie 1 vai. p.p. buvo susi
rinkęs gana geras būrys bendra
darbių ir svečių. Programa pra
dėjo pirmininkė St. Kaulakienė, 
trumpu žodžiu pasveikindama 
susirinkusius ir pakviesdama 
Marijonų vienuolijos provincijo
lą kun. Viktorą Rimšelį su
kalbėti maldą ir palaiminti val
gius. Jis taip pat buvo pakvies
tas pirmasis pasakyti kalėdinę 
kalbą, kurioje nušvietė Kalėdų 
prasmę ir Kristaus gimimo 
įtaką žmonijai. Paskui trum
piau ar ilgiau kalbėjo kun. A. 
Kelpšas, kun. P. Cibulskis, dva
sios vadas kun. A. Švedas, 
buvęs dvasios vadas kun. J. 
Duoba ir kt. Visi gavo ir 
kalėdinių dovanėlių. 

Vaišės buvo sudėtos ant sta
lų ir kiekvienas pasiėmė, ką 
norėjo. Vaišės buvo tikrai labai 
turtingos, skaniai pagamintos ir 
įvairios. Taip pat buvo skanių 
saldumynų, kuriais galėjo pasi
gardžiuoti visi dalyviai. 

Baigiantis vaišėms poetas 

Apolinaras Bagdonas paskaitė 
savo sukurtu- du kalėdinius 
ei lėraščius. Atėjo Kalėdų 
„senis" su pagelbininke ir 
išdalino dovanėles visiems sve
čiams ir dalyviams. Po to 
pagiedojo keletą kalėdinių 
giesmių. Tarpais V. Zvingilas 
armonikėle pagrojo religinių 
melodijų. 

Pabaigoje bendradarbės viską 
sutvarkė, o svečiai buvo labai 
pa tenkin t i gera nuota ika , 
kalėdinėmis vaišėmis ir geru 
maistu, kurio niekas nestokojo. 
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TARPTAUTINĖ MUGĖ 
MILWAUKEE MIESTE 

Lapkričio 21 d. Lietuvių a-
merikiečių Bridgeporto ap\ lin
kės susivienijimas ..Labas" 
valdyba suorganizavo išvyką 
autobusu į VVisconsin valstijos 
Mihvaukee mieste Holiday Folk 
Fair mugę. 

Pakelyje buvo sustota Mit-
chell parke ir apžiūrėtas sodi
ninkystės ši l tnamis ..The 
Domės". Jame augančia įvairių 
kraštų augmenija išvykos daly
viai labai domėjosi Jos įvairumu, 
spalvingumu. Kiek čia grožio, 
kiek spalvų — sunku aprašyti. 
Vėliau išvykos dalyviai, kaip 
etninė grupė, vyko apžiūrėti 
mugės eksponatu, kuriuos buvo 
išstačiusios 35 etninės grupės. 
Muges pagrindiniai eksponatai 
buvo maistas, kultūrinės pa

rodos ir tautiniai namų darbo 
dirbiniai. 

Pasistiprinę lietuvišku ir kitų 
etninių grupių maistu, vykome 
į didžiulę areną — Bruce Hali, 

kurioje lietuviai kaip pa
grindinė etninė grupė šoko tau
tinius šokius ir dainavo tautines 
dainas, o orkestras lietuviš
komis tautinėmis melodijomis, 
rodos, raus visus užbūrė pasakų 
pasaulyje. Kitos etninės grupės 
mus žavėjo savo grakščiu šokiu 
ir jų kraštų gražiomis, turi
ningomis dainomis. Apžiūrėję 
kai kuriuos mugės eksponatus 
ir apsipirkę jos pagamintais 
suvenyrais, ruošėmės grįžti į 
namus. 

Susivienijimo „Labas" Robert 
A. Martin, jr., pirmininko 
duomenimis šioje į mugę iš
vykoje dalyvavo 47 jo nariai ir 
svečiai. Grįždami dalinomės 
mugės įspūdžiais, jos didingumu 
ir nepastebėjome, kad jau esame 
atvykę prie Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčios — namie. 

Mihvaukee ir V/isconsino 
valstijos Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkui, valdy
bos nariams ir lietuviams, ren
giant šią mugę, daug darbo ir 
poilsio valandų paaukojusiems, 
kad lietuvių etninė grupė šioje 
mugėje būtų gausi, savo tau
tiniais šokiais ir dainomis ža
vėtų lietuvius ir amerikiečius ir 
kitų tautų etnines grupes esame 
dėkingi. 

Mūsų visų padėka priklauso 
Wisconsino valstijos ir Mil-
\vaukee miesto ir jų apylinkėse 
gyvenantiems lietuviams, kurie 
ruošė, organizavo šią mugę, kad 
mūsų gyvenimas būtų šviesus ir 
prasmingas. 

