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Iš teismo salės
Teismo posėdžiui pasibaigus, 

gatvėje susirinkusius P. Gra
žulio draugus ėmė „saugoti” 
milicininkai su vilkiniais šuni
mis, netoliese buvo paruoštos 
aliarmui ir gaisrinės mašinos. 
Civiliai apsirengęs saugumietis 
nurodinėjo milicininkams, ką iš 
laukusių žmonių būrio reikia 
suimti. Taip buvo sulaikyti 
keletas aktyvesnių katalikiš
kojo sąjūdžio dalyvių: Gargždų 
vargonininkas A. Bumbulis 
(vėliau nubaustas 20 rub. 
bauda). Sasnavos klebonijos šei
mininkė Bronė Valaitytė, Ger
dašių parapijos zakristijonas 
Gintas Sakavičius, šiaulietis 
Vincas Danielius, ir kapsukie- 
tis Matulaitis buvo nubausti 15 
parų arešto. Antanas Dapkū- 
nas, atvykęs į teismą iš Alytaus, 
buvo nubaustas 10 rub. bauda.

Po teismo, protestuojant prieš 
neteisingą KGB susidorojimą su 
P. Gražuliu, buvo renkami 
parašai po pareiškimu TSKP 
CK Generaliniam Sekretoriui 
Gorbačiovui. Pareiškime rašo
ma: „Esame sukrėsti brutalaus 
teisminio susidorojimo su 
katalikų jaunuoliu Petru 
Gražuliu įvykdyto 1988.II.2. 
Kapsuko Liaudies teisme. P. 
Gražulis atsisakė išvykti J spec. 
karinius apmokymus, moty
vuodamas tuo, kad jo krikščio

Katalikai pasaulyje
JĖZUITŲ MOKSLO 

ĮSTAIGOS
Jėzuitų vienuolijos centras 

Romoje paskelbė ataskaitinį 
panešimą apie jėzuitų vykdomą 
jaunimo auklėjimo veiklą 
pasaulyje. Jėzuitų vienuolija 
dabar turi iš viso 656 įvairaus 
lygio mokslo institucijas 
65-iuose pasaulio kraštuose: 177 
universitetus ir fakultetus, 393 
gimnazijas ir vidurines mokyk
las, 32 pradžios mokyklas ir 54 
kitas akademines mokyklas. 
Visose šiose mokslo įstaigose 
yra daugiau negu 6,200 jėzuitų 
dėstytojų ir apie 63 tūkstančiai 
pasauliečių dėstytojų. Mokinių 
bendras skaičius siekia apie mi
lijoną penkis šimtus tūkstančių. 
Tačiau dar kiti 300 tūkstančių 
mokinių lanko taip pat jėzuitų 
vadovaujamas įvairias Bažny
čios, valstybės ir privačių orga
nizacijų išlaikomas mokyklas. 
Jų tarpe pažymėtinos vadina
mos „Tikėjimo ir džiaugsmo” 
mokyklos dešimtyje Lotynų 
Amerikos kraštų: jos yra skirtos 
patiem vargingiausiem vaikam, 
paaugliam ir suaugusiom. Šių 
mokyklų mokiniam yra sutei
kiamas ne tiktai įvairaus lygio 
mokslas, bet ir profesinis paren
gimas. Pastaraisiais metais 
jėzuitų vadovaujamose aukštes
niojo mokslo įstaigose mokinių 
skaičius padidėjo 20%.

VIENUOLIŲ SESIJA
Vatikane įvyko Vienuolių 

kongregacijos plenarinė asamb
lėja, kurioje buvo svarstomi 
įvairūs klausimai, susiję su 
kandidatų vienuoliniam gyve
nimui — vyrų ir moterų — 
parengimu. Vienuolių kongre
gacijos plenarinėje asamblėjoje 
dalyvavo 27 kardinolai, septyni 
vyskupai ir keturių vienuolijų 
viršininkai iš įvairių pasaulio 
kraštų. Tarp dalyvaujančiųjų

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

niška sąžinė neleidžia dalyvauti 
armijoje, kuri lieja nekaltą 
kraują Afganistane, kuri yra 
okupavusi jo Tėvynę Lietuvą ir 
gina ateistinę ideologiją, per
sekioja Bažnyčią. Šių principų 
padiktuotą atsisakymą teis
mas pripažino „vengimu vykti 
į karinius pratimus dėl sava
naudiškų paskatų be svarbios 
priežasties”.

Niekinti žmogaus sąžinės 
įsitikinimus, tuo labiau kaltinti 
savanaudiškumu jaunuolį, ei
nantį į kalėjimą — nehuma
niška ir amoralu. Kitose socia
listinėse šalyse svarstoma ir 
suteikiama alternatyvinės tar
nybos galimybė asmenimis dėl 
sąžinės ar religinių įsitikinimų 
negalinčių tarnauti kariuome
nėje su ginklu rankoje. Reika
laujame tokią galimybę nusta
tyti ir Tarybų Sąjungoje, o Petrą 
Gražulį nedelsiant išlaisvinti”.

1988.II.3.
Pasirašė: Prienai — 909, 

Kalvarija — 1072, Simnas — 
510, Šakiai — 813, Liudvinavas
— 274, Veiveriai — 91, Daukšiai
— 165, Šiluva — 560, Pilviškiai
— 281, Sasnava — 139, Lazdijai
— 919, Skriaudžiai — 102, Kap
sukas — 2,585, Krokialaukis — 
344, Kazlų Rūda — 201, Alytus 
II — 3,720, Alytus I — 201.

(Bus daugiau)

buvo trys neseniai paskirti kar
dinolai — vengras Paskai, aus
tras Goer ir amerikietis Szoka.

EUCHARISTINIS
KONGRESAS

Daugiau negu 65-kių pasaulio 
kraštų vyskupų konferencijų 
atstovai jau priėmė kvietimą 
dalyvauti Tarptautiniame 
Eucharistiniame kongrese, 
kuris įvyks dar šiais metais 
spalio 5-8 dienomis Pietų Korė
jos sostinėje Seoule. Kongre
sui yra parinkta tema: „Kristus 
yra mūsų taika”. Šios bendros 
temos rėmuose Tarptautinio 
Eucharistinio kongreso dalyviai 
Seoule svarstys Eucharistijos 
sąlytį su taika, su atsisakymu 
panaudoti smurtą ir su susitai
kinimu. Kongrese dalyvaus ir 
kalbą pasakys žmonių meilės 
apaštale Kalkutos Motina 
Teresė. Tarptautinio Eucharis
tinio kongreso išvakarėse, spalio 
ketvirtąją, yra rengiamas svar
biausiųjų pasaulio religijų 
atstovų maldos susitikiams.

ŠV. RAŠTAS SOVIETAMS
Federacinėje Vokietijoje vei

kianti pasaulinė Biblijos draugi
ja pranešė, kad šiais metais ji 
numato pasiųsti į Sovietų 
Sąjungą beveik vieną milijoną 
Šventojo Rašto egzempliorių. 
Pasaulinės Biblijos draugijos 
atstovas Florin, neseniai 
lankęsis Sovietų Sąjungoje, 
pažymėjo, kad vos prieš ket
verius metus draugija laikė 
svarbiu dalyku, kad tuomet 
turėjo galimybę pasiųsti į 
Sovietų Sąjungą 10,000 Biblijos 
egzempliorių.

— Sidnėjaus ligoninėje esąs 
australas Adam McGuire pasa
kė, kad jį nuo ryklio, kuris jau 
jam buvo įkandęs, norėdamas 
„užkąsti”, išgelbėjo keli dol- 
finai, kai jis plaukė jūroje, ap
saugodami jį nuo tigrinio ryklio.

Teherane, Irano sostinėje, įvykusių pasitarimų metu matyti kairėje pusėje antras iš eilės Sovietų 
Sąjungos ambasadorius Afganistanui Yuli M. Vorontsov, kuris kalbasi su afganų laisvės kovotojų 
atstovais kitoje pusėje stalo.

Sąjūdžio įgaliojimai Klimaičiui
Vilnius, 1989 sausio 5. LIC 

Lietuvių Informacijos Centro 
pranešimu, Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio Seimo Taryba 
sausio 3 d. įvykusiame posėdyje 
įgaliojo buvusį Pasaulio 
Pabaltiečių Santalkos biuro 
vedėją Algį Klimaitį Sąjūdžio 
vardu dirbti Informacinį darbą 
prie Europos Parlamento.

LIC susisiekė su Sąjūdžio 
tarybos bei sekretoriato nariu 
Mečiu Laurinkum, kuris prane
šė, kad pats Klimaitis dalyvavo 
posėdyje, informavo apie savo 
veiklą Europos Parlamente ir 
aiškino, kuo jis galėtų prisidėti 
prie Sąjūdžio veiklos platinimo 
Europoje.

Paklaustas, ar Klimaičiui 
teikiami įgaliojimai reiškia, kad 
jis bus Sąjūdžio atstovas prie 
Europos Parlamento, ar tik 
skleis Sąjūdžio informaciją, 
Laurinkus atsakė: „Jis skleis 
informaciją”. Anot Laurinkaus 
posėdyje nebuvo svarstomas 
klausimas dėl Klimaičio 
atlyginimo už jo darbą prie 
Europos Parlamento.

Pateikiame Sąjūdžio Seimo 
Tarybos nutarimo tekstą.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio Seimo Taryba nutarė 
įgalioti p. Algį Klimaitį, 
Europos Parlamento Baltic In- 
tergroup generalinį sekretorių:

1. Įsteigti prie Europos Par
lamento Lietuvos Persitvarky-

Mažiau kaltinimų pulk. North
Washingtonas. — Specialusis 

prokuroras Lawrence Walsh 
Irano-Contras byloje paskelbė, 
jog jis panaikina savo du pa
grindinius kaltinimus buvu
siam Saugumo tarybos nariui 
Baltuosiuose rūmuose pulki
ninkui Oliver North. Tai 
stipriai sumažina kaltinimus 
šiam marinų karininkui. 
Prokuroras Walsh paprašė teis
mą išbraukti iš kaltinimų 
sąrašo konspiracijos ir vy
riausybės pinigų pavogimo 
kaltinimus, nes tai liečia labai 
slaptas valstybės informacijas.

Jei federalinis distrikto tei
sėjas Gerhard Gesell su šiuo 
prašymu sutiks, tai pulk. Nor- 
thui dar liks mažesni kaltini
mai, kurių esma 12. Jam, jei jis 
bus rastas kaltu šioje globa
linėje byloje, gresia 65 metai 
kalėjimo ir 3 mil. dol. pabauda 
pinigais. Pirmadienį prasideda 
liudininkų apklausinėjimas, o

mo Sąjūdžio Informacinę tarny
bą, kurios tikslas keistis do
kumentais ir spaudos medžiaga 
apie Rytų Europą, ypač Lietuvą 
ir Pabaltijį;

2. Atstovauti Europos 
Parlamente Lietuvos Persit
varkymo Sąjūdžio platformai, 
remiantis Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio dokumentais^ 
tarptautinės teisės užfiksuotų 
Lietuvos statuso ribose;

3. Vesti preliminarias derybas 
tarp Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio ir kitų Europos 
visuomeninių sąjūdžių, siekiant 
jų abipusiai suinteresuotų 
kontaktų;

4. Atstovauti Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio Interesams, 
jei per Baltic Intergroup arba 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio Informacinę tarnybą prie 
Europos Parlamento būtų tel
kiama parama Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžiui;

5. Šie įgaliojimai p. Klimaičiui 
suteikiami vienerių metų laiko
tarpiui, iki 1990 m. sausio 1 d.

Red. prierašas. Visuomenės 
žiniai primename, kad Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas yra atleidęs iš 
pareigų Algį Klimaitį, kuris 
buvo pasamdytas dirbti ir 
palaikyti ryšius su Europos 
Bendruomenės parlamentu 
Strasbourge.

North teismo data yra nusta
tyta sausio 31 d.

Prieš kelias dienas buvo 
panaikinti kaltinimai šioje bylo
je Londono advokatui Samuel 
Evans, Izraelio generolui Av- 
raham Bar-Am, Guriel Eisen- 
berg, Rafael Israel Eisenberg, 
William Northrop, Nico Minar- 
dos, Alfred Flearmoy, Hermann 
Moli, Ralph Kopka, Hans Bihn 
ir Isaac Hebroni. Šiems 
žmonėms visus kaltinimus pa
naikino Amerikos prokuroras 
Rudolph Giuliani New Yorke, 
nes nebuvo įrodyta, kad tų 
ginklų pardavimas buvo oficia
liai uždraustas.

— Argentinos kariuomenės 
vadas gen. Dante Caridi pasi
traukė iš pareigų po labai ilgo 
pasitarimo su krašto prez. 
Raulu Alfonsinu. Jis pritarė ka
rininkams, kurie norėjo nuvers
ti vyriausybę.

TRUMPAI
IŠ VISUR

— Sovietų Sąjungos 
vyriausybė paskelbė Ministeriu 
tarybos naujas taisykles, kurio
mis labai suvaržoma privati 
žmonių iniciatyva, įskaitant 
medicininę pagalbą sergan
tiems. Taip pat labai suvar
žomos mokyklos, spauda, naujų 
knygų spausdinimai, filmų 
gaminimas, religinių dalykų 
spausdinimas ir net koncertų 
ruošimas. Įvedama tvirta minis
terijų kontrolė visoms sritims.

— Nepatvirtintomis žiniomis 
iš Vilniaus pranešama, kad Są
jūdžiui vyriausybė uždraudė 
išimti iš banko turimus pinigus. 
Žmonės gali aukoti Sąjūdžiui pi
nigus, bet Sąjūdis negali jų pa
naudoti be vyriausybės leidimo.

— Chicagoje šį šeštadienį, 
kas bus namuose vakare, galės 
klausyti ir stebėti vienuolikta
jame televizijos kanale šio 
miesto Lyric operos pastatymą 
- Puccinio operą „Madama But- 
terfly”, kuri bus transliuojama 
9 vai. vak.

— Izraelio bankas nuvertino 
savo piniginį vienetą shekel 
penkiais procentais. Už dolerį 
dabar bus mokama 1.68 sheke- 
lių.

— Šveicarijos vyriausybė 
nutarė, jog nėra reikalo išleisti 
įstatymą, kuris draustų nacių 
veiklą, nes tam nėra jokio pavo
jaus.

— Egipto Koptų muziejuje 
Cairo mieste tiriama neseniai 
surasta nauja Psalmių knyga, 
kuri yra 1,600 metų senumo ir 
manoma, kad tai bus pati 
seniausia knyga pasaulyje. Tai 
gali būti ir seniausia Senojo 
Testamento knyga, sako 
Gawdat Gabra, to muziejaus di
rektorius.

— Irano ajatola Chomeini lin
kėjo Gorbačiovui Naujų Metų 
proga išstudijuoti islamo re
ligiją, nes komunizmas esąs 
miręs. Teherano radijas prane
šė, kad Chomeini pasiuntė per 
pasiuntinį Gorbačiovui laišką, 
kuriame parašė, jog yra aikšu, 
kad komunizmas bus žinomas 
tik politinės istorijos muzie
juose, tad geriau tegu susi
pažįsta su islamo žiniomis. Šiaip 
jis pagyrė Gorbačiovą, o tai 
laikoma, kad Iranas nori geres
nių ryšių su Sovietų Sąjunga.

— Sovietams reikėjo 48 metų, 
jog sužinotų, kad Stalinas įsakė 
nužudyti Leoną Trotskį, rašo 
istorikas N. Vasetsky „Litera- 
turnaja Gazette” laikraštyje.

Afganistano laisvės 
kovotojai tariasi su rusais
Pasiuntinio tikslas — kad liktų komunistai
Peahawaras. — Kiekvieną 

šios savaitės dieną žinių agentū
ros praneša skirtingas žinias 
Afganistano klausimu. Prieš du 
mėnesius Sovietų Sąjunga 
sulaikė savo karių išvežimą, 
tačiau dabar atrodo, kad jie 
grįžta prie savo pirmykščio pa
žado ir savo kariuomenę pradės 
išsiųsti namo sausio viduryje, 
praneša Vakarų diplomatai.

Afganistano laisvės kovotojų 
vadai seniai buvo pasakę, kad 
jie kalbėsis tik su tikraisiais 
savo krašto priešais, bet ne su 
marionetine sovietų paskirta 
vyriausybe Kabule. Praėjo po to 
pora metų, ir jų reikalavimas 
buvo išpildytas bent dalinai, kai 
naujasis Sovietų ambasadorius 
Vorontsovas pirmą kartą susi
tiko su partizanų atstovu Saudi 
Arabijoje. Dabar gi Agence 
France-Presse pranešė, jog tas 
pats Vorontsovas šį antradienį 
susitiko Teherane, Irano sosti
nėje, su afganų laisvės kovotojų 
atstovais, kurių nuotrauką čia 
matome.

Ruošiasi sudaryti 
vyriausybę

Kabulo radijas Naujų Metų 
dieną paskelbė komunistų pre
zidento Najibullah pranešimą, 
kad jo vyriausybė neiššaus nė 
vieno naujo šūvio, jei laisvės 
kovotojai taip pat susilaikys nuo 
apšaudymų. Tačiau sausio 2 d. 
afganų laisvės partizanai ig
noravo tą jo pranešimą ir 
apšaudė Kandaharo srityje 
komunistų pajėgas. Žuvo 71 
asmuo. Taip pat susišaudymai 
įvyko ir kitur.

Tuo pačiu metu Peshaware, 
Pakistane, Afganistano rezis
tencijos vadovybė pranešė 
sudaranti laikiną tarybą, kuri 
turės teisę sudaryti pereinamojo 
laikotarpio vyriausybę iki rin
kimų Afganistane. Tai pirmas 
Afganistano laisvės kovotojų 
žygis suformuoti laikinajai 
vyriausybei.

Sovietai pasitrauks, bet...
Gi Sovietų ambasadorius Vo

rontsovas, vos tik grįžęs iš 
Teherano pasitarimų, vėl išvyko 
į Pakistaną, kur sostinėje Isla- 
mabade vėl tariasi su afganų 
rezistencijos atstovais, kurie 
reikalauja pašalinti Maskvos 
askirtąją vyriausybę Kabule, 
iuo metu Vakarų diplomatai 

sako, jog Sovietai ir Kabulo vy
riausybė daro pastangas suor
ganizuoti koaliciją, kad būtų 
nudelsta karinis laisvės par
tizanų laimėjimas, kai sovietų 
kariuomenė pasitrauks. Žvalgy-

— Maskvoje istorikas Roy 
Medvedevas paskelbė, jog 
Leonidas Brežnevas „valdė” 
Sovietų Sąjungą 6 metus 
būdamas apstulbimo stovyje ir 
nežinojo, kad darėsi aplink jį. 
Reuterio pranešimu, Brežnevas 
1976 m. sausį buvo kliniškai 
miręs, tačiau buvo atgaivintas, 
bet niekada nebeatgavo pilnos 
sąmonės. Jis Kremliaus valdovų 
būdavo laikas ‘ nuo laiko pa
rodomas visuomenei ir 
vedžiojamas už rankų. 
Brežnevas mirė 1982 m. lap
kritį.

— Europos Bendruomenės 
parlamentas Strasbourge 
kreipėsi į Siriją, kad išleistų 
šešis žydus, kurie yra pražuvę 
ar laikomi kalėjime, išvažiuoti 
į kitus kraštus.

bos pranešimai sako, kad sovie
tai pakuojasi ir daro kitus pa
siruošimus išvykimui.

Sovietų ambasada savo tar
nautojus sumažino 50% ir 
atšaukė savo patarėjus iš af
ganų ministerijų, šeimų nariai 
išvyksta iš Kabulo. Kabule 
trūksta maisto, kai kuriose 
miesto dalyse nėra elektros. 
Namų baldai išvežami į Ter- 
mazo miestą, netoli sienos su 
Uzbekistanu.

Vėliau Reuteris pranešė, jog 
Vorontsovas buvo pakvietęs į 
Teheraną atvykti Romoje gyve
nantį afganų karalių Zahir 
Shah, tačiau afganų rezisten
cijos atstovai pasipriešino ir 
pasitarimai įvyko be jo.

Valstybės departamento ats
tovas Charles Redman pasakė, 
jog sovietai ruošiasi pasitraukti.

Kardinolas Žagarėje
Kaišiadorys, 1989 sausio 5 — 

LIC praneša, kad šeštadienį, 
gruodžio 31 d., kardinolas Vin
centas Sladkevičius nuvyko į 
Žagarę tartis su vyskupu Juli
jonu Steponavičium. Vyskupas 
patvirtino, kad gavęs tele
gramą, kurioje pranešama, jog 
nuimtas trėmimas ir leidžiama 
jam grįžt5 prįe Vilnimis arki
vyskupijos apaštalinio admi
nistratoriaus pareigų.

Anot Bažnyčios šaltinių 
Lietuvoje, kardinolas norėtų, 
kad vyskupas kiek galint grei
čiau grįžtų į Vilnių, nes reikia 
kunigus skirti katedrai bei Šv. 
Kazimiero bažnyčiai. Vysk. Ste
ponavičius nėra apsisprendęs, 
ar dabar persikelti į Vilnių, ar 
palaukti kol valdžia sugrąžins 
Vilniaus arkivyskupijos patal
pas. Be to, vysk. Steponavičius 
laukia galutinio Vatikano pa
tvarkymo. Pavyzdžiui, yra gali
mybė, kad Vatikanas nuspręs 
kardinolą perkelti į Vilnių, o gal 
net ir naujus vuskupus skirs.

Kardinolas Sladkevičius žada 
sausio 25 d. iš Maskvos skristi 
į Romą. Su juo kartu vyks 
Kauno augziliaras vysk. Vladas 
Michelevičius.

Bažnyčios šaltiniai paneigė 
Italijos laikraščių paskelbtą 
žinią, kad popiežiaus Mišias 
Kūčių naktį rodė per Lietuvos 
televiziją. Bernelių Mišios, 
kurias rodė Lietuvoje, buvo ne iš 
Vatikano, o iš Šv. Teresės 
bažnyčios Vilniuje. Jas laikė 
prel. Algirdas Gutauskas, iki 
šiol einąs Vilniaus arkivysku
pijos valdytojo pareigas.

Vilniaus Katedra turėtų 
pereiti iš valdžios žinios į 
Katalikų Bažnyčios rankas 
vasario pradžioj.

KALENDORIUS
Sausio 7 d.: Raimundas, Liu

cijus, Julijonas, Rūtenis, Ri
čardas, Romualdas, Jomante, 
Vildaugas.

Sausio 8 d.: Apolinaras, Teo
filius, Gintė, Nemira, Severi
nas, Vilintas.

Sausio 9 d.: Bazilė, Algis, Ga
bija, Marcijona, Vaidvilas.

Sausio 10 d.: Vilhelmas, Aga- 
tonas, Ginvilas, Ragailė.

ORAS CHICAGOJE
Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:35.
Temperatūra šeštadienį 41 L, 

sekmadienį 35 L, pirmadienį 30 
1., antradienį 34 1.

LTSR .
Raapubllktriė . 

nlbllotalui į
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DRAUGO prenumerata mokama iš anksto1989-TUOSIUS PRADEDANT
Viešpatie, ir vėl užskleidėme paskutinę Tavo metų dieną —- kaip 

perskaitytą knygą. Ir vėl žvelgiame i ateiti ir laukiame kažko nau
jo, ko visuomet ilgimės.

Įdomios buvo praėjusių metų dienos. Gal net nelauktai įdomios, 
bet ir... tokios ilgai lauktos. Dėkojame Tau, Viešpatie, už jas. 
Dėkojame, kad leidai Lietuvoje laisvės žiburėliui įsiliepsnoti į ne- 
beužgesinamą gaisrą. Dėkojame, kad ir mes, čia išeivijoje, kardinolo 
žodžiais, pradėjome jau kalbėtis viena kalba, kad bandome mažinti 
mūsų kasdienišką savanaudiškumą, kad labiau imame suprasti 
ir įsigyventi į tautos rezistencinę dvasią.

Tad, kreipdami akis į Naujuosius 1989 metus, prašome: Ateik, 
Viešpatie, ir palaimink mus ir mūsų dienas, o svarbiausia, 
palaimink mūsų Lietuvą!

ATEITININKŲ KŪČIOS 
CHICAGOJE

Kūčios — šeimos šVentė. Tai 
sena ir reikšminga tradicija, de
ja, reikia pripažinti, kad išei
vijos nelemtose sąlygose net ir 
atskirų šeimų suėjimai prie ben
dro Kūčių vakaro stalo dažnai 
virsta tik paprastu puotavimu 
ir komerciniu dovanų pasidali
nimu — be kalėdinės rimties ir 
nuotaikos.

Tad gal nereikėtų kai kam per 
daug bartis ir pykti, kai ateiti
ninkai, ar kitos organizacijos, 
sudarančios tam tikrą šeimą, 
kad ir platesne prasme, rengia 
prieškalėdinius susikaupimus, 
vadinamus kūčiomis, kurių 
metu. tokioą susikaupimo rim
ties tikrai netrūksta. Čia prie 
bendro stalo susėda šeimos su 
vaikais ir be vaikų, jaunimas ir 
senimas, o taip pat ir pavieniai 
bei viengungiai, kurie gal ne
turėtų progos kur kitur net ir 
Kūčių vakarą prisiglausti. Visi 
bendrai valgo tradicinius kūčių 
patiekalus, laužo ir dalinasi 
plotkelėmis, visi gieda kalė
dines giesmes, visų nuotaika 
kaip vienos bendros šeimos.

Chicagos ir apylinkių ateiti
ninkai tokias kūčias buvo 
surengę gruodžio 18 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, kur susi
rinko daugiau negu 250 
asmenų. Kūčios buvo pradėtos 
šv. Mišiomis. Jas aukojo kun. 
Pranas Garšva ir prel. Juozas 
Prunskis. Mišių skaitymus 
atliko Aras Norvilas, Venta 
Norvilaitė, Aidas Palubinskas 
ir Kovas Palubinskas. Bendram 
giedojimui vadovavo Bronius 
Polikaitis, akordeonu pritariant 
Dariui Polikaičiui. Kun. Garš
vos pamokslo temoje atsi-

Pasižymėjusi kulinarė Ona Norvilienė šypsosi ruošdama patiekalus Chica 
gos ateitininkų Kūčių stalui.

spindėjo Kristaus laukimas ir 
dažnos mūsų abejonės dėl Jo 
atėjimo. Juk dažnai nedrįstame 
Jį sutikti ir pasakyti: „Tu mano 
Dievas!”

Ateitininkų Kūčių Chicagoje daly
vius sveikina Jadvyga Damušienė.

Po pamaldų Alina Skrupske- 
lienė, viena iš vyriausių amžiu
mi ateitininkų, lydima Ateiti
ninkų federacijos vado Juozo 
Polikaičio, uždegė žvakę, prime
nančią ryšį su broliais ir 
sesėmis Lietuvoje, kentėjusiais, 
žuvusiais ir gyvaisiais. Pradė
dama vaišes, kalbėjo Jadvyga 
Damušienė: „... Kūčių vakarą 
įvyksta kažkas prasmingo. Pa
skęstame širdies prašymuose, 
reiškiame padėką dėl naujų 
įvykių Lietuvoje, mintyse 
jungiamės su broliais tėvynėje.

Jaunieji „Kalėdų sapno” aktoriai Chicagos ateitininkų Kūčiose.

Tegu ši liepsnelė sušildo mūsų 
širdis...”

Visiems pavalgius, jaunieji ar
tistai suvaidino „Kalėdų 
sapną”. Vaidinimas — visai 
kaip opera: ten ir baletas, ir 
spalvingi kostiumai, ir gražios 
dekoracijos. Visi vaidino taip 
gerai, žiūrovams vaidinimas 
taip patiko, kad, jam pasibai
gus, programos dalyviai, baleri
nos — snaigės bei nykštukai 
kelis kartus plojimais buvo 
kviečiami į sceną. Su dideliu 
pasišventimu visa tai paruošė 
Jadvyga Damušienė, kuri vai
dinimą parašė, jį režisavo, 
tvarkė sceną ir net pati turėjo 
vaidinti. Bet būtinai reikia iš
vardinti ir šio vaidinimo 
deklamatorius ir artistus: Kris
tina Liaugaudaitė, Julija 
Krumplytė, Viktorija Žvina- 
kytė, Angelė Žvinakytė, Kas
tytis Šoliūnas, Lina Damušytė, 
Tomas Vasiliauskas, Darius 
Norvilas, Venta Norvilaitė. O 
štai snaigės — balerinos ir nykš
tukai: Vytukas ir Linas 
Dailidės, Jonas, Marius ii^J 
Daina Paųlikai, Lina, Rimas, 
Vija ir Gaja Sidriai, Marija 
Domanskytė, Viktutė ir Aurytė 
Sušinskaitės.

Sceną paruošė bei papuošė J. 
Damušienė. Jai talkino Audrius 
Polikaitis, Lina Damušytė ir 
Arūnas Liulevičius. Užsakymus 
iš anksto šiam renginiui pri
iminėjo Aldona Juozevičienė ir 
Kazys Pabedinskas. Stalus 
dengė ir papuošė: M. Saliklienė, 
S. Plenienė, A. Juozevičienė, A. 
Vadeišienė, J. Ivašauskienė, V. 
Žadeikienė, I. Polikaitienė, O. 
Norvilienė, V. Norvilaitė. 
Vyriausia šeimininkė — Ona 
Norvilienė, paruošusi tradi
cinius valgius nuo silkių iki 
kisieliaus su šližikais.

Ankų šeimos kepykla 
„Baltic” Bakery paaukojo visus 
pyragus Kūčioms.

Juozas Baužys

NAUJIEJI METAI 
ATEITININKŲ NAMUOSE

Naujųjų Metų sutikimas ir po
kylis Ateitininkų namuose pra
ėjo su gražiu pasisekimu. 
Šventišką nuotaiką kėlė pušų 
šakom, kaspinais ir lemputėmis 
papuoštos durų angos ir 
žalumynais apkaišytos žvakės 
ant stalų. O jaukiai spragsantis 
židinys kvietė visus arčiau susi
burti. Po skanios vakarienės, 
skambančių dainų, ir po 
dvyliktos valandos nesinorėjo 
skirstytis namo. Didingieji Atei
tininkų namai nurimo tik an
trai valandai išmušus.

Padėka tenka vakaro inicia
torei ir pagrindinei organiza
torei E. Razmienei, visados 
energingai I. Stončienei, kuri su 
A. Ankiene papuošė namus; R. 
Kuprienei ir O. Daugirdienei, 
talkinusioms per vakarienę, J. 
Baužiui už sukalbėtą prasmingą 
maldą ir Ateitininkų federacijos 
vadui J. Polikaičiui už šventiš
ką žodį. Visiems už atsilankymą 
ir gera nuotaika pradėtus 
Naujuosius Metus. Tebūnie jie 
visiems laimingi!

O. Daugirdienė

JAUNIMO MIŠIOS 
CHICAGOJE

Chicagos studentai ateiti
ninkai ruošia Jaunimo Mišias, 
šeštadienį, sausio 14 d., 5:00 
v.v., Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Parke. Mišias atna
šaus parapijos klebonas, kun. J. 
Kuzinskas. Jos bus atna
šaujamos padėkoti Dievui už 
Vilniaus katedros grąžinimą 
Lietuvos tikintiesiems.

J. Damušienė, Giedros korporacijos atstovė, sveikina kun. dr. A. Paškų, Ga
jos korporacijos premijos laimėtoją. Vidury — kun. L. Zaremba, SJ.

Nuotr. K. A.

KĘSTUČIO
KORPORACIJOS

KONVENTAS

Broliai kęstutiečiai, švenčiant 
korporacijos 60 metų sukaktu
ves, mūsų dvasios vadas kun. V. 
Bagdanavičius per pamokslą 
pasakė: „Ką mes turime daryti, 
kad, kaip kęstutiečiai ir 
nepriklausomos Lietuvos 
kūrimo dalininkai, išliktume 
kitoms kartoms? — Mes turime 
laikytis Kęstučio recepto: būti 
veikliems atstovaujant tas 
vertybes, kurios sukūrė nepri
klausomą Lietuvą, tiek poli
tiniu, tiek kultūriniu atžvilgiu.

Lietuvos nepriklausomybė lie
tuvių tautoje, tol bus gyva, kol 
bus žmonių, kurie ją vertina, 
brangina ir tokiu būdu jai atsto
vauja. Kęstutiečių sąjūdis nėra 
nustojęs savo prasmės ir
Lietuvai praradus nepriklau
somybę. Jis nėra nustojęs pras
mės ir dėlto, kad šiandien neturi 
jaunų narių. Iš visuomenės or
ganizacijų istorijos žinome, kad 
jos gyvena polėkių ir atoslūgių 
periodus. Skirtingiems perio
dams išgyventi, yra reikalingos 
skirtingos dorybės. Jeigu 
polėkiui išgyventi pakanka 
entuziazmo, tai atoslūgiui iš
gyventi reikia aukštesnės rūšies 
dorybės: reikia ištvermės”.

Dievui padedant, ištvėrėme ir 
esame gyvi.

Paskutiniu laiku Lietuvoje 
vyksta dideli įvykiai. Mes, kaip 
visuomenininkų korporacija, 
negalime stovėti nuošaliai nuo 
tų įvykių ir nepadėti mūsų bro
liams korporantams Lietuvoje, 
kovoje dėl jos laisvės.

Kuo ir kaip padėti, svars
tysime korporacijos konvente.

Jaunimo Mišiose dalyvaus ir 
jaunas svečias iš Lietuvos. 
Arūnas Degutis, 30 m. amžiaus 
Lietuvos Persitvarkymo sąjū
džio Vilniaus tarybos narys, tą 
savaitgalį lankysis Chicagoje. 
Jis yra sutikęs Mišiose daly
vauti. Po Mišių, parapijos salėje 
bus vaišės ir trumpas jaunimo 
pokalbis su Arūnu Degučiu.

Studentai ateitininkai kviečia 
visą Chicagos jaunimą ir vyres
niuosius kartu su mumis pasi
melsti ir parodyti Dievui, kad 
lietuviškas jaunimas nėra Jo 
pamiršęs.

Konventa?-užkandžiai vyks 
sausio 28 dieną, šeštadienį, 1 
val.p.p. „Seklyčios” mažojoje 
salėje. Spalvos ir kepuraitė 
privaloma.

Iki pasimatymo! Fortiter 
Constanter.

Kazys Pabedinskas 
(Valdybos vardu)

Jaunas gražumu, senas mei
lumu. Lietuvių patarlė

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

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

Family Medical Cllnlc 
217 E. 127 St. — Lemont, IL 60439
Priklauso: Palos Community Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 257-2265

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. 767-7575 
5780 Archer Ava.

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

OR. LINAS A. SIDRYS
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA

2636 W. 71 st Street
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-5566

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 3-6; 
šeštadieniais pagal susitarimą

metams Vi metų
U.S.A...........................................$70.00 $40.00
Kanadoje (U.S.A. dol.).............$70.00 $40.00
Užsienyje (U.S.A. dol.).............$70.00 $40.00
Savaitinis (Šešt. pried)............. $40.00 $25.00

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
DR. EDMUND L CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

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

antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai.

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hvvy. (Hvvy. 30) 
Olympia Fields, III.

Tel. 746-0033 
Valandos pagal susitarimą

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chlcego 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 95 St.
Tel. 422-0101

Valandos pagal susitarimą

Kabineto tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA
VAIKŲ LIGOS

6441 S. Pulaskl Rd.
Valandos pagal susitarimą

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

■r hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaskl Road. Tai. 585-2802

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS 
Denių Gydytoja

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

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

Vai. pagal susitarimą

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractlc — 
5522 8. Wolf Rd. 

VVestern Springs, IL 
246-4000

Valandos pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

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

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81 st Street 

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

3 mėn. 
$25.00 
$25.00 
$25.00

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

DR. KENNETH J. YERKES 
OR. MAGOALEN BELICKAS

, DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida

2436 W. Uthuanlan Plaza Court 
Tai. 925-8288

507 S. Gllbart, LaGranga, IL 
Tel. 352-4487

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 et Street 

434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7

Kab. tel. LU 6-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

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

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marąuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

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

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

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
„Contact lenses”

2618 W. 71 st St. — Tel. 737-51
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta trr

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

Specialybė — Chirurgija
2454 VVest 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-081
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik.susitarus

DR. ANTANAS G. R/
Specialybė — Vidaus ir plau<

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

11800 Southwest High'
Palos Helghts, III. 604 

(312) 361-0220 (312) 36

DR. LEONAS SEIE
inkstų, pūslės 

PROSTATO CHIRUR'
2656 W. 63rd Str.