Vincas Urbonas 

PAGELBA VARGŠAMS 

IŠ ARTI IR T0U 
JA VALSTYBĖSE 

- Baltų Laisvės lyga, ku
rios centras yra Californijoje, 
lapkričio mėnesį padarė nutari
mą dėti pastangas, kad Ameri
kos vyriausybė Pabaltijo valsty
bių klausimą ijungtų į regiona-
lių konfliktų su Sovietų Sąjunga 
sąrašą. Kalbėdami apie „regio
nai eonfliets" Amerikos valdžios 
pareigūnai mini Afganistaną, 
Nikaragvą, Angolą, Kambodiją, 
Etiopiją ir kai kada Persų 
įlanką. Lygos vadovybė, ap
svarsčiusi tą klausimą, padarė 
išvadą, kad Pabaltijo valstybių 
problema turi visus tuos pačius 
elementus, kaip ir Afganistano. 
Šioje akcijoje Baltų Laisvės lyga 
pasiruošusi dirbti su visomis 
kitomis centrinėmis pabaltiečių 
organizacijomis. 

— J o n a s Vytau tas Simo-
kait is , 15 metų išbuvęs Si
biro lageriuose, a tvyko į 
Phoenixą, Ariz., pastoviam 
gyvenimui. Dabar ieško darbo, 
bet kartu mokosi anglų kalbos. 
Iš profesijos jis yra inžinierius. 
Vietos laikraštis paskelbė, kad-
jis yra žydas, bet J. Simokaitis 
pasisakė, kad jo tėvai ir jis pats 
yra katalikai ir su žydais nieko 
bendro neturėjo ir neturi. 

— L i e t u v o s N e p r i k l a u 
somybės Šventę — Vasario 
16-tąją Seattle, Wash., lietuviai 
minės Latvių salėje vasario 13 
d. 6 vai. vak. Pagrindinis kalbė
tojas bus iš Los Angeles Valdas 
Šakalys, neseniai pabėgęs iš ok. 
Lietuvos. 

ARGENTINOJE 

— Pavasar io šventę Argen
tinos Lietuvių Susivienijimo sa
lėje Lanus mieste surengė, daly
vaujant v ie t in iams ir i š 
Urugvajaus jaunimui. Monte-
video šokėjus pristatė Ariana ir 
Daniela Rastauskaitės. Mon-
tevideo šokėjams vadovavo 
Sergius Baliukonis, Danielius 
Jasponis ir Klaudija Mike-
liūnaitė. Už meninę programą 
padėkojo Susivienijimo pirm. 
Ant. Mikučionis. Jam menišką 
lietuvišką kryžių įteikė O. Le-
vanavičius. Po to buvo išrinkta 
pavasario karalaitė Karina I. 
Taparauskai tė , princesės — 
Nelia Kundrotavičiūtė ir Silvija 
Sorokaitė. 

— A. a. Veronika Rakals-
k a i t ė P i k u t i e n ė po ilgos 
ir sunkios ligos, sulaukusi 80 
metų amžiaus, mirė liepos 5 d. 
Buenos Aires. Palaidota Chaea-
rita kapinėse prie savo jau anks
čiau mirusio vyro. Argentinoje 
gyveno nuo 1930 m. Liko duktė 
meno profesorė Irena Eva Par-
šelienė, jos vyras prof. dr. Ernes
tas Paršelis ir du anūkai bei 
giminės ok. Lietuvoje. 

JAV I.B Kultūros tarybos pirm. Ingrida Rublionr '•' Lietuvių fondo tnryhor. 
pirm Povilas Kilius po pasitarimo kultūriniu stirH'iK'mi reikalais. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

Brighton Parko Balfo 6 
skyriaus aukų rinkimo vajus 
jau užbaig tas . Pasišventę 
rinkėjai gražiai atliko savo 
darbą. Jie dėkingi geradariams 
aukotojams, kurie maloniai juos 
priėmė ir paskirtą auką atidavė. 
Nebuvo nė vieno, kuris būtų 
užtrenkęs duris ir aukos ne
davęs. Aukų buvo visokių — nuo 
100 dol. iki 1 dol. Jos visos su
rašytos apyskaitos knygoje. Pi
nigai perduoti apskrities iždi
ninkui K. Stankui. Pagarba 
rinkėjams, kurie aukoja savo 
brangų laiką ir dar pridėjo pini
ginę auką. Garbė geradariams 
aukotojams, kurie iš anksto 
paskir ia piniginę auką ir 
laukia, kada ateis rinkėjas 
paimti. Ačiū ir tiems, kurie savo 
auką čekiu atsiuntė. Šeštas 
skyrius aukų surinko 3211.50 
dol. I tą skaičių įeina ir nario 
mokestis. Per šį laikotarpį 10 
geradarių aukotojų iškeliavo į 
amžinybę. Mes juos prisime
name savo maldose. Gerai, kad 
jų vieton atėjo naujų, jaunų 

aukotojų. Gražu, kad jie supra
to Balfo reikšmę ir paskyrė 
gražias aukas. 

Brighton Parko Balfo 6 sky
riaus aukų rinkėjai buvo Nijo
lė Dumbrytė, Simas Jokūbaitis, 
Vacys Jakovickas, Elena Jokub-
kienė, Jonas Jokubka, Julija 
Lungienė, Kazys Laucius , 
Grasilija Meiluvienė, Liuda 
Samuolienė, Albina Ramo
nienė, Marija Strungienė, Jad
vyga Tamasevičienė, Alina 
Vadeišienė ir Ona Žilionienė. 
Visiems linkiu gero poilsio iki 
ateinančio rudens Balfo vajaus. 

Brighton Parko 6 skyriaus 
vajų tvarkė ir apyskaitą surašė 
pirm. Grasilija Meiluvienė. 

G r . M . 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Ttl. — 77*-8700 

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