Vai : antr. 1.4 v. p.p. jr ketv
Šešt. pagal susitarti

Kabineto tel. 778-2880, rei

EDMUNDAS VIŽINAS, M.
Specialybė — Vidaus ligų g 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie 

Valandos pagal susitari
Tel. 585-7755



Tauta mumyse —

ĮSIPAREIGOJIMAS
ATEIČIAI

Pradėdami naujų metų laiko
tarpį, turime pagalvoti ir apie 
savo tautą. Tauta ne tik ten už 
jūrių marių likusi ir kovojanti 
mirtiną kovą, bet ir tauta 
mumyse, mūsų ideologijoje, 
mūsų kultūroje ir kūryboje, 
mūsų doroje ir santykyje su sa
vaisiais ir svetimaisiais. Nors 
pavieniui žmogui tauta yra jo 
paties įsitikinimas, bet ir no
romis ar nenoromis jame glū
dintis tautos paveldėjimas, tas 
pradas, kuriuo pažymėtas jo bū
das ir gyvenimo kelias.

Negali žmogus išsižadėti 
savęs, netapdamas tik vargšu, 
negali išsižadėti ir savo pa
veldėjimo netapdamas smėlio 
grūdeliu, kurį sąmoningai ar 
nesąmoningai mindžioja kiek
vienas praeivis. Tauta yra ta 
brangenybė, kurią paveldi 
sąmoningai ir nesąmoningai, 
bet kurią gali sąmoningai iš
naudoti išduoti ir sunaikinti. 
Tautiškumas savyje sunaikina
mas, kada sunaikinami savo 
tautai įsipareigojimai, kuriuos 
kiekvienas žmogus turi atlikti.

Apie tautai įsipareigojimus 
kaip tik laikas labiau susimąs
tyti metų pradžioje, kada pla
nuojami darbai ir veikla atei
čiai. Ateitis nevisuomet priklau
so mums, bet visuomet mes 
priklausome ateičiai. Ją kurti 
kiekvienas turi pagal savo 
galimumus, pagal savo aplinką 
ir sugebėjimus. Kaip yra įsi
pareigojimai savo šeimai, savo 
darbui ar profesijai, taip yra 
įsipareigojimai ir savo tautai, 
nors jos ir nelaikytum savo 
gyvenimo dalimi ir savęs nelai
kytum tautai prikausančiū.

Nepriklausomumas tautai 
priklauso ne nuo mūsų asme
ninio nusistatymo, bet nuo 
mūsų prigimties. Bet tautą iš
duoti priklauso mūsų asmeni
niam elgesiui ir asmeniniam 
pasipriešinimui. Naujas laiko
tarpis ir nauji darbai turi ska
tinti atlikti savo pareigas visuo
tinai, kad neliktumėm tik var
du tos ar kitos tautos nariais. 
Darbais turime prisidėti prie 
savo tautos gajumo, laisvės, ge
resnės ateities, o savo asmeni
ne auka turime jos ateitį pa
lengvinti.

*

Lietuvių tauta turėjo didvy
rių, iš kurių mes, anot V. Kudir
kos žodžių, turėjome semtis stip
rybės. Tautoje ta didinga praei
tis buvo naikinama apgaule, iš
kraipymu ir bausmėmis. Oku
pantas norėjo, kaip ir anais 
laikais su Baranausku tariant, 
padaryti tautą „ir tamsią ir 
juodą”, kad tik ji tarnautų 
utopiškam komunizmui ir rusiš
kam imperializmui. Po ilgų tik
ros nelaisvės metų sužibo viltis, 
laisvės žiburėlis, atsirado vie
šumoje tautiniai simboliai, kaip 
vėliava ir himnas. Bet tai 
laikinis sužibėjimas ir laikinis 
džiaugsmas kaip kadaise Čeko
slovakijos „pavasaris”. Bet tau
ta parodė savo gyvybę ir savo 
gajumą, tauta parodė, kad jos 
nepajėgė sunaikinti nei apgau
le, nei bausmėmis, nei specialiu 
naikinimu.

Tą laisvės žiburėlį, nors ir 
laikinai sužibusį, smerkti, jį 
sulaikyti, jį „vadavimo” vardu 
niekinti tai savo tautą išduoti, 
savo tautai kasti duobę po jos 
pamatais, kad jos pamatai 
greičiau griūtų ir pro juos einan
tieji greičiau užkliūtų. Santū
rumas išeivijoje ir tautoje yra

Visi žmonės, jei jie nedirba 
taip, lyg jie būtų Didžiojo Kūrėjo 
akivaizdoje, dirba negerai ir 
nesėkmingai tiek sau, tiek 
Jums- Carlyle

būtinas. Bet iš anksto smerki
mas visų įsipareigojimų savai 
tautai, jos ateičiai, jos gerovei ir 
jos laisvei yra žalingas.

Tautiškumas yra brangenybė 
ne tik pavergtoje tautoje, kuri 
išdrįso parodyti, kad ji savo tau
tinės gyvybės dar neprarado, 
bet ir brangenybė išeivijoje, 
kuri visomis pastangomis 
palaiko ir gaivina tautą savyje 
ir savo jaunosiose kartose. įsi
pareigojimai priklauso ne tik 
tautai, kuri rizikuoja savo lais
ve ir geresne ateitimi, bet ir išei
vijai, kuri terizikuoja tik savo 
santaupomis ir savo darbais.

Ar tautos pasireiškimas pa
vergtoje Lietuvoje yra tik laiki
nas entuziazmas ir sentimentų 
išraiška, pamatysime ateityje. 
Dabar tik turime jausti tautą 
savyje, nes ji tikrai yra mumyse 
ir laukia mūsų įsipareigojimų 
atitinkamo atlikimo. Tauta 
vergijoje ir jos dalis išeivijoje 
turi pajusti konkrečiai, kad 
pasaulyje dar yra gyvų jos 
žmonių, pasireiškiančių savo 
sąmoningu tautiniu pasireiš
kimu dabartyje.

*

Negalima lengvai patarti, 
kokių įsipareigojimų šiemet 
pareikalaus tautos kamienas, 
kuris pasireiškė savo tau
tiškumu ir tautiniais simboliais. 
Jie patys tai atvirai pareikš. Bet 
atsargumas bus reikalingas iki 
metų pabaigos ir dar ateityje. 
Nepriklausomybės okupantas 
neduos, tauta laisvai savo vals
tybės kurti negalės. Žmonės ir 
dabar, turės savo santaupų ir, 
uždarbių dalį atiduoti oku
pantui, nors persitvarkymo 
sąjūdis pasireikš didesne laisve 
bei atviresniu savistovumu. 
Išeivija turi žinoti ir matyti, kad 
net paties persitvarkymo sąjū
džio priešakyje stovi Kremliui iš 
prievartos ar sąmoningai klus
nūs tarnai.

Išeivija savo įsipareigojimus 
tautai geriau gali atlikti savo 
kūryba ir kultūra, savo tautiniu 
išsilaikymu ir savo vienybe, 
toliau kovojant už tautos laisvę 
ir geresnę ateitį. Taip pat išei
vija visuomet turi atsiminti, 
kad ji yra tik dalis tos tautos, 
kuri stengiasi gerinti savo 
gyvenimą tokį, kokį turi ir kaip 
jį pagerinti gali. Mūsų pagalba 
turi eiti iš tautinio įsitikinimo, 
bet ne iš noro juos mokyti, jiems 
nurodyti, juos skatinti, kad jie 
ir toliau iki paskutinio kraujo 
lašo pakęstų priešo persekio
jimus už tą trupinį laisvės, 
kurios dabar yra gavę. Jų lais
vė yra mūsų džiaugsmas, bet 
savo laisve mes neturime juos 
kurstyti didesniems žygiams ir 
rizikingesnei kovai.

Tauta yra brangenybė ne dėl 
to, kad ji okupanto tarnų vadi
nama nacija, tai yra prigimta 
būkle, bet kad ji yra mūsų dalis. 
Ji yra ta brangenybė, kurią mes 
turime išlaikyti istorijoje, savy
je, šeimoje, aplinkoje ir da
bartyje. Mes norime tautinės 
valstybės, bet ne mes ją galime 
savo tautai, svetimųjų okupuo
tai, suteikti. Galime ir turime 
tautai atiduoti tai, ką turime ir 
ką galime šiose sąlygose, šiame 
tautos laikiname pavasaryje, 
šiame laikino laisvėjimo suži
bėjime. Mūsų kultūra, mūsų li
teratūra, mūsų doras gyve
nimas turi būti tautai įsiparei
gojimas. Tai mes lengviausiai 
galime atiduoti.

Pr. Gr.

Ačiū Dievui, kad nebuvau 
gudrus ir visuomet galėjau 
džiaugtis dalykais, ar juos 
supratau ir kuomet nesupratau.

G. K. Chesterton

Amerika laiko save religin
ga tauta. Laisvas religijos išpa
žinimas yra įstatymais apsaugo
tas ir net valdžios palaikomas. 
Bažnyčios yra atleidžiamos nuo 
mokesčių. Kai kuriais atvejais 
suteikiamos net pašalpos. Besi- 
naudojant įvairiomis lengva
tomis, atsirado įvairių religinių 
bendruomenių. Jas išvardinti 
užimtų daug vietos. Pasitenkin
sim daugiau žinomų religinių 
grupių paminėjimu: adven
tistai, baptistai, evangelistai, 
liuteronai, metodistai, presbi
terionai ir kiti. Priskaičius ir 
grupes, kurios teturi 5 bažny
čias su 228 parapiečiais (JAV 
krikščionių tautinė bažnyčia), 
gausime neįtikėtinus skaičius. 
Suvienyta Kristaus Bažnyčia 
turi 6,427 bažnyčias ir 
1,701,513 narių. O kur dar kitos 
grupės, kaip Jehovos liudinin
kai, murmonai, penteskolai ir 
kitos reformuotos Bažnyčios? Jų 
priskaičiuojam daugiau kaip 
150. Iš tų pačių šaltinių 
sužinome, kad Amerikoj 1985 
metais buvo 52,392,934 kata
likai su 24,260 bažnyčiomis.

Iš paduotos statistikos matyti, 
kokią įtaką yra pirmieji ateiviai 
palikę savo palikuonims. Dievo 
žodis skelbtas ne tik bažnyčioje, 
bet ir turgavietėj, miestelio 
aikštėj, šalia cirko palapinės, 
giliai įsmigo į jauną tautą. 
Dievo baimingumas reiškėsi 
visame krašte. Laikui bėgant, 
iškalbingi pamokslininkai buvo 
pakeisti radijo bangų. TV tech- 
nolgijai užvaldžius erdvę, Dievo 
žodis atėjo tiesiai į amerikiečio 
namus. Sumaniai surežisuotos 
programos nujučiom užbūrė 
milijonus žiūrovų. Kaip 
žęmdirbiui geras derlius 
užtikripa duoną, taip programų 
ruošėjams neša turtą ir 
prabangą. Tos religinės pro
gramos skiriamos vyresnei kar
tai, kur yra pinigai.

Lietuviškos spaudos skaity
tojai nėra taip lengvai išnau
dojami. Sveikas galvojimas ir 
gyvenimo patirtis skeptiškai 
reaguoja į gražbylystę. Susi
pratęs lietuvis žino kam aukoti, 
ką palaikyti.

Visai kitas reikalas yra jauno
ji karta. Čia kalba eina apie an
trojo pasaulinio karo pabėgėlių 
vaikų vaikus. Paauglių amžiaus 
jaunimas yra atsiradęs gėrio ir 
blogio kryžkelėje. Tėvų pareiga 
yra pastatyti vaikus ant tikro 
kelio. Tam turime šeštadienines 
mokyklas, skautus, ateitinin
kus, sporto ratelius, tautinius 
šokius ir pan. Senelių pareiga
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tingiuose bastymuose. Kaip visi aristokratai, jis visada 
ieško naujų patyrimų. Juos galima rasti pusiaujuje, 
visiško ekvatorinio maisto pražydimo metu, atvyku
sius iš šiaurės jūrų, kur, be abejo, jie bus praleidę 
vasarą, tuo būdu išvengdami slegiančio karščio nuo
vargio. Ilgą laiką poilsiavę pusiaujo vandenyse, jie lei
džiasi į rytų jūras, kad tuo būdu išvengtų kraštutinių 
temperatūrų.

Šitokių kelionių metu, jeigu įvyksta kas nepapras
to ir įtartino, patinas banginis atidžiai rūpinasi savo 
šeima. Jeigu koks jaunas ir akiplėša leviatanas bastosi 
po apylinkes ir mėgina priartėti prie kurios patelės, 
jis įširsta, puola jį ir veja šalin. Argi galima leisti, kad 
panašiai ištvirkėliai kėsintųsi prieš šeimyninę laimę?

Lygiai kaip sausumoje moterys yra priežastimi 
žiauriausių dvikovų tarp jų rungtyniaujančių gar
bintojų, taip ir banginiai kartais stoja į žūtbūtines 
kovas.

Kartais sugaunami banginiai su giliais randais, — 
tokių dvikovų pėdsakais, — o taip pat galvomis, 
kurioms trūksta kokio gabalo, ar sulaužytais dantimis 
ir netgi retkarčiais su iškraipytomis ar iššauktom 
burnomis.

Banginių haremą žvejai vadina mokykla, o patiną 
— mokyklos mokytoju. Ir keisčiausia yra tai, kad šis 
mokytojas staiga meta mokyklą ir leidžiasi į pasaulį,

SETONAS IR ŠIŲ 
DIENŲ PAAUGLIAI

\
EDMUNDAS JAKAITIS

belieka padėti, paremti, patar
ti, prižiūrėti.

Šis laikas yra eksperimen
tavimo laikotarpis. Ieškojimas 
kažko pasireiškia visur. Ieško 
seni, neatsilieka ir jauni.Sotus 
ir geras gyvenimas pasidaręs 
nuobodžiu, bandomas paįvai
rinti narkotikais ar alkoholiu. 
Pradedant „angelų dulkėmis”, 
pereinama į adatų įšvirkštimą. 
Pigesnis savęs apsisvaiginimas 
yra alkoholis. Bet čia norisi 
atkreipti dėmesį į visai kitą 
reiškinį, kuris nėra minimas 
mūsų spaudoj. Didėjantis pa
auglių skaičius užsiimantis mis
tika, kelia auklėtojų rūpestį. 
Bandymai atitrūkti nuo tikro
vės darosi dažnesni atsitikimai. 
Vartant laikraščius, skaitome 
apie jaunuolį, kuris užmušęs 
policininką, prisipažino, teisin
damasis, kad vakare prieš 
nužudymą šėtonas liepė jam tai 
padaryti. 14 metų berniukas, 
paveiktas knygų, rašančių apie 
magiką, vaizduotėj buvo šėtono 
įsakytas užmušti savo motiną, 
ką jis ir padarė. Kitas jaunuolis 
nukerta savo kairę ranką ir 
duria sau į krūtinę, norėdamas 
„apvalyti savo kūną”. 15-metis 
nušauna su šautuvu savo brolį, 
kaip auką Tamsos Viešpačiui.

Padėtis darosi aliarmuojanti. 
Tėvai klausia, kur yra to visko 
pradžia. Jauno amžiaus vaikai 
mėgsta skaityti akivaizdines 
(pieštas) istorijų knygutes. 
Turinys — antgamtiškos jėgos ir 
juodoji magija. Tranki, žvan
ganti muzika įtaigoja siautė
jimą ir užvaldo jauno žmogaus 
vaizduotę Labai neigiamai vei
kia žaidimai (Dungeons & 
Dragons), kurie Nukelia jauną 
protą į burtų ir magijos kara
lystę.

Daugeliui tėvų visa tai yra 
„nekalti” žaidimai. Bet tai ir 
yra visko pradžia. Burtai, ant
gamtiškos jėgos pagauna vaikus 
ir jie nori daugiau žinoti, patir
ti, būti dalyviais. Žinant dau
giau už kitus, jie jaučiasi prana
šesni. Pradėję savaime įsitrau
kia giliau ir giliau į „slaptą”, 
mistiška pasaulį. Susidarius 
savo vaizduotės pasaulį, sunku 
juos sugrąžinti realybėn. Kai 
kurie žaidimai taip paveikia 
vaikus, kad jie vaizduotėj 
užmušinėja, apiplėšia, kankina, 
net išprievartauja. Ir taip pri
eina prie to, kad jie neatskiria 
tikrovės nuo fantazijos. Kai 
vieni tėvai laiko trankią

muziką, okultinį vaikų intere
są jausmų išsiliejimu, kiti susi
rūpinę ieško geros profesinės 
pagalbos.

Tėvai turi būti daugiau 
akylus, ką jų vaikai skaito, 
daro, kokią muziką klauso. 
Vaikai neturi tiek išminties ir 
patyrimo, kad galėtų tvarkyti 
savo gyvenimą. Daugumas tvir
tina, kad jie yra kitokie, neturi 
jokio pagrindo. Pradžioj žaidi
mai, vėliau tranki, metalinė 
muzika ir jaunas žmogus yra 
pakliuvęs į šėtono žabangas.

Ieškant blogybių priežasties, 
ją rasime tėvų pusėj. Šių dienų 
gyvenimas yra taip susitvarkęs, 
kad abu tėvai dirba. Jie abudu 
neturi dirbti, bet sumokėti sąs
kaitas, vieno tėvo uždarbio 
neužtenka. Rezidencija užmies
tyje reiškia didelę paskolą. Du 
automobiliai — nemaži mėnesi
niai mokėjimai. Brangūs baldai, 
vasarnamis pajūryje, laivas, 
žolei pjauti traktorius — viskas 
ant išsimokėjimo. Dirbdami 
abudu, vos galą su galu suveda. 
Vaikas tėvus temato vakare ir 
tai ne kiekvieną vakarą.

Be priežiūros, kontrolės, pa
tarimų, tėviškos meilės, jaunas 
sutvėrimas balškosi, ieškoda
mas kažko, bandydamas viską, 
eksperimentuodamas visaip. 
Gyvendamas moderniais lai
kais, seka modernias madas. Ar 
mums paskutinės mados patin
ka ar ne, mes jų nepakeisim. 
Bet prie jauno žmogaus charak
terio ugdymo turime prisidėti. 
Ne tik mūsų bendruomenei, bet 
ir visam pasauliui trūksta gerų, 
dorų žmonių.

Švenčių progomis galvoja
ma apie dovanas mieliems 
anūkams. Šaunamieji ginklai 
turėtų būti išbraukti iš sarašų. 
Ir be jų yra daug gerų ir 
naudingų dalykų. Muzikos 
instrumentas — gera pradžia 
muzikiniam lavinimuisi. Ilius
truotos knygos apie laukinius 
žvėris. Vaikai tuo domisi. 
Svetimi kraštai — įdomūs tiek 
vaikams, tiek suaugusiems. 
Foto aparatas — ne vienam yra 
buvęs profesijos pasirinkimas. 
Tai tik keletas pasiūlymų.

Žinant, kad šių dienų 
žaidimai sukelia fizinį ir dvasinį 
siautėjimą, perkant būti labai 
atsargiems, nes dažnai po 
nekaltu pavadinimu slepiasi 
blogio mikrobai.

Džiaugsmas yra geležinis stie
bas, kuris pritraukia skausmo
žaibus. .

Silvius

rodydamas ne tai, ką buvo išmokęs, bet savo nežinojimo 
tuštybę. Jo mokyklos mokytojo vardas, atrodo, yra kilęs 
nuo vardo, koks suteikiamas haremui. Kai kas galvoja, 
kad pirmasis taip jį praminęs, turėjo būti skaitęs 
Vidiego atsiminimus ir turėjo žinoti kokios rūšies 
kaimo mokytojas savo jaunystėje buvo garsusis pran
cūzas ir kokio pobūdžio buvo tos jo slapto pobūdžio 
pamokos, kurias teikė kai kuriems savo mokiniams.

Visi tam tikro amžiaus sperminiai banginiai 
gyvena tuo atsiskyrėlių gyvenimu, kokiu gyvena 
„mokyklos mokytojas” senesniam amžiuje. Beveik 
visados atsiskyrėlis sperminis banginis, nešioja 
apžėlusią barzdą ir neturi šalia savęs kitokios draugės, 
kaip gamtą, kurią laiko savo žmona vandenų dykumo
je. Pasirodo, kad ji yra geriausia žmona, nepaisant, kad 
slepia savyje tiek liūdnų paslapčių.

Mokyklos, sudarytos iš jaunų ir stiprių patinų, 
labai skiriasi nuo haremo mokyklų. Patelėms esant 
drovioms, patinai, kuriuos žvejai vadina keturių 
dešimčių statinių buliais, yra didžiausi peštukai ir,kaip 
tvirtinama, pavojingiausi, išskyrus tuos nuostabiuosius 
pilkagalvius sperminius banginius, kartais pasitai
kančius, kurie kovoja su žmogum kaip tikrieji velniai.

Keturių dešimčių statinių mokyklos yra daug 
gausesnės už haremo mokyklas. Kaip jaunų gimnazis
tų būriai, jie yra peštukai, žaismingi, begėdžiai ir švais
tosi po pasaulį taip pamišėliškąi triukšmingai, kad 
jokia draudimo kompanija nerizikuos jų apdrausti, tar
tum tai būtų Yale ar Harwardo maištingi vyrukai. 
Tačiau greitai atsižada to smarkavimo, nes, kai pasi
junta trim trečdaliais suaugę, apleidžia savo draugus 
ir išeina ieškoti kur įsikurti, tariant haremo.

Kitas skirtumas tarp patinų ir patelių mokyklų yra 
dar būdingesnis lyties atžvilgiu. Jeigu „keturiasdešimt I 
statinis” yra pestekės kliudomas, vargšą tuojau aplei

Rimties valandėlei

FIGMEDIS - ŽMOGAUS 
ATGAILA

Pasodintas figos medis vaisių 
duoda jau trečiais metais. Iki 
tol, jei kokie vaisai ir būna, jie 
laikomi nešvarūs ir nerenkami. 
Dėl to ir tas savininkas atėjo po 
trimečio, tačiau vaisių nerado. 
Jis sodininkui sako, kad jau 
laikas būtų rasti figos vaisių, 
tačiau, jų nėra. Tad toks nevai
singas medis reikia nukirsti, 
nes tik žemę alina.

Jei įsigilinsime į palyginimo 
prasmę, tie treji metai rodo 
savininko kantrybę. Jis laukė, 
kad pagaliau po trejų metų jau 
bus vaisių, o tuo tarpu rado tik 
lapus. Dėl to sprendimas 
logiškas ir teisingas: nukirsk 
jį... Tačiau vynuogyno prižiū
rėtojas, galvodamas, kad gal 
vynmedžiai per daug išnaudojo 
žemę ir dėl to figmedis neduoda 
vaisių, žada jį geriau prižiūrėti: 
apkasti, patręšti. Gal tada kitais 
metais jau duos vaisių. O jei ir 
tas nepadės, tada bus galima 
iškirsti. Taigi vynuogyno savi
ninko sprendimas dar atideda
mas. Savininkas kantriai dar 
palauks kitus metus. Iš to 
pamokymas: figmedis nešąs 
vaisių pasiliks. Priešingu atve
ju jis bus iškirstas ir mirčiai pa
smerktas.

Visa tai, kas palyginime sako
ma apie figos medį, reikia per
kelti į Izraelio tautą, bet taip 
pat pritaikyti kiekvienam 
žmogui. Iš palyginimo konteks
to matyti, kad tai taikoma yisai 
žydų tautai: jai dar suteikiama 
malonė, jau paskutinė, kitaip 
seks tik sunaikinimas.

Šv. Jonas Krikštytojas skelbė 
irgi tą pačią tiesą: „Parodykite 
tikrų atsivertimo vaisių... Štai 
kirvis prie medžio šaknų, ir 
kiekvienas medis, kuris ne
duoda gerų vaisių, bus iškirstas 
ir įmestas į ugnį” (Mt.3, 8-10).

Kristaus palyginimas yra 
taikomas ir visiems žmonėms, 
būtent pareiga nešti vaisius 
Viepačiui, daryti gerus darbus. 
Palyginime matome, kad Die
vas gali būti aštrus savo spren
dimuose, bet lygiai ir kantrus, 
laukiąs, kad nusidėjėliai pasi
taisytų, kad duotų gerų vaisių. 
Kitaip jis pritaikys savo teisę 
bausti.

O galimybė pasitaisyti duoda
ma per atgailą, per bausmės 
atidėjimą. Laikas yra mūsų 
gyvenimas, ta didžioji Dievo 
dovana. Laiko geram nesunau- 
dojimas yra jo praradimas. 
Todėl apaštalas Paulius įspėja: 
„Tad kol turime laiko, dary

džia jo draugai. Priešingai, jeigu pulsite kurį haremo 
narį, pamatysite jos drauges plaukiojant aplink sužeis
tąją su visomis užuojautos apraiškomis ir kartais iš
būna taip ilgai šalia savo draugės, kad ir jos jpačios 
tampa aukomis.
LXXI. „Peąuodas” susitinka su „Rožes Spurgu

Praėjus savaitei ar dviem nuo paskutinio me
džioklės nuotykio, apie kurį pasakojau, ir mums be
plaukiant mieguista ir ūkanota vidudienio jūra, 
daugelis nosių ant „Peųuodo” denio pasirodė labiau 
budinčios ir pastebinčios, nei trys poros žvalgų akių 
ant stiebų bokštelių. Ypatingas ir nelabai malonus 
kvapas sklido jūroje.

— Galiu lažytis, — tarė Stubbas, — kad nelabai toli 
nuo mūsų plūduriuoja vienas tų banginių, kuriems mes 
aną dieną uždavėme „vaistų” ir juos pakasėme. Aš taip 
ir laukiau, kad neužtruks pasirodyti.

Tuo metu rūkai, dengę akiratį, išsisklaidė ir tolu
moje pasirodė laivas, kurio ištiestos burės rodė, kad 
jis nešėsi prisirišęs prie šono banginį. Priartėję paste
bėjome, kad jis plaukė po prancūzų vėliava. Iš besi
sukaliojančio aplink jį grifų debesies buvo aišku, kad 
jų velkamas banginis turėjo būti toks, kokį žvejai 
vadina „supuvusia žuvim”, tariant banginis ramiai 
nugaišęs jūroje ir pavirtęs niekam nepriklausančiu 
lavonu. Nesunku įsivaizduoti smarvę, kylančią iš 
tokios marės, bjauresnę už Asirijos miesto maro metu, 
kai likt.šieji gyvieji nebesugebėdavo palaidoti 
mirusiųjų. Kai kas ją laiko tokia nepakenčiama, kad 
joks godumas negali juos įtikinti pristoti prie panašaus 
padaro šono. Tačiau, to nepaisant, vis tik atsiranda ir 
tokių, nors gaunamas iš panašių palaikų aliejus yra 
labai žemos rūšies ir toli gražu ne rožių kvapties.

(Bus daugiau)

kime gera visiems” (Gal. 6,10). 
O romėnams sako: „Kaipgi 
drįsti niekinti jo (Dievo) 
gerumo, pakantumo ir kan
trumo lobius? Argi nesupranti, 
kad Dievo gerumas skatina tave 
atgailoti?” (Rom. 2,4).

Turime ir kitą evangelistų ap
rašymą apie Viešpaties pa
smerktą nevaisingą figmedį. 
Štai, kaip Matas evangelistas tą 
faktą aprašo: „Anksti rytą 
(Jėzus) grįždamas į miestą, pasi
juto alkanas. Pamatęs pakelėje 
vieną figmedį, priėjo priėjo, bet 
nieko nerado, vien tik lapus. Ir 
tarė: .Tegul per amžius nemegs 
ant tavęs vaisiai!’ Ir figmedis 
bematant nudžiūvo. Tai pama
tę, mokiniai nustebo ir sakė: 
,Kaip galėjo tas figmedis taip 
ūmai nudžiūti?’ Jėzus atsakė: 
,Iš tiesų sakau jums: jeigu turė
tumėte tikėjimo ir nesvyruotu
mėte, ne tik kad galėtumėte 
taip padaryti su figmedžiu, bet 
pasakytumėte šitam kalnui: 
.Pasikelk ir griūk į ežerą!’ ir 
taip atsitiktų. Visa, ko tikėdami 
melsite, - gausite” (Mt.21, 
18-22).

Egzegetai nesutaria ir ginči
jasi svarstydami šiuos du atsi
tikimus su figmedžiu. Vieniems 
atrodo, kad iš stebuklingo medžio 
nudžiūvimo iškilo palyginimas 
apie nevaisingą medį. Kiti 
priešingai, mano, kad palygini
mas apie nevaisingą figmedį 
buvo patvirtintas stebuklu. 
Tačiau tai beprasmis ir nerei
kalingas aiškinimas ryšio tarp 
dviejų skirtingų dalykų. Kai 
pasmerkimas figmedžio dėl to, 
kad neneša vaisių yra pamoky
mas apie reikalą daryti atgailą 
ir gerus darbus, stebuklingas 
medžio išdžiūvimas yra jungia
mas su visagaliu tikėjimu ir jo 
jėga. Taigi du skirtingi pamoky
mai: vienas iš palyginimo, kitas 
iš stebuklo.

J.V.

Tikintieji į Evangeliją 
neginčijamai turi pirmenybę 
prieš visus kitus, ir tai dėl šios 
paprastos priežasties, kad, jeigu 
tai tiesa, jie susilauks savo 
atlyginimo vėliau, o jeigu 
nebūtų gyvenimo anapus, jie 
galės būti tame amžiname 
miege su netikinčiais, savo 
gyvenime turėję aukštos vilties 
paramą, nepatirdami vėliau 
nusivylimo.

G. Byron
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HORIZONTAI

DR. V. KUDIRKA 
ATSILAIKĖ PRIEŠ 
STALINO BERNUS

Sausio 31 d. suėjo 130 metų, 
kai gimė Lietuvos himno auto
rius ir tautos žadintojas dr. Vin
cas Kudirka. Jo gimimo 
sukaktis šį kartą buvo deramai 
bei iškilmingai prisiminta 
Lietuvoje, kur pagrindinis 
minėjimas jvyko Vilniaus 
didžiąjam teatre. Reportažą iš to 
minėjimo perdavė Vilniaus radi
jas užsienio lietuviams skirtose 
laidose, šiuo metu tapusiose itin 
įdomiomis. Prieš chorui giedant 
Lietuvos himną, melodija buvo 
paduota tuo pačiu smuiku, ku
riuo grodavo Vincas Kudirka. 
Apie dr. V. Kudirkos asmenį ir 
jo kūrybą kalbėjo literalogas J. 
Lankutis ir kiti. Spaudoje buvo 
skelbiami straipsniai apie tą 
daug tautai nusipelniusį žmogų. 
Žurnalas „Švyturys” gruodžio 
mėn. numeris išėjo pasipuošęs 
spalvota skulpt. V. Grybo 
sukurto Kudirkos Naumiestyje 
tebestovinčio Vinco Kudirkos 
paminklo nuotrauka.

Tai įvyko toje pačioje tary
binėje sistemoje, kuri Lietuvo
je viešpatauja jau daugiau kaip 
keturis dešimtmečius ir pasta
ruoju metu, kruvinąjam stalini
niam laikotarpiui jau senokai 
nukeliavus istorijon ir pasi
baigus po to sekusiam brežne
viniam stagnacijos laikotarpiui, 
tauta pradėjo laisviau kvėpuoti 
ir viešai net spaudoje šaipytis iš 
liūdnos praeities.

Kaip dr. V. Kudirką „gerbė” 
komunistinės valdžios pareigū
nai — ištikimi Stalino bernai, 
liudija tame pačiame „Švytu
rio” numeryje paskelbti praei
ties epizodai, kur straipsnio au
toriui Romui Treiderui tada 
buvęs Kudirkos Naumiesčio 
vykdomojo komiteto pirminin
kas Valentinas Baukus pa
sakojo: „Nebedaug betrūko, kad 
stalinizmo metais Kudirkos 
Naumiestyje būtų buvęs sunai
kintas Vinco Kudirkos pamink
las... Berods 1947 m. rudenį į 
valsčių atėjo vietos saugumo 
viršininkas Michailas Karma- 
1 i ugi nas ir liepė Vinco Kudirkos 
paminklą nugriauti. Suglumau. 
Rankos nekilo...”

1948 m. vykdomojo komiteto 
pirmininkas jau buvo Stasys 
Matulaitis, kuriam toliau tęsėsi 
nemalonumai dėl dar vis tebe
stovinčio Kudirkos paminklo: 
„1948 m. pavasarį man paskam
bino Karmaliuginas, kviesda
mas pas jį atvykti. Pasitiko jis 
mane priekaištaudamas: .Kodėl 
nenugriauni to balvono!” Atsa
kiau, kad tai didelis revoliu
cionierius, kurio himną gie
dame. Jis tvirtina, kad tai 
didelis nacionalistas... {sako per 
dvi savaites paminklą nugriau
ti...”

Po kiek laiko vietos vykdo
masis komitetas gavo raštą iš 
Vilniaus. Reikalauja pasiūlyti 
saugotinus paminklus. Atsaky
damas St. Matulaitis paminėjo
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du: Vinco Kudirkos ir Vytauto
Didžiojo. Straipsnio žodžiais,
„saugotinu paminklu pripažino 
tik Vinco Kudirkos. Kitais 
metais pirmininku nedirbau. 
Tada Vytauto Didžiojo pamink
lą nugriovė. Labai ryški viena 
detalė. Michailas Karmaliugi
nas norėjo paminklą nugriauti 
lietuvių rankomis. Matyt, jis 
norėjo likti nuošalyje: gal už tai 
reikės atsakyti...”

Taip liūdnuose ir 
šviesesniuose tautai tarps
niuose prisimenamas Lietuvos 
himno autorius ir tautos žadin
tojas dr. Vincas Kudirka.

VILNIAUS EPIZODAI

„Švyturio” žurnale per kelis 
numerius išspausdintas įdomus, 
dokumentinis menotyrininko 
Vlado Drėmos straipsnis apie 
Vilnių antrašte „Naikinom, ne- 
saugojom. Ar atkursim?” Paci
tuosiu vieną kitą to straipsnio 
epizodą, kuriame prisimenami 
liūdnieji sovietinės-stalinistinės 
okupacijos laikai.

„1944 m. rudenį vaikščiojau 
Pilies kalno papėdėje ir sutikau 
vieną mūsų architektą su svečiu 
iš Maskvos, kuris prašė pata
rimo, kur Pilies kalne pato
giausia įrengti išvietę. 
Nustebau: pusė Vilniaus buvo 
griuvėsiuose, o staiga prireikė 
išvietės Pilies kalne...”

Straipsnio autorius nurodė 
vietą, kur lenkų laikais buvo 
įrengtas tualetas, prie pat 
dabartinės Pionierių gatvės, 
kur ir dabar yra viešas tualetas. 
Pasak autoriaus, „klausimas 
atrodo buvo išspręstas. Bet vė
liau ir vėl buvo svarstoma, kur 
įrengti Pilies kalne išvietę, 
netgi nurodant buvusio pietinio 
bokšto giruvėsius...”

Tame pat straipsnyje 
pastebima, kad su kultūros 
paminklų apsauga respublikoje 
yra dar blogiau, negu su 
restauravimu. Jame rašoma: 
„Muziejų ir paminklų apsaugos 
valdyba nieko nepadarė, kad, 
1954 m. uždarius bažnyčias 
Vilniuje, būtų apsaugotas jų 
vertingas meninis inteijeras bei 
jose esančios meninės vertybės. 
Todėl nukentėjo Augustijonų, 
Bazilijonų, Bernardinų, Šv. 
Mykolo, Šv. Baltramiejaus, 
Misijonierių bažnyčios...” 
Toliau smulkiai detalizuojama, 
kurios meninės vertybės tose ir 
kitose Vilniaus bažnyčiose buvo 
pavogtos ar sunaikintos. O tai 
aiškiai paliudija, kad Lietuvoje 
per paskutiniuosius dešimtme
čius šeimininkavo ne žmonės, 
bet barbarai.

ATNAUJINTAS BALTŲJŲ
RŪMŲ KOMPLEKSAS 

WASHINGTONE

Dienraštis ”Washington Post” 
neseniai paskelbė straipsnį apie 
Baltųjų rūmų komplekso atnau
jinimą, įvykdytą per aštuone
rius prezidento Reagano admi
nistracijos metus. Iš viso

komplekso atnaujinimui, kuris 
nebuvo restauruotas nuo prezi
dento Trumano laikų, išleista 
48 milijonai 400,000 dolerių.

Vienu metu buvusios labai 
judrios East Executive gatvės 
perdirbimas parku atsėjo 6.9 mi
lijonų dolerių, o atnaujinimas 
žemės apie pietiniame Baltųjų 
rūmų sode esantį fontaną 
kainavo 69,350 dol.

Pagrindinai buvo remontuo
jami Blair rūmai Pennsylvani
jos gatvėje, kur apgyvendinami 
aukštieji užsienio dignitoriai — 
prezidento svečiai. Tuose 
rūmuose kartais prasiverždavo 
dujos ir yra nukritę palubėje 
kabėjusieji žirandeliai. Tuo tar
pu East Executive gatvė buvo 
uždaryta ir paversta parku sau
gumo sumetimais.

Atnaujinimas Old Executive 
įstaigų rūmų (ten yra ir JAV 
viceprezidneto kabinetas), 
kainavo beveik 5 milijonus dol. 
Ypač daug darbo pareikalavo 
restauravimas įvairių brangių 
ornamentų sienose ir ypač stik
linėse lubose. Tie ornamentai 
saugumo sumetimais buvo 
uždažyti II pas. karo metu. Or
namentikos restauravimo dar
bai užtruko 2 metus ir atsėjo 
636,000 dol. Old Executive rū
muose daug kartų teko lankytis 
ir lietuviams, kai čia dirbo 
Linas Kojelis.

Pačių Baltųjų rūmų atnaujini
mas kainavo beveik 2 milijonus 
dolerių, nes reikėjo nuimti net 
vietomis 32 sluoksnius dažų ir 
užtaisyti įrėžinius išlaukinėse 
sienose.

Beveik 4 milijonus dolerių 
kainavo Baltųjų rūmų rytinio ir 
vakarinio sparno pataisymai, 
uždengiant naują stogą, pakei
čiant pamatus į vandenį nepra
leidžiančius ir įdedant du nau
jus keltuvus, nes senieji buvo 
įrengti 1930 m. Tuo tarpu rūmų 
viduje pakeista šildymo, vėdi
nimo, vėsinimo ir elektros 
sistemos. Vien kelių pataisymas 
palyginus labai nedideliame 
Baltųjų rūmų rajone kainavo 
680,000 dol.

NAUJAS PATARNAVIMAS
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE
Algis Grigas, pirmininkas

ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, 
sukaktuvių, vestuvių ar bet kokia kita proga. Sveikinimai pristatomi į 
namus.
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Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-8090

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

INTERNATIONAL

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

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

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

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

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

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

LIETUVIAI FLORIDOJE
St. Petersburg, Fla.

LIETUVIŲ FONDO VAJUS 
IR KONCERTAS

Šiomis dienomis teko sutikti 
pirmą kartą besilankantį tautie
tį iš Kanados, kuris prasitarė, 
jog čia esąs „palaimintas kam
pelis”. Tikrai, šiuo metu tas 
„mūsų kampelis” galima būtų 
pavadinti palaimintu kada 
šiaurėje darganos ir sniegas 
šėlsta, čia saulutė „žeme ridinė
jasi”. Taigi į šį kampelį ir suva
žiuoja daug žmonių iš šiaurės, 
kurie čia praleidžia žiemą, o 
mes čia nuolat gyvenantieji 
džiaugiamės, jog svečiai iš 
šiaurės mūsų lietuviškajai 
kolonijai įlieja naujo kraujo — 
įneša gyvumo ir įvairumo.

įvykusiame paskutiniajame 
koncerte dalyvių gerą dalį 
sudarė svečiai iš šiaurės. 
Lietuvių Fondo vajaus proga 
koncertą ruošė LF įgaliotinė 
Janina Gerdvilienė. Koncertas 
buvo Lietuvių klubo salėje gruo
džio 7 d. Koncertinę programos 
dalį atliko solistė Roma Mas
tienė.

Pradėdama programą LF įga
liotinė J. Gerdvilienė pasi
džiaugė, kad skelbiami vajai St. 
Petersburge duoda gražius 
rezultatus, tokie vajai per eilę 
metų yra apvainikuojami 
koncertais. Supažindindama su 
soliste pabrėžė, jog Roma Mas
tienė yra mūsų kolonijos gy
ventoja ir šioje scenoje ją 
matome jau ne pirmą kartą.

Solistė iš viso padainavo 18 
dainų: pirmoje dalyje 11 ir an
troje septynias. Pirmosios dalies 
visos dainos buvo skirtos lietu
viams kompozitoriams: keturios 
J. Tallat-Kelpšos kompozicijos, 
keturios moterų kompozicijos (S. 
Čerienės, E. Laumenskienės, D. 
Dirvianskaitės ir G. Gudauskie
nės), ir trys -^S. Gailevi^iaus.

Po pertraukos išgirdome Fr. 
Schubert „Liepelė” ir „Žuvelė”,

S. T. INTERNATIONAL, INC.
10401 Robert* Road 

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

C. Loewe „Laikrodis” ir „Pir
mas dantukas”, K.V. Banaičio 
„Motinos rauda” iš op. „Jūratė 
ir Kastytis”, G. Donizetti „Či
gonė” ir G. Bizet rečitatyvas ir 
arija iš op. „Carmen”. Publikai 
reikalaujant, solistė dvi dainas 
dar padainavo virš programos. 
Solistei pasigėrėtinai akompa
navo Margareth Douglas.

Solistė ir akompaniatorė buvo 
gausiai apdovanotos gėlėmis, o 
publika joms atsidėkojo gausiais 
aplodismentais.

Solistės pasirinkta programa 
buvo įvairi ir nuotaikinga. Jos 
dainavimas paliko malonų 
įspūdį ir tamprus ryšys su au
ditorija buvo išlaikytas ligi 
koncerto pabaigos. Solistės 
malonus balsas, laikysena sce
noje, puiki dikcija, dainų in
terpretacija ir nuoširdi vaidyba 
ir sudarė tą šilimą ir ryšį su 
publika.

Reikia pabrėžti, kad solistė 
Roma Mastienė savo 200 dol. 
honorarą paaukojo Lietuvių 
Fondui. Tai tikrai graži ir pras
minga auka.

Pabaigoje LF įgal. J. Gerdvi
lienė padėkojo koncerto atlikė
joms, scenos dekoratoriui V. 
Gružui ir pasidžiaugė, jog šis va
jus Lietuvių Fondui jau atnešė 
daugiau kaip 5,000 dol. Vajus 
dar tęsiamas ir toliau. Stambieji 
aukotojai tūkstantininkai: 
Pranas Juška, Justinas ir Elena 
Liaukai ir Gediminas Naujokai
tis, o taip pat buvo visa eilė, 
paaukojusių po 200 dol., 100 dol. 
ir mažesnėmis sumomis. Visi 
koncerte dalyvavusieji aukoto
jai buvo pagerbti.

Įgaliotinė J. Gerdvilienė, 
padėkojusi publikai ir prisidėju- 
siems savo darbu, pakvietė 
pabendrauti ir visus pasivai
šinti kavute.

St. Všk.

BALTIC
TOURS

1989 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

Kad ir palaužtais sparnais, 
erelis netampa višta.

Anonimas

BALANDIS
LIETUVA IR BELGIJA — 14 dienų. 8 d. Lietuvoje, 9 naktys Vilniuje, 1 d. Maskvoje, 

2 d. Briuselyje.
Kelionė Nr. 414 balandžio 14-27 $1,799 iš Bostono ir Niujorko

$1,982 iš Čikagos 

GEGUŽI
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 9 naktys Vilniuje, 2 Kaune,

1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 511 gegužės 11-24 $2,109 iš Bostono ir Niujorko

$2,292 iš Čikagos
LIETUVA IR RUSIJA — 13 dienų: 7 d Lietuvoje. 4 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Maskvoje,

2 Leningrade.
Kelionė Nr. 515 gegužės 15-27 $2,1 S9 iš Bostono ir Niurjorko

$2,342 iš Čikagos
LIETUVA IR AUSTRIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje. 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje. 
Kelionė Nr. 525 gegužės 25-birželio 8 $2,299 iš Bostono ir Niujorko

$2,482 iš Čikagos 

BIRŽELIS
LIETUVA IR ŠVEICARIJA — 20 dienų: 15 d. Lietuvoje, 14 naktų Vilniuje, 2 Kaune,

1 Maskvoje, 1 Zuriche.
Kelionė Nr. 808 birželio 8-27 $2,599 iš Bostono ir Niujorko

$2,782 iš Čikagos
LIETUVA IR AUSTRIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje. 
Kelionė Nr. $1$ birželio 15-29 $2,399 iš Bostono ir Niujorko

$2,582 iš Čikagos
BALTIJOS VALSTYBĖS, RUSIJA IR SUOMIJA —< 17 dienų: 7 d. Lietuvoje,5 naktys 

Vilniuje, 2 Kaune, 2 Taline, 2 Rygoje. 2 Leningrade.1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 622 birželio 22-liepos 8 $2,899 iš Bostono ir Niujorko

$2,882 iš Čikagos
LIETUVA, RUSIJA, ŠVEDIJA IR SUOMIJA — 18 dienų: 7 d. Lietuvoje, 6 naktys Vilniuje,

2 Kaune. 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Stokholme, 1 Helsinkyje. Kelionė laivu 
Baltijos jūra naktį iš Stokholmo į Helsinkį.

Kelionė Nr. 827 birželio 27-liepos 13 $2,949 iš Bostono ir Niujorko
$3,132 iš Čikagos

LIEPA
LIETUVA, LENKIJA IR ŠVEICARIJA — 22 dienos; 15 d. Lietuvoje, 13 naktų Vilniuje. 

2 Kaune, 3 Varšuvoje, 1 Zuriche.
Kelionė Nr. 704 liepos 4-25 $2,759 iš Bostono ir Niujorko

$2,942 iš Čikagos
LIETUVA IR ŠVEICARIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje,2 Zuriche. 
Kelionė Nr. 713 liepos 13-27 $2,269 iš Bostono ir Niujorko

$2,452 iš Čikagos
LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA — 15 dienų: 7 d. Lietuvoje, 5 naktys Vilniuje, 2 Kaune, 

2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 717 liepos 17-31 $2,489 iš Bostono ir Niujorko

$2,642 iš Čikagos 

RUGPJŪTIS
LIETUVA, ESTIJA IR SUOMIJA — 15 dienų: 9 d. Lietuvoje, 7 naktys Vilniuje, 3 Kaune,

1 Taline (laivu iš Helsinkio) 2 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 802 rugpjūčio 2-16 $2,389 iš Bostono ir Niujorko

$2,572 iš Čikagos
LIETUVA, AUSTRIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje. 
Kelionė Nr. 810 rugpjūčio 10-24 $2,399 iš Bostono ir Niujorko

$2,582 iš Čikagos
LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA — 15 dienų: 7 d. Lietuvoje. 6 naktys Vilniuje, 2 Kaune,

2 Maskvoje, 2 Leningrade. 2 Helsinkyje.
Kelionė nr. 814 rugpjūčio 14-28 $2,459 iš Bostono ir Niujorko

$2,642 iš Čikagos 

RUGSĖJIS
LIETUVA, LENKIJA IR ŠVEICARIJA — 22 dienos: 15 d. Lietuvoje, 14 naktų Vilniuje, 

2 Kaune, 3 Varšuvoje, 1 Zuriche.
Kelionė Nr. 905 rugsėjo 5-26 $2,759 iš Bostono ir Niujorko

$2,942 iš Čikagos
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje. 
Kelionė Nr. 914 rugsėjo 14-27 $2,209 iš Bostono ir Niujorko

$2,392 iš Čikagos
LIETUVA — 10 d.: 7 dienos Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje.
Kelionė Nr. 944 rugsėjo 14-23 $1,799 iš Bostono Ir Niujorko

$1,982 iš Čikagos 

SPAUS
LIETUVA IR AUSTRIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 2 Vienoje. 
Kelionė Nr. 108 spalio 5-19 $2,159 iš Bostono ir Niujorko

$2,342 iš Čikagos 

LAPKRITIS
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje. 
Kelionė Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,899 iš Bostono ir Niujorko

$1,882 iš Čikagos

GRUODIS
LIETUVA IR SUOMIJA — Naujų Metų kelionė, 21 diena: 15 d. Lietuvoje.
Kelionė Nr. 128 gruodžio 29-sausio 18 $1,949 iš Bostono ir Niujorko
Kelionė Nr. 129: 16 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje. 2 Briuselyje.
Gruodžio 29-sauelo 18 $1,949 iš Bostono ir Niujorko

$2,132 iš Čikagos

BALTIC TOURS 8 ORBIS 
PARODO VISĄ LIETUVOS IR LENKIJOS GROŽĮ

16 d. kelionė: 6 d. Lietuvoje
7 naktys Vilniuje, 4 Varšuvoje, 2 Krokuvoje, 1 Zuriche.
Kelionė Nr. 519 gegužės 19-birželio 3 $2,059 iš Bostono ir Niujorko

Kelionė Nr. $18 birželio 16-liepos 1 

Kelionė Nr. 714 liepos 14-29 

Kelionė Nr. 811 rugpjūčio 25-rugsėjo 9

$2,242 iš Čikagos 
$2,159 iš Bostono ir Niujorko 
$2,342 iš Čikagos 
$2,159 iš Bostono ir Niujorko 
$2,342 iš Čikagos 
$2,159 iš Bostono ir Niujorko 
$2,342 iš Čikagos

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupei!

Baltic Toura patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilniuje Kaune 
ir Klaipėdoje.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus jūsų mirusioms giminaičiai™ 
Lietuvoje. s

Platesnei iniormacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:

TOCJRS
77 Oak St., Sulte 4 

Newtown, MA 02164
Tel.: (617) 965-8080
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Redaguoja dr. K. A. Dagys

JEI IŠKILMINGAI IR KULTŪRINGAI, 
DRAUSMINGAI IR PAVYZDINGAI, NEDAUŽY- 
DAMI STIKLŲ SUTIKOTE 1989 METUS, TAI 
TAIP PAT DORAI ELKITĖS IR IKI METŲ PA
BAIGOS. TO KAIP TIK IR LINKI SPYGLIAI!

MES LAIKOMĖS TRADICIJŲ
Mes, lietuviai, gerbiam seno

lių papročius ir visa tai, ką pa
veldėjom iš tų, kurie gyveno 
prieš mus. Protėvių dvasios ve
dini žengiam gyvenimo keliais 
ir nenuklystame į kitų išmintus 
vieškelius, nors tai būtų ir as
faltuoti greitkeliai Tegul 
gyvenimas eina kaip ėjęs, kaip 
■vakar ar užvakar, o mūsų pro
tėviai tegul šiltai nusišypso ir 
tėilsisi karste neapsivertę, labai 
patogiai.

Kai istorikai rašys mūsų išei
vijos visuomeninę veiklą, tegul 
heužmiršta atkreipti rimtą 
dėmesį į kilnias paveldėtas ir 
kiek papildytas tradicijas, 
kurias be galo branginame ir 
jokiu būdu neleisime, kad kada 
nors jauni nevidonai bandytų 
jas pakeisti ir sutrypti. Kokias 
tradicijas? Ogi tas, kurios mums 
ir tik mums būdingos ir bran
gios:

Vėlavimasis Kai plakatuose 
skelbiamas susirinkimas, posė
dis, suvažiavimas ar vakaronė 
turi prasidėti „punktualiai” 7 
valandą, tai jokiu būdu ne
galima pradėti nepalaukus bent 
pusvalandžio. Būtų nelietuviš
ka, nepatriotiška, ne pagal pro
tėvių paprotį. O balius turi pra
sidėti mažiausia pusantros 
valandos vėliau. Jei kas to neži- 

. no arba laužo tradicijas, at- 
n vyksta punktualiai, toks 
‘ ■netikėlis turi būti nubaustas ir 
'tegul pasėdi šaltoj salėj ar už 
durų palaukia ir pasimoko tvar
kos. Yra ir kas neklauso, pasi
baisėtinai laužo tradicijas ir ką 
tu padarysi? Kunigai mišias 
visad pradeda laiku; taip elgiasi 
Chicagos lietuvių opera, Poe
zijos dienų rengėjai. Kad juos 
kur! Jei dar kas taip elgiasi, tai 
apie tai praneškit mums. Pa
mokysimi

Sveikinimai. Patento vertas 
lietuvių išradimas, būtinas prie
das prie visų suvažiavimų, 
kongresų, suėjimų, išėjimų, pri
ėmimų ir kitų ėjimų dieno
tvarkės, minotvarkės ir kitokios 
tvarkęs ar netvarkės punktas. 
Kas čia tokio, jei dėl to sugaiš
tama valanda ar kita, kai ren
gėjai spėlios, ką jų garbei 
pasakys konsulai, organiza
cijų, veiksnių pirmininkai, 
mokslo žmonės. Juk jie turi pa
girti rengėjus. Tegul suvažia
vimai dėl to palaukia, išmoks
ta kantrybės.

Apie tą kilnų lietuvišką pa
protį neseniai rašė net Jonas 
Daugėla: „Kaip įprasta, užgai- , 
šus veik valandą sveikinimų 
ritualui (šio nereikalingo 
„papročio” dar vis kažkaip ne
galime atsikratyti), VLIKo tary
bos ir valdybos pirmininkai pa
darė pranešimus”. Aišku, jei 
ręngėjai kitaip pasielgtų, tradi- 

, cionalistai apšauktų nepatrio- 
tais, protėvių dvasios grabo- 
riais, bezbožninkais ar dar kuo 

■ pikčiau. (Šia proga, tiesa, reikia 
atsiprašyti tų, kurių veikla

susideda tik iš sveikinimo kalbų 
sakymo ir sėdėjimo garbės pre
zidiume net nekviestiems.)

Maratonų mylėtojai. Čia ne 
apie sporto entuziastus kalba
me, bet apie entuziazmą kalbėti 
iki nesustojimo. Tai kas, kad 
rengėjai paskaitininkui buvo 
nurodę kalbėti pusę valandos — 
kodėl nepridėti dar ir antrą pu
sę? Jei pakviesti keturi kalbė
tojai, kiekvienam duota po 
dešimt minučių, tai antras kal
bės dvigubai, o pagal geometri
nę progresiją trečias keturgu
bai, paskutinis — patys žinote, 
kas bus padvigubinus trečią. 
„Žmonės, būkite katalikai, pasi
aukokite. Juk ne kasdien kalba 
toks didžiūnas”, pagraudena 
pirmininkaujantis.„ Geras lie
tuviškas paprotys ir konstitucija 
leidžia visiems kalbėti apie ką 
nori ir kiek nori”.

P. S. Deja, mūsų visuomenėje 
pasitaiko ir revoliucionierių, 
ypač iš jaunesnės kartos, kurie 
nesilaiko senų tradicijų ir kalba 
tik tiek, kiek jiems leista. Bai
siai nepatogu, kai susirinkimai 
laiku baigiasi. Bet čia gelbsti 
mūsų pagelbininkai, nuolatiniai 
kalbėtojai iš publikos. Izidorius 
Zagabaika pirmas pakels ranką 
ir pasisiūlys pratęsti paskaiti
ninką ilgesniu paaiškinimu, 
kad tą reikalą jis dar geriau iš
mano; pasuks į pranašystes apie 
pasaulio pabaigą, kad žemė su
sprogs už ketverių metų. Kad 
būtų efektingiau, jis savo žinių 
bagažą pakartos antrą kartą iki 
detalių. Kadangi klausytojai 
dar neišbėgiojo, tai gąsdinimus 
reikia išdėstyti ir trečią sykį. 
Tik štai kur netikėliai: bandė ir 
ketvirtą kartą, bet užpakaly 
sėdintysis su laikraščių punde
liu jam užvožė per galvą: „Sės
kis, ponas, savo paskaitą užbaik 
dar prieš pasauliui pasibai
giant”.

Nežiūrint visų amerikietiškų 
kliūčių, lietuviai vis tiek suge
ba išlaikyti visuomeninio pobū
džio tradicijas. Su mažais 
nukrypimais. Anksčiau tokių 
nukrypimų nebuvo. Atsime
nam, kai dipukai atsirado 
Chicagoje, tai pirmaisiais me
tais Vasario 16 minėjimai 
Ashland auditorijoje tęsdavosi _ 
labai padoriai — septynias 
valandas. Vėliau kažkas nukir
po (ar tik ne dr. Grigaitis?) iki 
šešių, paskui iki penkių. Mies
to valdžia, bijodama, kad nuo 
karštų kalbų mikrofonų laidai 1 
gali užsidegti ir sudaryti per 
daug darbo gaisrininkams, 
auditoriją nugriovė ir pratiesė 
Eisenhoverio greitkelį. Bet lie
tuviai vis vien randa išeitį ir 
garbingas tradicijas tinkamai 
užlaiko kitose mažesnėse salėse, 
svetainėse, kavinėse ar net 
sustojus ant laiptų prirakina 
kalbėjimo menu.

Kas gali mums prikišti, kad 
negerbiau senų papročių?_

Patrimpas Ūsas

VIENINTELIS NORMALUS

Praėjusiais metais miręs Bil- 
ly Carter, prezidento brolis, išsi
reiškė: „Mano motina, būdama 
70 metų, įstojo į Taikos korpusą; 
mano sesuo Gliorija dalyvauja 
motociklų lenktynėse... mano 
brolis užsimanė pasidaryti 
Amerikos prezidentu. Mūsų 
šeimoje tik aš vienintelis nor
malus žmogus”.

— Aš jaučiau, kad taip atsitiks. Žinių 
pranešėjas vieną dieną skaitydamas 
pasibaisėtinas žinias gaus širdies 
ataką.

Iš Indijos spaudos

KARALIŠKOJI GIMINĖ

Linksmai liūdna istorija: vie
nos vakaronės metu paaiškėjo 
iki šiol nežinomas faktas, tiesiog 
pritrenkianti sensacija. Anais 
(turbūt 1918) metais, kai Lie
tuva ieškojo karaliaus ir dairėsi 
tarp Bavarijos princų, buvo ir 
kitas rimtas pasiūlymas — 
rinkti karalium iš Gedimino 
dinastijos palikuonių, besi
sukinėjančių kažkur apie Sei
nus. Buvo numatytas ir kandi
datas, geriausias iš geriausių. 
Tas kandidatas, rodos jo vardas 
ar slapyvardis buvo ir yra Ferdi
nandas. Jis lyg tyčia buvo vaka
ronėj ir prisistatė: „Čia 
kalbantis”.

Vakaronės dalyviai nepapras
tai apgailestauja, kad Lietuva 
netapo monarchija, bet nuo šiol 
džiaugsis, kad mūsų tarpe 
Chicagos drėgnu oru alsuoja 
princas, teisėtas palikuonis iš 
Vilniaus įkūrėjo vaikų vaikai
čių.

— Mano vyras turėtų būti darbe; jis 
išvyko kaip visada 8:15 vai.

 Iš užsienio spaudos

ŽEMIŠKA GARBĖ

Londono garsusis Madame 
Tussauds Waxworks muziejus, 
kuriame išstatytos pasaulio 
įžymybių vaškinės statulos, 
JAV rinkimų metu buvo išsta
tę G. Busho ir M. Dukakio 
statulas, norėdami būti pasi
ruošę ir negalėdami atspėti, 
kuris rinkimus laimės. Tačiau 
Dukakis gavo gyvą pamoką, 
kaip greitai praeina žemiška 
garbė. Jo statula, nei mėnesio 
įžymybių tarpe neišbuvusi, po 
rinkimų buvo ištirpinta. Sic 
transit gloria mundi!

— Kol statė, projektai keitėsi, todėl dabar niekas nežino, kas čia 
pastatyta.

Jonas Varnas, Šluota

Spaudos apžiūrėjimas
SUŠELPS LIETUVĄ... 

DEGTINE!

Bendruomenė ieško būdo, 
kaip galima daugiau į Lietuvą 
pasiųsti Lietuvos istorijos 
knygų, tautiečiai siunčia mais
to, drabužių pakietėlius, o 
kažkoks Žaibas pasiskelbė, kad 
už nedidelę kainą siūlo pasiųs
ti degtinės! Tokios rūšies 
patarnavimais labai apsi
džiaugs nabašninkas Brežne
vas, kuriam nebuvo patogu 
prieš pasaulį užversti Lietuvą 
kitais, greičiau veikiančiais 
nuodais.
KROKODILAI MICHIGANO 

EŽERE J

„Juozas Keliū^ti^ buvo sąži
ningas, Ūoras, tolerantiškas: 
niekad neišbraūkė mano raši
niuose stipresnių ar kiek ne
įprastų pasisakyiųų... Deja, 
užsienio spaudos lietuviai 
redaktoriai dažnai elgiasi 
neleistinai, išbraukydami jiems 
nepatinkančias vietas”, skun
džiasi Algirdas Gustaitis 
Aiduose (Nr. 3, 1988).

Tikrai, baisiai gaila, kad iki 
šiol nenaudėliai lęidėjai dar 
nepakvietė Algirdo Gustaičio 
redaguoti kokį nors laikraštį. 
Tada būtų rojus inkvizitoriams. 
Kam nors nepatiko kieno nosis, 
ne tos partijos kepurė — ir kiek
vienas gali savo neprietelių 
pastatyti prie hidranto, o buldo
gui pakelti užpakalinę koją. 
Lygiai, kaip ir Akiračiai. 
Užjaučiame.

Kitas panašus nusiskundimas 
buvo Liūto Mockūno Gimtajam 
krašte:

„Išeivijos lietuviai prie laisvos 
spaudos nepratę. Atminkime, 
kad, išskyrus trumpą pokario 
laikotarpį Vokietijoje, nuo 
1926-jų metų lietuviai laisvos 
spaudos kaip ir neturėjo. Ji buvo 
kontroliuojama cenzūrų ir 
„vienmintiškų” ideologinių gru
puočių, sudarančių laikraščio 
užnugarį. „Akiračiai” neturi 
jokio užnugario, kuris nustatytų 
laikraščio „liniją”. Nėra jokios 
liberalų mafijos, kuri užkuli
siuose diriguotų mėnraščiui”.

Jeigu Akiračių kolektyvas 
nėra vienmintiška grupuotė, be 
linijos, kaip sako redaktorius, 
tai Michigano ežere veisiasi 
banginiai, o jo paplūdimiuose 
vartosi krokodilai.

Lapkričio 19 rytą viena 
Chicagos radijo stotis paskaitė 
klimatologijos biuro pranešimą 
apie orą, dabartinę temperatū
rą visuose trijuose miesto punk- 
se, bet prognozės, koks bus oras, 
tą dieną, radijas pasakė, to 
nežino nei pats oro biuras.

MAITINKIS ŽEME, 
IŠLIKSI GYVAS

Armėnijoje žemės griuvėsiuo
se Spivtako mieste buvo dar 
atrasti 17 gyvų žmonių, kurie 
išliko gyvi maitindamiesi snie
gu ir žeme.

Draugas, sausio 4

NEPAPRASTAS GREITIS

Statistika sako, kad didžiau
sias greitis, kurį gali išvystyti 
pėsčias gamtos apsaugos inspek
torius, yra 15 kilometrų per 
valandą. Tuo tarpu neturįs lei
dimo medžiotojas su trimis kiš
kiais kuprinėje per valandą 
nubėga 80 kilometrų. Jeigu jį 
vejasi nė vienas, o du inspekto
riai — greitis atitinkamai 
padidėja.

J. Bulota, Papt!

Prašau pakritikiuoti rūkan
čias mergeles, nes prie Kauno 
muzikinio teatro jų priviso dau
giau negu varnų. Jos, atvirai 
pasakysiu, gadina miesto este
tinį vaizdą... Eiles prie degtinės 
įpratome laikyti gėdos eilėmis... 
Čia (prie tabako kioskų) eilės 
nėra, nes įsigalėjo įprotis 
rūkalus parduoti be eilės. Žo
džiu, žudykitės į sveikatą, ne
gaiškite brangaus laiko... 
Rūkyti pradedame darželiuose, 
vidurinėse mokyklose. Nerūkyti 
senamadiška, kaip nešioti bobu
lės skrybėlę.

Šluota

Curtis Shaffin buvo aviacijos 
viršyla vienoj Louisianos kari
nėj bazėje. Ten pat kariuomenėj 
tarnavo ir jo sūnus, turėjęs 
dviejų mėnesių sūnelį tuo pačiu, 
senelio, vardu. Vaiką dažnai 
tekdavo vežti į ligoninę. Susir
go ir senelis, ir jis toje pačioje 
ligoninėje atsidūrė. Gydytojas, 
ištraukęs iš dėžės kartoteką, 
skaitydamas ligos istoriją, 
nustebęs klausia: „Jūs tikrai 
Curtis Shaffin?” — „Taip”, 
atsakė seržantas. Tada gydyto
jas: „Čia pažymėta, kad kai jūs 
rėkiate, pasidarot visas 
mėlynas”.

Reader’s Digest

JŠ anglų spaudos
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Balys Pavabalys

MATAU AŠ VĖLIAVĄ TRISPALVĘ, 
MATAU IR MEŠKĄ RAUDONGALVĘ

Kad jas kur plynios, plaukia minios,
Užtvindo Vingio parką!
Ar ne skandalas, kad ji galas?
Atstato seną tvarką!

Jau kelia vėliavą trispalvę
Ir laisvės giesmę gieda.
Graudina mešką raudongalvę —
Net ašaros jai rieda...

Raudok, meškut, už niekadėjus —
Jie teršė Kremliaus mūrus.
Raudok, meškute, nusidėjus
ir „glasnosti” sukūrus.

58 VOKELIAI

Ponas Švitrigaila sako, kad 
pernai prieš Kalėdas iš lietu
viškų organizacijų veiksnių, 
klubų ir kitokių svarbių pasto
gių buvo gavęs 55 vokelius su 
aukų prašymais. Kadangi in
fliacija beldžiasi į kiekvienas 
duris, tai prieš šių metų Kalė
das jau gavo 58 vokelius. Pažan
ga.

Iš vokiečių spaudos

- Kartą susitinku pilietį, tai jis 
ir sako: „Skaičiau, Brazdžioni, 
tavo eilėraščius, o labiausiai tai 
patiko eilėraštis .Karaliaus 
šuo’ ”. Tai aš jam sakau, kad čia 
ne mano eilėraštis! O tas pilie
tis: „Tai tu ne Brazdžionis”. Ir 
išsiaiškink, kad nori! Nei nepra
dėk jam sakyt, kad tai Aisčio...

Alė Rūta, Margu rašto keliu 

*
Kažkoks smalsuolis kartą 

paklausė Oskar Wilde, ką jis 
dirbo per visą dieną.

— Priešpiet aš pataisiau eilė
raštį. Teko išbraukti vieną 
kablelį, — atsakė rašytojas.

— O po pietų?
— Po pietų apsigalvojau ir

nutariau vėl įrašyti tą kablelį. 
*

Aš vis galvodavau, Lietuva 
yra atsilikęs kraštas... manyda-* 
vau, kad ten visi dėvi tautiniais 
drabužiais.

Aras Tijūnėlis,
Laiškai lietuviams 

*
Neimama iš paltukų jokia 

paskola iš W. L. Louis krau
tuvių.

Nugirsta per radiją

VARGAS SU JESSE

Vienas žymus demokratų va
das skundžiasi: „Be Jesse 
Jacksono prezidentūros laimėti 
mes negalime, bet su juo laimė
ti dar sunkiau, tiesiog 
beviltiška”.

The Guardian, London

Ypatingoje pagarboje yra ant 
tvoros sėdintieji, nes nuo jų 
rinkimų išdavos priklauso. Tad 
visi jiems gerinasi ir lankstosi. 

Juozas Žygas, Draugas

Kai slysta žemė iš po kojų, 
Keturiomis namo ropoju

J. Visockis

Jakov Smirnof atvyko ,įš So
vietų Sąjungos į Ameriką ir nu
stebo produktų įvairumu ir 
lengvu, patogiu jų paruošimu. 
Jis aplankęs pirmą krautuvę 
pasakoja: „Štai pieno milteliai 
— belieka tik įpilti kiek vandens 
ir bus pienas. Arba vėl apelsinų 
milteliai — reikia tik pridėti 
vandens ir bus apelsinų sunka.

I Toliau pamačiau lentynose 
vaikiškos pudros (baby pow- 
der)...

Slidinėjimo sezonui prasidėjus.
^^š^Argentinos^spaudop

ORO SPĖJIMAI. Sausis. 
Pagal šimtametį ir Draugo 
kalendorių šis mėnuo tikrai bus 
sausas, nes kas gi yra matęs 
ledą kitokį negu sausą. Kai kam 
gali būti sausa gerklėj po 
Naujųjų Metų sutikimo, kitiems 
bus sausa kišenėj, jei jis lietu
viškos širdies ir į visus vokelius 
dėjo „bent vienos dienos 
uždarbį”. Kiek mums žinoma, 
sausio mėnesį temperatūra bus 
ne tokia karšta , kaip buvo per
nai liepą. Gali būti, gali nebūti 
sniego, daug arba mažai, kas čia 
gali žinoti iš anksto. Jeigu 
staiga atšils pradės sniegas tirp
ti ir vėl pašals, tai už langų pasi
rodys nusvirusios žvakės, lietu
viškai vadinami varvekliai. 
Kaimynų vaikai, mėgindami 
juos nudaužyti, išmuš jums 
langą, o tu grįžęs iš darbo 
ieškosi kartono langui užtaisyti. 
Tai tokie geri ir naudingi oro 
pranašavimai šiam mėnesiui.
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
„KALĖDOS PAS 

NYKŠTUKUS” L.A. 
LITUANISTINĖJE

MOKYKLOJE
Gruodžio 17 d. Los Angeles 

šv. Kazimiero lituanistinėje 
šeštadieninėje mokykloje jau iš 
pat ryto buvo jaučiama ypatinga 
nuotaika. Mokiniai buvo gražiai 
pasipuošę ir daugelis jų, lydimi 
tėvelių, su savim turėjo scenos 
aprangos reikmenis. Tas šešta
dienis, sutrumpinus pamokas, 
buvo skirtas tradicinei Kalėdų 
eglutei, kurios programai buvo 
iš anksto ruošiamasi. Šį kartą 
programa buvo dedikuota prel. 
J. Kučingiui, buvusiam šios 
parapijos klebonui ir mokyklos 
steigėjui, jo 80 metų gimimo 
sukakčiai paminėti. Sudarytas 
gražus albumas su mokytojų ir 
mokinių sveikinimais jubiliatui 
ir įrašu: „Linkime sveikatos ir 
Dievo Palaima nušviestų 
dienų”. Gaila, kad pats Prelatas 
negalėjo į salę atvykti ir asme
niškai priimti šį albumą, kaip 
buvo numatyta. Mokyklos vado
vybė albumą jam įteikė vėliau 
apsilankiusi klebonijoje.

Programa buvo pradėta direk
torės Marytės Sandanavičiū- 
tės-Newsom sveikinimo žo
džiais, susiejant kalėdinius 
papročius anais laisvės laikais 
ir vėlesniu laikotarpiu — 
Lietuvai jos netekus. Pirmiau
sia scenoje išsirikiavo 16 šios 
mokyklos mažiausiųjų („kiš
kių” darželis) su savo mokytojo
mis Inga Nelsaite ir Aldona 
Butkiene. Jie pagal savo pajė
gumą padeklamavo eilėraštį 
„Dekite žvakutės”. Po to buvo 
vaidinimas „Kalėdos pas 
nykštukus” (Autorė A. Paškevi- 
čienė). Į vaidinimą įvairiuose 
vaidmenyse įsijungė daug moki
nių, kuriuos paruošė jų mokyto
jos. Žaisliukų vaidmenis atliko 
parengiamojo ir I skyr. moki
niai, vadovaujant mokytojoms
D. Kuolienei ir R. Jogienei. 
Nykštukų vaidmenis atliko pa- 
augesni mokiniai: A. Kuolas, P. 
Karuža, A. Avižienis, M. Ane- 
liauskas, A. Mattis. Įvairiais 
vardais ir ryškia apranga snie
guolių vaidmenyse dalyvavo: D. 
Žemaitaitytė, I. Mulokaitė, V. 
Gulbinaitė, A. Kudirkaitė, A. 
Mulokaitė, K. Jocaitė, E. 
Dudaitė, L. Juozapavičiūtė, K. 
Kazlauskaitė. Ledukai: J. 
Alminas, E. Du Brutz, M. Ged-

MŪSŲ KOLONIJOS 
Rockford, IL

ENERGINGA
SOLISTĖ - MUZIKĖ

Kasmet solistė Audronė Simo- 
naitytė-Gaižiūnienė turi vis 
daugiau koncertų tiek lietuvių, 
tiek amerikiečių visuomenei. Iš 
svarbesnių koncertų amerikie
čiams Northern Illinois ir 
Wisconsine pažymėtini: Faure 
„Reųuiem”, Bach „St. John 
Passion”, koncertas su Rockford 
Pops orkestru, solistė šiaurinio 
Wisconsino vasaros muzikos 
festivalyje, Mendelssohn „Eli- 
jah” ir Handel „Messiah”.

Ateinantiems metams jau yra 
užangažuota keletui koncertų. 
Daug koncertų ir šeimos rei
kalai solistės nesustabdo. Ji yra 
Lietuvių operos chormeisterė ir 
taip pat savo vaikučius vežioja 
į šeštadienines lietuviškas 
mokyklas, nors atstumas nuo 
namų į vieną pusę yra daugiau 
kaip 70 mylių.

Linkime solistei ir tolimesnės 
sėkmės. o o

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO į 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į: Hermis Deckys |

Tel. 585-6624
Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro

Kalbėti lietuviškai

gaudas, V. Kazlauskas, A. Mic- 
colis, M. Ryback, P. Žemaitaitis. 
Žvėrelių ir paukštelių vaidme
nyse buvo: I. Valentinaitė 
(meškiukas), A. Kuolas (vilkas), 
V. Sėkaitė (varna), A. Karaliūtė 
(žvirbliukas).

Darniai sugiedota „Šventoji 
naktis”, muz. J. Bertulio 
kompozicija, paruošė mokyt. A. 
Kudirkienė. Atlikti priderinti 
šokiai „Mes baltosios sniegu
lės”, „Dyvai” ir kiti, dainuojant 
vyresniųjų skyrių mergaitėms.

Paruošta prakartėlė (J. Venc
kienės). Scenoje pasirodė ange
lai (V. Kiškytė, D. Jasukonytė, 
V. Tompauskaitė, K. Briškutė); 
Marijos vaidmenyje — V. Žemai
taitytė, Juozapo — A. Mattis. 
Čia apsilankė trys karaliai: F. 
Nelsas, A. Pupius, R. Kudirka. 
Atsirado ir piemenys, kurių 
vaidmenyse buvo vyresniųjų 
skyrių mokiniai. Tada iškilmin
gai nuaidėjo giesmės „Tyliąją

1989
Ateinančiais metais pradėk galvoti pirma apie kitus. 
Džiaukis šios žemės grožiu. Parašyk meilės laišką. 
Pasidalink savo gėrybėmis su kitais.
Pradžiugink vaiką. Būk draugiškas nepažįstamam.
Dėkok Dievui Už viską; ką tūrilz

Sutaikink besiginčyjančius. Atsakyk klausiančiam. 
Aplankyk pamirštą draugą. Neįtarinėk pasitikėk! 
Išpildyk pažadą. Atrask laiko. Pamiršk skriaudą.
Atleisk priešui. Atsiprašyk už savo klaidas.

Paklausyk! Bandyk kitą suprasti!
Persvarstyk, ar ne per daug reikalauji iš kitų.
Būk švelnus ir malonus.
Pasijuok truputį. Pasijuok daugiau!
Būk vertas pasitikėjimo. Nepamiršk padėkoti!

• V

Melskis už taiką. Nueik į bažnyčią.
Mylėk ir pasakyk, kad myli. Sakyk — myliu — vėl ir vėl! 
Visa tai yra tik lašas artimo meilės jūroje!
Visa tai — paprastos mintys, kurias girdėjai daugelį kartų. 
O tačiau jų įtaka — neišmatuojama!
Ateinančiais metais jos gali pakeisti tavo gyvenimą!

Geriausius linkėjimus siunčia pareigūnai ir tarnautojai

StįUNtylRD FEDERflL S/U/lNGS

Chicago ■ Downers Grove
Evergreen Park ■ Hickory Hills ■ Lombard ■ Oak Lawn ■ Palos Heights

Kalėdų senelis (A. Grakauskas) ir režisierė mokyt. D. Varnienė su jauniau 
siais vaidintojais gruodžio 17 d. Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos salėje

naktį”, „Sveikas, Jėzau gimu- 
sis”, „Džiaukis, pasauli”.

Dainuojant „Kalėdos Lietuvo
je” įžengė Kalėdų senelis (A. 
Grakauskas) su maišu dovanų, 
kurias pirmiausia išdalino 
patiems mažiausioms. Koks 
susidomėjimas ir sujudimas kilo 
— net dir. A. Žemaitaičiui sun
kiai vyko atstatyti tvarką, kad 
kiekvieną Kalėdų senelis apdo

vanotų. Neužmiršti buvo ir 
mokytojai — jie irgi gavo 
Kalėdų senelio dovanas.

Ši graži programa buvo pa
ruošta, režisuojant D. Varnie
nei, talkinant R. Žukienei, J. 
Bužėnui, G. Radvenytei ir kla
sių mokytojoms. Giesmes ir dai
nas išmokė ir pravedė muz. A. 
Jurgutis, akompanuojant piani
nu O. Barauskienei ir pritariant

D. Žemaitaitytei fleita, I. Valen- 
tinaitei akordeonu ir A. Griške- 
vičienei smuiku. Papuošimai 
buvo D. Mažeikienės, techniška 
talka — Kuolo.

Salė buvo apypilnė. Dalyvavo 
tėveliai, seneliai ir svečiai. Visi 
džiaugėsi gražiu pastatymu, ku
ris sklandžiai praėjo ir suteikė 
progą pasigėrėti sutartinėmis 
visų pastangomis ir darniu dar
bu. Kam teko stebėti daugelio 
metų šioje mokykloje Kalėdų 
eglutės programų atlikimą, 
atrodo, kad ankstyvesnieji ne
prilygo šių metų pastatymui. 
Tokios nuomonės buvo daugu
mas dalyvių, dalindamiesi 
įspūdžiais prieš skirstydamiesi 
namo.

Nuo žemės drebėjimo nuken- 
tėjusiems armėnams buvo 
renkamos aukos, kurių surink
ta 228 dol. (100 dol. paaukojo 
Valentinų šeima).

Šiais mokslo metais mokyklai 
sėkmingai vadovauja direkcija: 
Marytė Newsom-Sandanavičiū- 
tė, Violeta Gedgaudienė ir Algi
mantas Žemaitaitis.

Ig. M.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

GiREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbaztorite būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.

Namai apžiūrėjimui 
SekmadlenĮ, aaualo 8 d., 1 - 4 v. p.p.

11248 S. St. Louis, visai naujas 3 mieg. 
mūrinis „bi-level" namas su 1-% prausyk
los; L formos valgomasis: įrengtas rūsys; 
šeimos kamb. su židiniu. „Thermal” lan
gai; aluminio „trim", daug priedų. Skubė
kite.

No. 328 — 88 & Kilbourn, Gallagher & 
K. Henry „bi-level" 7 kamb. mūrinis namas. 
4 dideli mieg., 2 prausyklos; valg. kamb.; 
gražus šeimos kamb.; Įvažiavimas šone; 2 
auto. garažas; aluminio „trim”, daug 
priedų. St. Bede parapija. Skubėkite apžiū
rėti,

No. 359 — 63 & Pulaski — $59,900, 6 
kamb. namas; 3 mieg. kamb., moderni vir
tuvė; 11/2 prausyklos; įrengtas rūsys; 
aluminio „trim”; 2 auto. garažas su 
automat. atidarymu, nauja šildymo sistema; 
patio, labai švarus. Skubėkite!

AR NORITE PARDUOTI?
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sČKmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Varno (vertinimui skambinkite skubiai — 
Jabar.

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100

MISCELLANEOUS

A VILIMAS 
M O V I N G

Tel. 376-1882 ar 376-5896
10%—2O°/o—-30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
□as mus.

FRANK ZAPOLIS 
3206V2 VVest 95th Stret 

Tnl. — GA 4-8654

ELEKTROS 
{VEDIMAI — PATAISYMAI

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

855-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

UPHOLSTERY WORK--------------------
RESIDENTIAL & 

iCŽgKĮ COMMERCIAL
CUSTOM SERVICE 

UPHOLSTERING "Ove, ,3 Y,i Cjiperien.e"
• Sofos • CHotrt • Dinotto
• Kitehen Choirt • Bootha
• Office Pvmiture • Nougohyde 

Fine Fobrics - Foom Rubber Cuahiont
Springs - Retied - Cuthions Refided 

Free Pich-Up & Delivery
• Service 7 Day# A Wnek 

Workmanship To Please
Free Ėst imat e#

389-1441
2404 Union Bluo iilond

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

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

436-6937
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai.
Vytautas Taras

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5168

VVAGNER and SONS
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

PHONE — 581-4111,

REAL ESTATE

’H Mis KOMPIUTERIŲ
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS

INCOME TAX - INSURANCE
6529 S. KEDZIE

778-2233

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME (PIRKIME 

BET PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600

OntUQ^. KMIECIK REALTORS 

" 7922 S. PULASKI RD

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER

284-1900

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

Parduodama* „condomlnlum" ant jūros 
kranto. St. Petersburg Beach, Fl. šviesus, 
erdvus, 2 mieg., 2 prausyklos. Žavus 
įlankos vaizdas, gražus paplūdimys; šildo
mas baseinas, „carport”. Arti restoranai, 
apsipirkimo centrai, kino teatras. $88,000. 
Sav. H. Marka, Apt. 341, 5575 Guli 
Blvd., St. Petersburg Beach, FL 33706. 
Tel. 813-380-5420. Teirautis anglų kalbo
je

DĖMESIO!
Say. parduoda namą, VVest Lawn. netoli 
Balzeko muziejaus. TV* aukšto, Mūrinis; 4 
mieg. kamb.; didelė virtuvė; priestatas; 1’/2 
prausyklos, ištisas rūsys; centr. šaldymas; 
aluminio „avvnings”; atvira veranda; 
auto. mūrinis garažas. $94,900. Tel. 
284-1608. Galima užimti nuo 1989 
gegužės.

FOR RENT

Išnuomojami 4 kamb. be bldų, I a.;
priebutis, kiemas. Arti 4300 S. 
Washtenaw. „Space heater”; nuomi
ninkas užsimoka už šilumą. Pagei
daujama suaugusių pora arba viena 
moteris. Skamb. 767-2680.

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai. (

3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998

MASTER PLUMBING 
COMPANY

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

VENCKAUSKAS, INC. 
Builders & Remodeling

• Porches S Decks . F,00r & Wal, Tlle
• Aluminum Siding & Trim • Kitehen & Baths
• ^asonry "Rec Rooms

dditions ‘Insurance Repairs
Joe (312) 582-7606 

Peter (312) 448-0113



lietuvių tautodailės
INSTITUTAS

Nenuilstama Lietuvių tauto
dailės instituto darbuotoja 
oaule Šatienė atidarė įdomią 
kulturmę popietę Lietuvių 
Piliečių klubo trečiojo aukšto 
saleje lapkričio 13 dieną. Popie
tės programą sudarė dailininkės 
A. Tamošaitienės ir A. Ve- 
selkienės prijuosčių paroda, dr. 
Jurgio Gimbuto aptarimas nau
jos, Anastazijos ir Antano 
Tamošaičių anglų kalba pa
rašytos knygos „Lithuanian 
Sashes” ir Vitalijos Bogutai- 
tės-Keblienės poezijos 
skaitymas.

Pirmas kalbėjo Jurgis Gimbu
tas apie „Lithuanian Sashes”. 
Dr. Gimbutas pabrėžė, kad jo 
profesija turi bendra su juostų 
audimu. Prieangių puošmenos, 
namų statyboje stogų vingiai ir 
kampai yra puošiami tam tik
rais raštais, kurie yra giminingi 
juostų kūrybai. Juostos 
audžiamos įvairiuose kraštuose 
ir turi savo specifinę reikšmę.

Panagrinėjęs juostų audimo ir 
jų praktinę reikšmę prelegentas 
nurodė knygos reikšmę mūsų 
jauniausiajai kartai, kuriai 
juostų audimas gali atnešti savo 
gimtojo krašto grožio meilę ir 
supratimą. Įdomi buvo paskai
ta, kad jis kalbėjo aiškiai ir savo 
kalbos gale pabrėžė knygos 
„Lithuanian Sashes” nedidelę 
kainą, kuri atrodo prieinama 
kiekvienam.

Anastazija Tamošaitienė, 
apsivilkusi stilizuotu liaudies 
kostiumu, kas yra jos kūryba, 
kukli ir malonios išvaizdos;yra 
milžinas mūsų tautodailės 
kūryboje. Tamošaitienės reikš
mė yra,kad, išėjusi iš sugriauto 
savo krašto, ji sugebėjo išnešti 
ne tik idėjas, bet ir tikrą darbą. 
Ji sukūrė mūsų tautodailės 
stilių, tautodailės, kuri yra 
šimtametė, mūsų kaimo ir 
sodietės palikimas, kurį Tamo

šaitienė sugebėjo įrėminti į 
savotiškus rėmus ir išplatinti šį 
tautinį meną po pasaulį. Jos 
dėka atsirado tautodailės 
institutų ciklas, kuris šiandieną 
rodo pasauliui mūsų tautinių 
kostiumų grožį, jų dalių 
savotiškumą, kaip galvos puoš
menų, marškinių, sijonų, lieme
nėlių, prijuosčių ir juostų.

Dailininkė sustojo prie 
prijuosčių ir jų gaminimo 
būdų, rinktinių, kaišytinių ir 
kitų. Noriu pabrėžti, kad, 
būdama tautodailės ir jo darbo 
atstovė, Tamošaitienė sukūrė

savo stilių, labai gražų, lietuviš
ką. Tamošaitienės tulpės, įvai
rūs ornamentai, pagrįsti stili
zuotomis Lietuvos gėlėmis, jos 
geometrinės figūros, turinčios 
ryšį su Lietuvos gamta, pasako, 
kad ji yra mūsų senovės 
vaidilutė, kuri išlaikė ir atnešė 
į vakarų pasaulį šią ugnį. Seno
vės lietuvaitė sugebėjo panau
doti prijuostes ir juostas prak
tiniam tikslui, sukurti ryšį juos
tos ir dainos, nes juostų audėjos 
buvo ir dainų kūrėjos. Tamošai
tienė aną lietuvaičių genialumą 
kurti sunkiose sąlygose athešė 
į Kanadą ir Ameriką.

Programoje nurodyta poetė 
Vitalija Bogutaitė-Keblienė 
skaitė savo poeziją. Bogutaitė

A.f A.
VACYS PETRAUSKAS

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1989 m. sausio 5 d., 6:30 vai. vakaro, sulaukęs 75 

m. amžiaus. Amerikoje išgyveno 38 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime daug draugų.
Priklausė Lietuvių Operai, Švč. M. Marijos Gimimo 

parapijos chorui ir Dzūkų draugijai.
Kūnas pašarvotas sausio 8 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus- 

Marųuette koplyčioje, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks sausio 9 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę draugai.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

LIETUVOS AIDAI

f
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

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

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga.

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

Tel: (312) 839-2511 \

AMERICAN TRAVEL SERVICE
9727 SOUTH VVESTERN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60643
TEL. (3121 238-9787

1989 m.

BUREAU

t")
KELIONĖS Į LIETUVĄ ’

1. Balandžio 27 - Gegužės 15 Maskva 1, Vilnius 15, Maskva 1
2. Gegužės 15 - Gegužės 31 Maskva 1, Vilnius 11, Maskva 2
3. Birželio 12 - Liepos 01 Maskva 1, Vilnius 15, Leningradas 2
4. Birželio 14 - Liepos 01 Maskva 1, Vilnius 15, Maskva 0

(Lietuvių gydytojų ir medicinos profesionalų grupė)
5. Birželio 26 - Liepos 12 Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Helsinkis 2
6. Liepos 11 - Liepos 30 Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1

, 7. Liepos 24 - Rugpjūčio 09 Maskva 2, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1
8. Liepos 29 - Rugpjūčio 16 Maskva 1, Vilnius 15, Maskva 1
9. Rugpjūčio 01 - Rugpjūčio 16 Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1

10. Rugpjūčio 21 - Rugsėjo 06 Maskva 2, Vilnius 10, Ryga 2, Maskva 1
11. Rugsėjo 12 - Spalio 01 Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1
12. Spalio 03 - Spalio 16 ‘Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1

KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU. Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-238-9787.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. VVestern Avė., Chicago, IL 60643.

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

RVI niidland federal
■HHIr Savings and Loan Association

70 metų aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2657 WEST69th STREET 

925-7400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470

bridgeview
8929 S. HARLEM AVĖ. 

598-9400
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yra gimusi Lietuvoje, vaiku bū
dama iš jos išvažiavo. Iš pro
fesijos Bogutaitė yra chemikė, 
bet jau leidžia savo trečią poezi
jos knygą. Poetė pradėjo rašyti 
1966 metais. Bogutaitės poeti
niai sakiniai vaizduoja Lietuvos 
gamtą, kuri nėra išnykusi išjos 
pasąmonės ir yra atnaujinta 
savo vizitais Lietuvoje. Jos eilė
raščiai pesimistinio pobūdžio, 
pilni ilgesnio savo gimtos

žemės. Poetė naudoja metafo
rinius palyginimus. Susirinkę 
buvo gerai nuteikti Bogutaitės 
poezija.

Pabaigoje susirinkę vaišinosi 
ir dar ilgai žiūrėjo prijuosčių 
grožį ir šnekučiavosi. Popietė 
praėjo turiningai ir prasmingai, 
klausant dvejų prelegentų ir 
poetės.

Elena Vasyliūnienė
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PERKA PATHWAY

Ford Motor bendrovė per savo 
kontroliujamą First National 
banką perka finansinių sunku
mų turinčią Pathway taupymo 
ir paskolų bendrovę.

REGISTRACIJA
BALSAVIMAMS

Pirmininai balsavimai mero 
rinkimuose Chicagoje bus va
sario 28 d. Dar neįsiregistravę, 
gali registruotis iki sausio 31 d.

A. t A.
JUOZAS V. MASAITIS

Gyveno Dovvners Grove, IL.
Mirė 1989 m. sausio 5 d., 2 vai. p.p., sulaukęs 60 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros: Veronica ir Erica 

Masaitytės, sesuo Liliana Masaitytė ir kiti giminės bei 
draugai.

Kūnas pašarvotas šeštadienį, sausio 7 d. ir sekmadienį, 
sausio 8 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 
W. 71st St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 9 d. Iš koplyčios 9:15 
vai. ryto bus atlydėtas į St. Thomas More bažnyčią,kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę dukros ir sesuo.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

' < PADĖKA
A.tA.

ANTON J. SHAKĖNAS
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Senelis ir Prosenelis mirė 

1988 m. gruodžio 22 d. ir buvo palaidotas gruodžio 27 d. 
Tautinėse lietuvių kapinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikėjam pskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. J. Kuzinskui už atnašau
tas gedulingas mišias ir veliono palydėjimą j kapines.

Dėkojame Zarasiškių klubo nariams, gausiai daly
vavusiems laidotuvėse ir visiems, kuriems atskirai neturime 
galimybės padėkoti.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių ir 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui 
Donald M. Petkui už malonų patarnavimą.

yisiems nuoširdus dėkui.

Žmona, duktė, sūnus, anūkai ir proanūkai

Mylimam Tėveliui,

A.tA.
PETRUI ŠTARUI

iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame mūsų 
mielą draugijos narę AGNIETĘ ir jos vyrą MALELAS 
ir visus velionio pasigendančius.

Lietuvos Dukterų draugija

GAIDAS—DAIMID
EUDEIKIS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE

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

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

Telefonas — 523-0440
REMKIME TAUTOS FONDĄ

ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises.
Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais

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

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

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

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421

~ I

“NAUJAMETINĖ" 
gruodžio 27/88 - sausio 10/89 

(Vilnius-Kaunas)
AIR FRANCE kaina • $2100 Kan.

1989 m. 
kelionės: 
l LIETUVĄ

“VASARIO 16-TO JI" 
vasario 10-21

(Vllnlus-Kaunas-Orusklnlnkal) 
AIR FRANCE Kaina-$1989 Kan.

“SKAMBA, SKAMBA KANKLIAII" 
Gegužės 26 • birželio 6 

(Vilnius-Kaunas)
AIR FRANCE Kaina—$2100 Kan

“PAVASARINĖ" 
gegužės 14-26

, (Vilnius-Kaunas) 
FINAIR Kaina—$2100 Kan.

“ŠVENTINĖ”
Birželio 30 - liepos 16 

(Vilnius-Kaunas-Klaipėda)
FINAIR IKaina—$2600 Kan..

' “JUBILIEJINĖ" ' 
Liepos 14-25 

(Vilnius-Kaunas)
AIR FRANCE Kaina-$222o Kan.

“GINTARINĖ PALANGA" 
Rugpjūčio 11-27 

(Palanaa)
FINAIR Kaina—$2350 Kan...

“GEGUŽINĖ”
Gegužės 26 - birželio 12 

(Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 
AIR FRANCE Kaina-$2600 Kan.

“ŽOLINĖ”
Rugpjūčio 11-20 
(Vilnius-Kaunas)

FINAIR Kaina—$1999 Kan..

“BOBŲ VASARA” 
Rugsėjo 6-19 

(Vilnius-Kaunas)
AIR FRANCE Kaina-$2150 Kan

“RUDENINĖ”
Spalio 6-17 

(Vilnius-Kaunas)
AIR FRANCE Kaina-$1999 Kan

l kelionės kalną Įskaityta: pilna kelionės kaina, mokesčiai, vizos mokes
tis, kelionės, sveikatos, gyvybės ir bagažo drauda. Visos kelionės ly
dimos patyrusių palydovų. Kainos garantuojamos - įmokėjus visus pi
nigus. Vietos garantuojamos - įmokėjus $300 rankpinigių. (Po naujų 

metų numatomas kelionių kainų pakėlimas).
KVIEČIAME UŽSISAKYTI KELIONĘ DABAR! 

Skambinkite: tel. (416) 769-2500. TELEX: 06-967812 FAX: (416) 763-6279 
Rašykite: 2100 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6S1M7, Canada 

Registracijos numeriai: 2559030 Ir 2475066

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

BUTKUS - PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

Donald M., Jr.

VANCE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

DIREKTORIAI

1424 So. 50 Avė., Cicero Illinois 
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE

Tel. 652-5245
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x Smuikininkė Linda Ve- 
leckytė ir sol. Marytė Bizin- 
kauskaitė, akompanuojant 
muz. Robertui Mockui, atliks 
dalį meninės programos „Drau
go” 80 metų įkūrimo sukakties 
minėjime vasario 26 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Taip pat 
Operos moterų ir vyrų choras, 
vadovaujamas muz. dr. Bro
niaus Kazėno. Ta proga išeis ir 
leidinys, kuriame bus trumpa 
lietuvių ir anglų kalba „Drau
go” dienraščio istorija ir sveiki
nimai mūsų didžiųjų įstaigų, or
ganizacijų ir biznierių. Bilietus 
jau galima gauti Vaznelių par
duotuvėje.

x Juozo Urbšio „Atsimi
nimai”, redaguoti Pilypo Na
ručio, išleisti Tautos Fondo su 
autoriaus nuotrauka, kai jis 
buvo nepriklausomos Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris ir 
dabartinio, grįžusio iš ilgų metų 
kalinimo Sibire. Tai atsi
minimai iš jo veiklos užsienio 
reikalų ministerijoje, santykių 
su nacių Vokietija ir Maskvos 
kųmunistine vyriausybe, kuri 
ultimatumu po ultimatumo 
okupavo Lietuvą ir visas Pa- . 
baltijo valstybes. Knyga su vi
sais priedais yra 164 psl. Kaina 
su plastikiniais viršeliais 7 dol. 
Gaunama ir „Draugo” knygy
ne.
x Akademinio Skautų są

jūdžio atstovai aplankys Alvu
do pažmonyje Lietuvio sodyboje 
lietuvius šį sekmadienį 2 v.p.p. 
Dalyvauja programoje kun. 
Juozas Juozevičius, gail. sesuo 
Elena Peržinskienė praneš apie 
sveiką maistą. Gydytojas 
atsakinės į sveikatos reikalu 
paklausimus. Kraujospūdžio 
matavimas. Šikšnosparnis — 
video baletas didžiuliame ekra
ne. Alvudo gėrybėmis pasivai- 
šinimas. Visi laukiami.

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

(sk)

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

(sk)

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

(sk)

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

(sk)

x NIDĄ, 2617 W. 71 St., Chi
cago, IL, nuo sausio 10 d. 
perima nauji savininkai. Kaip 
ir anksčiau, veiks valgykla ir 
delikatesų parduotuvė.

(sk)

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

(sk)

x Dovidas Yankauskas Ga
ry, Ind., vyskupo Norbert F. 
Gaughan sausio 1 d. Our Lady 
of Consolation bažnyčioje 
įšventintas kunigu. Pirmas šv. 
Mišias naujasis kunigas laikė 
savo gimtinės St. Helen parapi
jos bažnyčioje Hebron, Ind. 
Dovanas šv. Mišiose atnešė 
tėvai, sesuo ir broliai, taip pat 
broliai buvo šv. Mišių skaitymų 
vedėjai.

x Genriko Songino, „Vil
niaus Krašto Legendos” išėjo iš 
spaudos. Knyga gražiai išleista 
ir kietais viršeliais su aplanku 
įrišta anūko Lino Raslavičiaus. 
Aplankas pieštas dail. Ramintos 
Lapšienės. Tai legendos, surink
tos iš spaudoje jau buvusių (dau
giausia „Drauge”) ir autoriaus 
gražiai sukurtų, vaizduojančių 
Vilniaus krašto senovę. Knyga 
128 psl. Kaina 8 dol. Galima 
gauti „Draugo” knygų skyriuje. 
Pasiskaitymui ir dovanoms tai 
tikra brangenybė.

x JAV Lietuvių Jaunimo 
sąjungos Chicagos skyrius 
kviečia visą jaunimą nuo 16 iki 
35 metų amžiaus į susirinkimą, 
kuris bus rytoj, sekmadienį, 11 
vai. ryto Seklyčios patalpose, 71 
gatvėje. Dėl smulkesnių infor
macijų skambinti Ramutei tel. 
778-2679.

x Dr. Birutė Paprockienė, 
Glendale, N.Y., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
25 dol. auką su prierašu: „Jums 
visiems malonių šv. Kalėdų ir 
laimingų bei geriausios sveika
tos 1989 metuose”. Ačiū už 
viską.

x Giminės iš Lietuvos ieško 
savo dėdės Broniaus Zalagino, 
maždaug 77 m. amžiaus. Iš Lie
tuvos jis išvyko 1930m. ir iki 
1940 m. gyveno Chicagoje. 
Žinantieji apie jį ar jo vaikus, 
prašomi rašyti: Jonui Žukui, 
94-38 85th Rd., Woodhaven,
N.Y. 11421.

(sk)

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

(sk)

x JB Wordley & Associates 
Editorial and Writing Con- 
sultants, partneriai Robertas 
Vitas ir John Brynda, pa
tarnauja ir padeda su vertimais, 
įvairių dokumentų pildymu, 
rašymu bei redagavimu anglų 
kalba. Skambinkite: dr. Ro
bertui Vitui 434-4545.

(sk)

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

(sk)
x Norman Burstein, žino

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

(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA

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

(sk)

— St. Petersburgo, Fla., lie
tuvių Jūros šaulių susirinkimas 
bus sausio 12 d., ketvirtadienį, 
3 vai. p.p. lietuvių klubo salėje.

x Vytautas ir JadaGimiai,
Chicago, III., išsikeldami žiemai 
į Floridą, pakeitė „Draugo” 
siuntinėjimo adresą su 25 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū.

x Helen Patackas ir Povi
las Naujokas, abu iš Chicago, 
III., buvo užsukę į „Draugą” ir 
kiekvienas įteikė po 20 dol. 
auką už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū.

x Stasys Surantas, Rock
ford, III., mūsų nuoširdus 
rėmėjas, už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 50 dol. 
auką, linkėdamas linksmų 
švenčių, geros sveikatos, 
sėkmės ginant Lietuvos rei
kalus. Nuoširdus ačiū už 
linkėjimus ir už paramą savai 
spaudai.

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

(sk)
x Lietuvos Vyčių choras 

atliks dainų programą savo me
tiniame pokylyje sausio 14 d. 
Šaulių salėje, 2417 W. 43 St. 
Gros Gintaro orkestras, bus 
laimėjimai ir lietuviškų valgių 
vakarienė. Pradžia 7 v.v. Stalus 
užsisakyti šiais telefonais: 
925-3948,573-0066 ir 471-2239. 
Visi maloniai kviečiami.

(sk)
*

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

I tern Avė., Chicago, III. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787.

(sk)
x Dėmesio!'Jeigu ruošiatės 

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

(sk)

Būrelis Lietuvos Vyčių šokėjų, atliekančių kalėdinę programą Mokslo ir Pramonės muziejuje, 
vadovaujant F. Zapoliui. TamuIaičio

I S
JA VALSTYBĖSE

ARTI IR TOLI
Bus paskaita, deklamacijos ir A.
Mateikos vyrų choro dainos.
Sausio 15 d. 1 vai. Šv. Vardo 
bažnyčioje Gulfporte bus šv. Mi
šios už karius ir šaulius, žuvu
sius vaduojant Klaipėdos 
kraštą. Salėje ir bažnyčioje 
dalyvaus abi šaulių kuopos ir 
Lietuvob vyčiai.

— Šv. Kazimiero misijos 
metinis susirinkimas bus sausio 
19 d. 3 vai. lietuvių klubo salėje. 
Bus dvasios vado ir komiteto na
rių pranešimai, misįjos komi
teto rinkimai ir kiti reikalai.

— Loretos ir dr. Jokūbo 
Stukų pastangomis Jupiter In- 
let Colony sukviesta plačioje 
apylinkėje gyveną vyčiai ir norį 
vyčiams priklausyti. Įsteigta 
nauja 153 vyčių kuops „Lobių 
pakrantė”. Išrinkta valdyba: 
pirm. Konstancija Scheibelhut, 
vicepirm. Jonas Tamašauskas, 
ižd. Rožytė Žukauskas, sekr. 
Florencija Morris, narys kult. 
reik. Liudas Stukas, narys liet. 
reik. Albinas Žukauskas, narė 
spaudos reik. Albina Biliūnienė, 
dvasios vadas kun. Vytautas 
Pikturna.

— Hartfordo Berželio tau
tinių šokių grupė nuoširdžiai 
visus kviečia į jų metinį koncer- 
tą-vakarą, kuris bus šeštadienį, 
sausio 21 d., 7 v.v. Šv. Andrie
jaus parapijos salėje, New Bri
tain, CT. Programą atliks 
Berželio šokėjai, o šokiams gros 
Gintaro orkestras iš Chicagos. 
Bilietus įsigyti ir stalus 
užsakyti galma pas Saulių 
Dziką tel.: 521-6028 arba pas 
Liną Balsį tel.: 729-9708.

— Seattle, Wash., nuo 
spalio mėnesio buvo įkurta 
lituanistinė mokykla, kurioje 
mokosi lietuvių kalbos septyni 
vaikai ir šeši suaugusieji. Pa
mokos vyksta kas antrą šešta
dienį Alan ir Kathie Moritis 
namuose Bellevue. Pamokas 
praveda Linas Erlingis, o jam 
padeda vaikučių tėvai. Idėja

Lietuvių jaunimas linksminasi... Id kairės: Gailė Eidukaitė, Rita Likanderytė, Ramutė Kemežaitė 
ir Vitas Plioplys.

Nuotr. Rūtos Musonytės
O . , i ■ ’• M

1 steigti lituanistinę mokyklą 
kilo iš jaunų tėvų, bendradar
biaujant „Lietučio” vaikų šokių 
grupei. Vasarą buvo stovykla 
Andriaus ir Danutės Mustei
kytės Rankių vietovėje, Orcas 
Island saloje. Mokyklėlei daug 
padėjo Švietimo taryba, ypač jos 
narė Valerija Sparkytė, 
parūpindama lietuvių kalbos 
vadovėlių, istorijos knygų bei 
įvairių mokymosi priemonių.

Chicaga su Australija... Iš kairės: Rūta Musonytė ir Lidija Rasutienė su 
australiečių Tomu Zdanium prieš australiečių koncertą.

Valerija Sparkytė vžada iš 
Chicagos persikelti nuolatiniam 
apsigyvenimui į Seattle.

BRAZILIJOJE

— Albertas Antanas Žvirb
lis pradėjo dirbti Sao Paulo tei
sėjo padėjėju kriminaliniame 
tribunole. Jo dukros naudoja lie
tuviškus lipinukus prie savo au
tomobilių, o teisėjas Žvirblis 
skaito lietuvišką vietos laikraštį 
„Mūsų Lietuvą”.

— Pranciška ir Jurgis Garš- 
kai, Sao Paulo gyventojai, at
šventė artimųjų ir savo šeimos 
tarpe vedybinio gyvenimo 50

SPAUSDINIŲ IR
DOKUMENTŲ SKYRIUS
BALZEKO MUZIEJUJE

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus yra viena stambiausių 
etninio pobūdžio muziejinė įstai
ga Amerikoje. Įvairių muziejaus 
skyrių tarpe didelį vaidmenį 
vaidina biblioteka. Į jos sudėtį 
įeina pagrindinė knygų sau
gykla, retų knygų skyrius, laik
raščių skyrius, rankraščių ir 
specialių kolekcijų skyrius, 
spausdinių ir dokumentų sky
rius.

Labai naudingas mokslo tyri
nėjimams ir platesnei visuo
menei yra spausdinių ir 
dokumentų skyrius. Pastarasis 
buvo sukurtas prieš 20 metų ir 
nuolat yra papildomas nauja 
medžiaga. Jis susideda iš 1500 
bylų. Čia yra įvairūs smulkes
nio pobūdžio spausdiniai, atsi
šaukimai, oficialūs dokumentai, 
draugijų veiklos aprašymai, 
protokolai, statistiniai 
duomenys, skelbimai, laikraš
čių iškarpos.

Šie spausdiniai ir dokumentai 
sudaro reikšmingą branduolį 
įvairioms lituanistinėms stu
dijoms — istorijai, kalbai, lite
ratūrai, sociologijai. Randame 
čia daug šaltinių apie Lietuvos 
padėtį įvairių okupacijų metu, 
lietuvių tautos rezistenciją, 
katalikų Bažnyčios situaciją pa-

metų sukaktį. Trumpas reli
gines apeigas atliko kun. Petras 
Rukšys. Jurgis Garška gimęs O- 
beliuose, Brazilijoj gyvena nuo 
1927 m. Pranciška Mažei- 
tytė-Garškienė, kilusi nuo Laz
dijų, Šventežerio, Brazilijoj 
gyvena taip pat nuo 1927 m. Ji 
čia atvyko su savo tėvais. P. ir 
J. Garškai išaugino dukterį, 
sukūrusią šeimą. Jų duktė Aida 
yra daktarė, vaikų ligų spe
cialistė, turinti ir savo kabinetą.

— Dr. Vilius Linestras iš 
Vokietijos buvo biochemijos spe
cialistų kongrese. Ta proga jis 
aplankė lietuvius, gyvenančius 
Brazilijoje. Jis yra buvęs Va
sario 16 gimnazijos mokinys, tai

vergtoje Lietuvoje ir t.t. Atski
ra byla liečia dabartinius 
įvykius Lietuvoje ir kitose Pa
baltijo šalyse, Persitvarkymo 
sąjūdžio veiklą.

Šis skyrius taip pat yra lo
bynas lietuvių emigracijai 
Amerikoje ir kitose šalyse 
tyrinėti. Čia yra įvairių 
Amerikos lietuvių organizacijų 
dokumentai, spausdiniai. Yra 
čia bylų, liečiančių Amerikos 
Lietuvių Tarybos, Vliko, Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje, 
Amerikos ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenių, Balfo veiklą. 
Reikšmingi čia yra šaltiniai 
apie veikusias ar dabar vei
kiančias kultūrines bei karita- 
tyvines organizacijas, mokymo 
ir mokslo įstaigas, įvairius fon
dus (Lietuvių Fondas, Vydūno 
Fondas ir kt.), biznio įstaigas ir 
kitus dalykus.

Šiame bibliotekos skyriuje 
randame taip pat daugybę bylų 
su informacijomis apie pavie
nius asmenis, aktorius, rašy
tojus, kunigus, mokslininkus, 
dailininkus ir kitus.

Spausdinių ir dokumentų sky
rius yra prieinamas visuomenei, 
jo medžiaga gali naudotis 
studentai, mokslininkai ir kiti.

Šia proga muziejus taip pat 
prašo dovanoti Lietuvą bei 
lietuvių išeiviją liečiančius 
spausdinius ir dokumentus.

D. F.

gerai kalba lietuviškai ir domisi 
lietuvių gyvenimu. Taip pat jis 
lankė ne tik Sao Paulo, bet ir 
Rio de Janeiro bei kitus žymiuo
sius miestus.

— A. a. Ana Čypienė po li
gos, sulaukusi 80 metų, 18 metų 
išgulėjusi lovoje, mirė, palik
dama dvi dukteris su šeimomis. 
Jos vyras jau miręs prieš kele
rius metus.

VOKIETIJOJE

— Vysk. Antanas Deksnys, 
pakviestas Augsburgo vyskupo, 
talkino teikdamas Sutvirtinimo 
sakramentą apie 500 žmonių.

— Lebenstedte lietuviai
Tautos šventę atšventė rugsėjo 
3 d. šv. Mišiomis Šv. Juozapo 
bažnyčioje, Mišias laikant kun. 
Konstantinui Gulbinui, vargo
nais grojant prof. Vyteniui 
Vasyliūnui. Minėjimą salėje ati
darė Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės pirmininkas Romu
aldas Gasiūnas. Metiniame LB 
susirinkime rugsėjo 24 d. iš
rinkta valdyba: pirmininkas 
Romualdas Gasiūnas, vicepir
mininkas Horstas Kremsyrius, 
iždininkė Ona Gucaitienė. 

i Kontrolėn išrinktos Bronė Le- 
I renčienė ir Jadvyga Černiaus
kienė.

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

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

Tel. 460-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60829 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą.

ADVOKATAS
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Avė., Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą


