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Darbininkas Uoka 
„kalbasi" su Gorbačiovu 

m^'* 
Maskva. Užsienio žurnalistai 

plačiai aprašo dabar vykstančią 
Liaudies deputatų kongreso 
antrąją sesiją ir kaip pirmąją 
dieną deputatai mokėsi bal
suoti elektronine mašinų sis- * 
tema. 

Bet Vakarų spauda plačiai 
rašo apie lietuvį sąjūdininką, 
neseniai Amerikoje darbininkų 
unijų vadovybės pakviestąjį 
Kazimierą Uoką, kuris buvo jų 
svečiu ir kurį Lietuvos delega
cija patvirtino į kongreso pre
zidiumą. 

„New York Times" kores
pondentė E. Fein iš Maskvos 
biuro rašo, kad „Kazimieras 
Uoka yra buldozerio šoferis iš 
Lietuvos" ir kad jis „pavadino 
prezidentą Gorbačiovą mela
giu" ir kad debatuose per visą 
dieną būdavo prisimenamas šis 
įvykis. 

As t r auskas „serga" 
O prasidėjo taip. Gorbačiovas 

paaiškino deputatams, kad 
prezidiume turėjo bū t i ir 
Lietuvos respublikos prezi
dentas Vytautas Astrauskas, 
bet jis serga, tad prezidiume bus 
Kazimieras Uoka. Tuoj Uoka at
sistojo ir deputatams paaiškino 
kitaip: „Yra truputį pameluota 
šioje salėje. Tai yra smulkmena, 
bet šis melas taip pat sudaro 
pagrindą nepasitiKėiimui". Ir 
Uoka parodė j tą pusę, kur visai 
nesergąs sėdėjo salėje As
trauskas. Jisjpas^ąkėį, jog „Gor-
bačiovas^ov^jo^i^pasakyti, kad 
Lietuvos delegacija nepasitiki 
savo reąDubJįkps^jjręzidentu ir 
nubalsavo pnes Astrauską,'kad 
jis nereprezentuotų juos Pre
zidiume, nes j is pralaimėjo 
rinkimus būti deputatu šiame 
kongrese". 

„Je i meluojama tokiose 
smulkmenose", kalbėjo Uoka, 
„kaip mes galime pasitikėti 
didesniuose dalykuose?" 

Gorbačiovo reakcija 
Sovietų prezidentas buvo 

suerzintas, kad juo netikima, ir 
paaiškino, pasakydamas, jog 
jam buvo suteikta tokia in
formacija, kad Astrauskas serga 
ir pareikalavo, kad ši informaci
ja būtų pat ikr inta ir dar 
pastebėjo: „ J e i aš būčiau 
draugas Uoka, aš neapkaltin-

„Stalinistus lauk" 
Maskva. — Gruodžio 10 dieną 

čia įvyko demonstracija, skirta 
Tarptautinei žmogaus teisių 
gynimo dienai paminėti. Nors 
Maskvoje buvo 35 laipsniai 
šalčio, j eitynes susirinko apie 
15 tūkstančių žmonių, kurie, 
nešdami lozungus ir skanduo
dami ėjo nuo sportinio komplek
so „Olimpiskij" iki Liaudies 
ūkio pasiekimų parodos. Čia po 
eitynių įvyko mitingas, kuris 
tęsėsi keturias valandas. De
monstracijoje dalyvavo įvairių 
organizacijų — krikščionių 
demokratų, anarcho - sindika-
listų, Liaudies fronto, Pamiat ir 
kitų atstovai. Demonstracijoje 
buvo nešami lozungai: „Depu
tatus — stalinistus — lauk!", 
„Vietoj totalitarizmo — demo
kratiją!", „Laisvę Sergejui 
Kuznecovui ir kitiems politi
niams kalimams", matėsi daug 
Rusijos tautinių vėliavų. De
monstracija buvo sankcionuota, 
ją organizavo Maskvos rinkėjų 
susivienijimas. 

čiau taip greitai žmonių 
melavimu. Aš manau, kad 
nueita per toli". 

Bet klausimas tuo nepasibai
gė. Daugelis per visą dieną 
kritikavo Uoką. vienas net siūlė 
balsuoti, kad jis būtų pašalintas, 
o kiti, kad jis atsiprašytų, tačiau 
„buldozerininkas", kaip rusai 
mėgsta jį vadinti, atsisakė. 
Prisimintina, kad Uoka turi 
didelį Vorkutos angliakasių ir 
Ukrainos darbininkų pasitikė
jimą. Būdamas Washingtone, jis 
pakvietė JAV darbininkų dele
gaciją apsilankyti Vorkutoje, ir 
kai unijų vadai paprašė leidimo, 
tai soveitai nedavė vizų. 

J į gynė deputatai 
Jaunąjį deputatą gynė Lie

tuvos delegatai. Vytautas 
Landsbergis, Sąjūdžio vadas, 
palaikė Uokos versiją, kas labai 
supykino maršalą Sergejų Ach-
romejevą, buvusį kariuomenės 
vadą, kuris piktai pasakė, jog 
Uoka „pasielgė nesubrendusiai 
ir neišauklėtai". Tada prie mik
rofono priėjo Algirdas Brazaus
kas ir pateikė savo šio įvykio 
versiją, ir reikalas atrodo buvo 
baigtas, jei vėliau Gorbačiovas 
neiškeis procedūrinio klausimo. 
Tada Gorbačiovas paskelbė 20 
minučių pertrauką. 

Pertraukos metu koridoriai ir 
kitos patalpos prisipildė žur
nalistų su aparatais, rekorde
r iais , daug buvo užsienio 
spaudos atstovų. Aštrios 
diskusijos apie parlamentinę 
etiką, anot jų, parodė, kad dar 
tik prasideda įstatymdavystės 
procesas šalyje, kurioje ilgus 
dešimtmečius vyravo taisyklė 
pritarti viskam, ką partija 
pasiūlo. 

Liaudies Frontas 
Leningradą 

Leningradas. — Gruodžio 6 
d., čia įvyko Liaudies Fronto 
organizuotas mitingas. Jis buvo 
alternatyvinis lapkričio 22 
dieną srities partijos komiteto 
organizuotam mitingui. 

Mitingą vedė Liaudies Fron
to narys ekonomistas Piotras 
Filipovas. Kalbėjo 27 žmonės, 
tarp jų 6 TSRS Liaudies depu
tatai. Srities partijos komiteto 
pirmojo sekretoriaus Gidaspovo, 
prieš tai vykusio mitingo orga
nizatoriaus, kalbą minia 
nutraukė švilpimu. 

Mitinge dalyvavo apie 20 
tūkstančių žmonių. Jie nubal
savo už mitingo rezoliuciją, 
kurioje reikalaujama neeilinės 
Leningrado partinės konferen
cijos bei miesto ir srities 
partinės vadovybės atsista
tydinimo. Mitingas kreipėsi į 
Leningrado universiteto ir Visa
sąjunginio geologijos instituto 
partines organizacijas, prašy
damas surengti partinę konfe
renciją. Mitingo rezoliucijoje 
palaikomos partinės reformos. 
Prieš rezoliuciją balsavo tik keli 
žmonės. 

Prieš gruodžio 6 d. vykusiam 
mitinge partijos srities komite
to iniciatyva iš įvairių miesto 
įmonių dalyvavo apie 1,000 
žmonių su plakatais, palaikan
čiais dabartinę partinę valdžią. 
Autobusais jie buvo atvežti į 
būsimo mitingo vietą. 

Maskvos gyventojų demonstracijos, primenančios Sovietų Sąjungos Liaudies deputatams 
Kremliuje, kad jie turi sulyginti Komunistų partiją su kitomis organizacijomis ir panaikinti šeštąjį 
Konstitucijos straipsnį. 

Surinkta 400,000 
parašų 

Vilnius. — Sąjūdžio žinių 
agentūra praneša, jog Lietuvos 
TSR piliečių iniciatyvinė grupė 
referendumui rengti baigė savo 
darbą. Surinkta daugiau kaip 
400 tūkstančių parašų, kurie 
perduoti Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mui. 

Be to, gruodžio 8 d. Lietuvos 
Aukščiausioje taryboje įvyko 
posėdis, kuriame dalyvavo 
Lietuvos Persitvarkymo Są
jūdžio moterų grupės Kata
likiško moterų sambūrio „Ca
r i t a s " , Lietuvos Moterų 
Sąjungos, Lietuvos Moterų Ta
rybos atstovės. Posėdyje buvo 
svarstomos galimybės kon
soliduoti visas Lietuvos 
visuomenės ir vyriausybės jė
gas, siekiant socialinio teisin
gumo moterų ir šeimos atžvil
giu. Nutarta rengti bendrą 
priešrinkiminę platformą. 

Medvedevo pamoka Lietuvos komunistams 
„Praeityje atsilikusi Lietuva... paversta gerai sutvarkytu kraštu" 

— Prahos universitetuose pa
naikintas marksizmo-leninizmo 
kursas. 

Vilnius. — Kai Kremliuje 
vyko uždaras partijos Centro 
komiteto pasitarimas praėjusį 
savaitgalį, tai Komunistų par
tijos Centro komiteto sekreto
rius, Gorbačiovo pasiųstas, ką 
tik buvo grįžęs iš Lietuvos, 
kurioje vedė pasitarimus su par
tijos viršininkais ir čia pasakė 
Lietuvos Komunistų partijos 
plenumo nariams kalbą. 

Vadimas Medvedevas, kuris 
yra kartu ir Sovietų Politbiuro 
narys, kalbėjo, jog paliestos 
problemos Politiniame biure 
Maskvoje „turi tikrai kardi
nalią reikšmę Lietuvos Komu
nistų part i jai ir visai 
respublikai. Jis sakė. jog ar
timiausios savaitės turi duoti 
atsakymą į klausimą, ar respub
likos Komunistų partija toliau 
veiks, eidama bendra su visa 
partija pertvarkos kryptimi, ar 
ji pasirinks izoliavimosi kelią. 
Priminęs Gorbačiovo kreipimąsi 
į Lietuvos komunistus, pabrėžė, 
kad „pertvarka tikrai atėjo prie 
kritinio momento". Treji jos pir
mieji metai buvę paieškų metai, 
o dabar procesas vyksta plačiai 
visose srityse. „Bet jeigu iš
centrinės tendencijos paims 
viršų arba visoje šalyje, arba 
respublikoje, tai reikš pertvar
kos pabaigą... Ir būtų naivu 
manyti, kad tokiu atveju kam 
nors pavyks saugiai perplaukti 
savo nuošaliame kampelyje, 
savo nacionaliniame bute". 

Kokie mes geri... 
Pasmerkęs praeities masines 

represijas, Medvedevas pasakė, 
jog partija pasisako už leninių 
principų atkūrimą suverenių 
tautų federacijoje". Esą na
cionalinėje politikoje „grąžintos 
teisės leniniam tautų apsispren
dimo principui". Bet apsispren
dimas, pagal jį, negali apsiriboti 
vien atsiskyrimu, jis „reiškia 
nacionalinio atgimimo procesą 
konkrečiomis istorinėmis sąly
gomis, esant konkrečioms for
moms ir realiems visuomeni
niams ryšiams". 

Medvedevas priminė be galo 
sunkų karą ir kad drauge kovo
ta prieš fašizmą. Sakė, kad 
nacistai sunaikino apie pusę 
milijono civilinių asmenų ir 200 
tūkst. karo belaisvių. „Dešim
tys tūkstančių žmonių iš Pa
baltijo buvo prievarta išvaryti j 

Vokietiją. Vien tik vaduodami 
LTSR iš fašistinės okupacijos 
žuvo apie 138,000 daugelio 
tautybių Raudonosios armijos 
karių". Jis sakė lietuviams, kad 
bendromis pastangomis buvo 
keliami iš griuvėsių sudeginti 
Lietuvos miestai r kaimai, 
sukurta galinga moderni 
pramonė ir greitai kilo žemės 
ūkio gamyba. „Praeityje atsili
kusi Lietuva savo liaudies dar
bu, visai šaliai padedant, 
paversta gerai sutvarkytu 
kraštu, turinčiu didelį intelek
tualinį potencialą". Jis čia 
priminė lietuviams, kad daug 
kas surišta „su šalies ekono
mikos kompleksu". Praeitis 
neturėtų skirti lietuvius nuo 
sąjungos. 

Atsiskyrimo baimė 
Kremliaus atstovas Medvede

vas lietuviams pasakė: 
„Partijos ir šalies vadovybė 

nuo pat pradžios su dėmesiu ir 
dideliu palankumu žiūrėjo į 
respublikos atsinaujinimo, 
tautinio atgimimo, demokra
tizacijos procesus. Mes matėme 
visą tų procesų sudėtingumą, 
gerbėme ir gerbiame jūsų norą 
patiems, be kišimosi iš svetur, 
išsiaiškinti padėtį. Suprantame, 
reikia laiko , kad būtų galima 
viską apmąstyti, pasverti, 
priimti teisingus sprendimus, 
Manau, jog niekas neturi pa
grindo mums prikišti, kad 
buvome nekantrūs, trukdėme 
didėti nacionalinei savimonei ir 
su ja susijusiems procesams. Bet 
pasakysiu atvirai: mes vis 
labiau nerimaujame, kad tuos 
procesus lydi ir tokie vis 
didėjantys kraštutinumai, jog, 
girdi, tik valstybinė nepri
klausomybė nuo TSRS — vie
nintelis kelias į lietuvių tautos 
nacionalinį atgimimą". 

J o pažadai 
Jis net kalbėjo, kad Konsti

tucija vis gerinama ir 6-sis 
straipsnis bus keičiamas. 
Konstitucinės komisijos 
posėdyje dalyvavo ir A. Bra
zauskas ir ten buvo svarstomos 
tos teisės, kurias savanoriškai 
sąjunginės respublikos per
duoda TSR Sąjungos kompeten
cijai. 
"Manau, kad per ateinančius 

metus mes galime ir turime iš 

naujo sukurti Konstituciją. Ją 
t i k r a i reikia iš pagrindų 
peržiūrėti, ir praktiškai tai bus 
nauja mūsų šalies Konstitucijai 

V. Medvedevas pabrėžė, koks 
reikšmingas ir kaip išplečia 
respublikos suverenitetą TSRS 

-Aukščiausiosios tarybos priim
tas įstatymas dėl Lietuvos. Lat
vijos, Estijos TSR ekonominio 
savarankiškumo. „Aš manau, 
kad jūs atkreipėte dėmesį, kaip 
karštai bvuo diskutuojama šiuo 
klausimu, pažymėjo jis.J?artija 
turėjo parodyti didelę politinę 
valią, kad šis klausimas būtų 
teigiamai išspręstas. Ir galiu jus 
užtikrinti, kad taip bus ir 
ateityje." 

Kremliaus baimė 
Ilgai Medvedevas kalbėjo apie 

partijos reformas ir kad jas rei
kia paversti politine visuome
nės avangardine jėga, ir kad jos 
politiką veda komunistai, dirbą 
visose srityse. Pagyręs Lietuvos 
komunistus už partinį sąmonin
gumą, tačiau pasakė: 

„Katu mes irgi jaučiame 
susirūpinimą vis akivaizdes
nėmis pastangomis įkurti 
atskirą nuo TSKP Komunis
tų partiją. Noriu, draugai, 
pasisakyti šiuo klausimu labai 
atvirai ir konkrečiai. Mes už 
platų Lietuvos Komunistų par
tijos, kaip ir kitų respublikų 
Komunistų partijų, savarankiš
kumą ir savaveiksmiškumą. 
Bet negaliu nepareikšti savo 
neigiamo požiūrio į siekimą 
atsiskirti nuo TSKP. Iš esmės 
šio žingsnio negalima apibū
dinti kitaip, kaip nepasitikėjimo 
TSKP, jos pertvarkos linija, 
pareiškimo. Negalima apibū
dinti kitaip, kaip smūgio per
tvarkai kritiškiausiu jos raidos 
momentu. Tai būtų smūgis ir 
partijai, kuri buvo pertvar
kos iniciatorė ir šiandien yra 
pagrindinis visuomeninis-
politinis jos įgyvendinimo 
veiksnys. Tokia įvykių raida, 
mano nuomone, negali neatsi
liepti tarpnacionaliniams san
tykiams". 

Medvedevas pasakė, jog par
tijos savarankiškumas esąs 
logiškas dalykas ir gal teisinga 
mintis, „bet visa bėda ta, kad 
vienintele priimtina savaran
kiškumo forma kai kurie 
draugai pripažįsta tik visišką 

• * • • *• » 

jos nepriklausomybę. Tai argu
mentuojama partijos politinių 
pozicijų, jos autoriteto liaudyje, 
partijos, kaip pagrindinės socia
listinio atsinaujiinimo jėgos 
vaidmens išsaugojimo intere
sais. Leiskite tuo suabejoti. Bi
jau, kad tai klaidinga nuomonė 
ir neįgyvendinama iliuzija". 

Politbiurui tai 
nedemokratiška 

Jis nemano, kad gali būti Lie
tuvos Komunistų partija ne So
vietų partijos sudėtyje. Bijo, kad 
tada jos nesutryptų kitos poli
tinės partijos, ,jau šiandien 
spaudžiančios, kurios preten
duoja reikšti nacionalinius 
lietuvių tautos interesus". 
Pagaliau jis pareiškė Politbiuro 
išvadas, „ k a d sp rend imas 
išskirti Lietuvos Komunistų 
partiją iš TSKP taip, kaip tai 
kai kas siūlo, partijos nar io 
teisių požiūriu yra nedemo
kratiškas i r neteisėtas. Aš 
palaikau šią mintį. Joks orga
nas, net suvažiavimas negali už 
patį komunistą išspręsti per
ėjimo iš vienos partijos j kitą 
klausimo. Tai vien tik komunis
tų, vien t ik partijos narių 
prerogatyva. Aš prašau pagal
voti apie šią formuluotę. 

Taigi Respublikos Komunistų 
partijos atsiskyrimo prana
šumai labai iliuzoriški, o 
nuostoliai realūs". 

ocfed 

Vadimas Madvedevas, Komunistų 
partijos Centro komiteto sekretorius 
ir Sovietų Politbiuro narys bei 
ideologas. 

Baigdamas, Medvedevas už
tikrino, kad jis Politbiurui 
sugrįžęs į Kremlių, pateiks 
objektyvią ir bešališką infor
maciją, ką girdėjo iš lietuvių 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sovietų Sąjungos Liau
dies deputatų sesijos antroji 
diena buvo skirta ekonomi
niams klausimams. Min. pirm. 
N. Ryžkovas pasiūlė griežtą 
kontrolę ir atidėti „rinkos 
socializmą". Vyriausybei reikią 
daugiau laiko pasiruošti refor
moms. Jo planui tuoj pasiprie
šino radikalieji deputatai. 

— Briusselyje JAV ir kitos 23 
valstybės patvirtino vieno bili
jono dolerių planą padėti Len
kijai. 

— Bulgarijos Komunistų par
tijos Centro komitetas iš savo 
narių pašalino buvusį partijos 
vadą Živkovą. 

— Amerikos Data General 
Corp. ir Control Data Corp. 
ruošia Sovietų Sąjungai 
kompiuterių įvairias sistemas, 
kas rešikia didelį posūkį JAV 
politikoje. 

— Maniloje po nepavykusio ir 
šeštojo perversmo prieš vyriau
sybę, jos viceprezidentas 
Salvador Laurel pasakė, kad 
prezidentės Aquinos visas 
prez identavimas yra t ik 
nepasisekimai ir kad tai nebuvo 
paskutinis perversmas. Jis rei
kalavo, kad ji pasitrauktų iš 
prezidentės pareigų. 

— Argentinoje pirmadienį 
buvo nuvertintas jų piniginis 
vienetas 53.8% ir pakeltas 
gazolino mokestis 59%. 

— Salvadoro prez. Alfredo 
Cristiani pasakė, kad Jesse 
Jacksonui nėra jokio reikalo at
vykti į Salvadorą, kur i s 
pasisakė norįs padėti baigti ten 
civilinį karą ir sutaikinti abi 
puses. 

— Salvadore suimta ameri
kietė Jennifer Casolo, pas kurią 
buvo rasta milžiniškas ginklų 
sandėlis, deportuota į Ameriką 
ir jau atvyko į Miami aerouostą. 

— Kjjeve žydai įsteigė savo 
naują kultūrinę organizaciją, 
kuriai vadovaus V. Levitas. Ji 
pavadinta Žydų Kultūros drau
gija-

— Valstybės departamento 
spaudos skyr ius a ts iuntė 
išsamų pranešimą apie sekre
toriaus James Bakerio kelionę 
į Berlyną ir jo ten pasakytas 
kalbas. 

— Kinijos komunistų vyriau
sybė atsisakė žinomos Fulbright 
programos studentų studijų rė
mimui, nes pagal tą programą 
amerikiečiai profesoriai paruošė 
kinų studentus demokratinei 
revoliucijai. 

komunistų. 
Lietuvos Komunistų partijos 

suvažiavimas bus gruodžio 19 d. 
Mūsų skai ty toja i iš šios 
apžvalgos pa tys lengvai 
susidarys vaizdą apie 
rusų-sovietų užmačias. Reikia 
manyti, kad lietuviai komu
nistai bus tiek sąmoningi, kad 
atsiskirs nuo Sovietų Sąjungos 
partijos. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 15 d.: Celinas, 
Kristijoną, Justas, Gaudenė, 
Nina. 

Gruodžio 16d.: Adas, Audro
nė, Albina, Euzebijus, Alina, 
Vygaudas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:10, leidžiasi 4:21. 
Temperatūra dieną 9 1., nak

tį -4 1. 
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PAGERBTAS 
EDWARDAS KRIAUČIŪNAS 

Edward „Moose" Krause 
(Kriaučiūnas), Notre Ūame uni
vers i te to a t l e t ikos depar
tamento direktorius-emeritus, 
buvo pagerbtas Distinguished 
American Award žymeniu, 
kuris jam buvo įteitas National 
Football Association bankete, 
vykus iame gruodžio 4 d , 
Waldorf-Astoria viešbutyje, 
New Yorke. Krause-Kriaučiū-
nas buvo pagerbtas už jo nuo
pelnus futbolo populiarinimo 
Amerikos kolegijose. 

E d w a r d a s „Moose" Krause -Kr iau -
č iunas 

Notre Dame universiteto 
5,000 sėdimų vietų turintis sta
dionas pavadintas Edward 
„Moose" Krause vardu. Stadio
nas buvo dedikuotas 1987 m. 
rugsėjo 18 d. Tose iškilmėse 
dalyvavo Vaclovas Kleiza, 
Lietuvos generalinis konsulas 
Chicagoje. 

Amerikoje yra ir k i t a s 
paminklas lietuviui, tai Stanley 
Bender Bridge ant vieškelio 
West Virginia valstijoj. Stasys 
Bendorius, 80 metų amžiaus, 
yra pagerbtas JAV Congressio-
nal Medai of Honor, aukščiau
siu valdžios garbės žymeniu už 
heroizmą Antrajame Pasauli
niame kare. Prieš karą jis 
gyveno Chicagoje, Brighton 
Parke, dabar gi gyvena Fayet-
teville, West Virginia. 

Krause-Kriaučiūnas buvo 
Notre Dame universiteto atle
tikos direktorius nuo 1948 iki 
1980 metų. Dabar jis gyvena 
South Bend, Indiana. Savo tar
nyboje jis parodė ypatingus 
gabumus kaip administratorius 
ir kaip žymus krepšinio bei fut
bolo atletas. 1976 metais jis 
buvo i š r inktas į National 
Basketball Hali of Fame. Savo 
pareigose jis kaip kalbėtojas 
dalyvavo radijo, televizijos pro
gramose. Amerikos dienraščiai 
plačiai rašė apie jo nuopelnus. 
Jis visuomet didžiuojasi esąs „a 
Lithuanian". 

Edvardas Kraučiūnas yra pri
sidėjęs prie krepšinio sporto 
ugdymo Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Su dešimčia Chicagos 
lietuvių atletų, vadovaujant 
adv. Konstantinui Savickui. 
žymiam Lietuvos Vyčių veikė
jui, 1935 metais Krause vyko j 
Kauną, kur dalyvavo Lietuvos 
Tautinėje olimpiadoje. Jo brolis. 
a.a. Pilypas, 1939 metais su 
grupe Amerikos lietuvių atletų 
prisidėjo prie Lietuvos lai
mėjimo Europos krepšinio čem
pionato. 

Edvardas užaugo Chicagos 
Town-of-Lake apylinkėje, netoli 
Šv. Kryžiaus liteuvių parapijos 
bažnyčios. Jo tėvai, Vladislovas 
ir Teresė Kriaučiūnai turėjo 
mėsinę Paulina gatvėje (Šio 

straipsnio autorius, būdamas 
Šv. Kryžiaus parapijos pradinės 
mokyklos šeštame skyriuje, 
nešdavo dienrašti „Draugą'' 
Kriaučiūnams). Jaunasis 
Edvardas padėdavo tėvams 
daryt i l ie tuviškas dešras, 
parduodamas jų mėsinėje. 

Baigęs pradinę mokyklą, Ed
vardas 1926 metais mokėsi De 
La Salle High School.kur buvo 
orkestro dalyvis ir mokyklos 
futbolo komandos kapitonas. 
Gavęs stipendiją, 1930 m. Ed
vardas studijavo Notre Dame 
universitete, kur 1934 metais 
baigė žurnalistikos mokslus 
cum laude laipsniu. Po to buvo 
universiteto futbolo ir krepšinio 
instruktorius. Jis yra vedęs, turi 
du sūnus ir vieną dukrelę. 

Stasys Pieža 

LTOK POSĖDIS 

Trejas valandas truko Lie
tuvos Tautinio Olimpinio komi
teto vykdomojo komiteto 
posėdis, kuriame buvo aptarti 
aktualiausi šio meto veiklos 
klausimai ir uždaviniai. 

Čia t rumpai keletas 
svarbesnių. 

Vėl pasiųsta telegrama Tarp
tautinio OK prezidentui A. 
Samaranchiui dėl audiencijos 
Šveicarijoje. Deja, šis vis delsia 
ir neskuba su atsakymu. 

Kadangi Tarybų Sąjungos 
OK-to naujame statute Pa
baltijo Olimpiniams komite
tams nieko naujo nežadama, 
nutarta nedalyvauti nei Sovie
tų Sąjungos Olimpinio k-to 
rinkimuose, nei balsavime, tvir-

A r t ū r a s Povi l iūnas . LTO komiteto 
p i r m i n i n k a s 

tinant naujus įstatus bei kitus 
dokumentus. 

V. Nėnius informavo, kad bu
riamas IV-jų PLS žaidynių 
organizavimo štabas. Štabo 
viršininko pareigos patikėtos 
OK-to generaliniam sekretoriui 
Janiui Grinbergui. Štabas 
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40-SIOS S. AMERIKOS 
LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNĖS 

40-sios Jubiliejinės Š. Ameri- komiteto pritarimas, 
kos Lietuvių Sporto žaidynės Bostone yra buriavimo entu-
įvyks 1990 m. gegužės 25, 26 ir zįastų, pageidaujančių pravesti 
27 d., (penktadieni, šeštadienį ir buriavimo varžybas, jei atsi-
sekmadienį), Bostone, Mass . 
Visuotinio Š A L F A S S - g o s 
suvažiavimo ir ŠALFASS-gos 
centro valdybos p a v e d i m u , 
žaidynes vykdo Bostono LSK 
„Grandis". Žaidynės Bostone 
vykdomos pirmą kar tą . 

Žaidynių programoje — 1990 
m. ŠALFASS-gos krepš in io , 
tinklinio, ledo ritulio, šachmatų, 
kėgliavimo, raketbolo, s ta lo 
teniso ir plaukimo pirmenybės . 
Plaukime vyks k a r t u ir Š.A. 
pabaltiečių pirmenybės. Yra 
planuojama į žaidynių prog
ramą įtraukti ir lauko tenisą, jei 
bus gautas ŠALFASS teniso 

rastų norinčių dalyvauti. 
Ši programa yra dar tik pro

vizorinė. Pasibaigus prelimina
rinei registracijai, bus nustatyta 
galutinė žaidynių programa, 
įtraukiant tik tas sporto šakas, 
kurioms bus parodytas pakan
kamas susidomėjimas. 

Smulkesnės informacijos pra
nešamos visiems ŠALFASS-gos 

klubams. Sporto klubams nepri
klausą asmenys ir ŠALFASS-je 
neregistruoti vienetai, pagei
daujantieji dalyvauti žaidynėse, 
prašomi kreiptis į žaidynių 
vykdytojus, šiuo adresu: 

Mr. Vytautas Eikinas, 1 Fawn 
Circle. Randolph, MA 02368. 
Telefonas (617)961-3523. 

Ypač prašome atsiliepti bu
riuotojus, kadangi buriavimas 
iki šiol nėra įtrauktas į 
ŠALFASS-gos varžybinę prog
ramą. Buriuotoju adresų kaip 
ir neturime. 

ŠALFASS-gos centro 
valdvba 

ALIUS STANKAITIS 
TARPTAUTINIAME 

TURNYRE 

Alius Stankaitis, lietuvių 
tinklinio pažiba, šiuo metu daly
vauja tarptautiniame tinklinio 
turnyre Japonijoje. Jis atstovau
ja Chicasros tinklinio klubui. 
kuris šiuo metu yra JAV tinkli
nio meisteris. 

MANKŠTA IR DIETA 

Žmogus savo svorį gali dau
giau sumažinti mankšta. Taip 
skelbia JAV gydytojų biuletenis 
AMA, leidžiamas Chicago, 
tačiau abudu dalykai geri ir 
reikalingi. 

Mes kalbame mažai, jeigu 
nekalbame apie save. 

Anonimas 

OR. KENNETH J . /ERKES 
DR. MAGDALEN BEL'CKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Utnuanlan Plaza Court 
Tel. 525-8288 

507 S. Gilbert. LaGrange IL. 
Te!. 552-4487 

koordinuos sporto federacijų 
veiklą ir ruoš ž a i d y n i ų 
atrankines varžybas. Jos numa
tomos po respublikinės žalgiria-
dos, skirtos Žalgirio mūšio 580 
metinėms paminėti. 

Nutarta gruodžio 15 d. Vilniu
je sušaukti LTOK-to general inę 
asamblėją. S u s t a t y t a jos 
didžiulė dienotvarkė, kurioje 
IV-tos PLS žaidynės vėl bus 
vienu iš pačių s v a r b i a u s i ų 
reikalų. 
Planuojama priimti J . Grin
bergo pasiūlymas: nepaisant to, 
koks bus „Geros val ios" org. k-
to nutarimas Lietuvos spor
tininkų atžvilgiu, s iųs t i spor
tininkus į tas žaidynes! Žinoma, 
tik tuos, kurie n e p a t e k s į 
sovietų rinktinę, ir nežiūrint, ar 
jiems bus leista rung tyn iau t i . 
Temato sporto pasaul is , kiek 
geros valios turime mes ir k a m 
jos trūksta... 

Pabaigai OK-to nar ia i A. Juo
zaitis ir V. Briedis pasidalino 
jspūdžiais apie nesenas išvykas 
JAV-se, kur vis daugiau žmonių 
pažįsta Lietuvos t r ispalvę. 

V. G. 

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

SPECIALYBĖ - - VIDAUS LiGOS 
!R ODOS CHIRURGIJA 

lAupJiai n iirrvarp!.kabinete) 
pr;ktausc Holy Crcss u Chnsl ligoninėms 

2434 W. 71 Str^r . Chicago 
Tel. 434-5849 >\e.k.a 24 va!) 

Pe*aV ant' . k:?tv . penki nuo 12 iki 8 v.v. 

• Ofs. 735-4477; 
Rei. 246-0067; arba 246-6531 

DR. E. DECKYS 
GYDV7CJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS UGOS 
CRAVVFORD MEDICAL 8UIL0ING 

6449 So Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. te!. LU E-034e; Rez. PR 9-5532 
OR. FRANCIS MAŽEIKA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
; 4255 W. 63rd St. 

Vai pagal susitarimą pirm ir ketv. 12-4 
6-9 antr 12-6; penkį 10-12, 1-6 

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

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago. Iii. 60652 

Pirm., antr. ketv ir penkt 
pagal susita'imą 

Š i a u r ė s Amerikos Lietuvių Lauko teniso pirmenybėse, rugpjūčio 19-20 d. 
vykus iose Detroite, vyrų B grupės finalistai. Iš k. — Jurg is Šenbergas ir I 
m ą vietą laimėjęs Antanas Paškus . . . - . _ 

Nuotr. B. C i k o t o 

ATGIMSTA LAUKO TENISO 
KLUBAS CHICAGOJE 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGCS 

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pags. susitarimą 

Peoria, IL, vasa ra vykusiame ka ra t e Granrt NV.<.:•.*: t u r n y r e d a l y v a v o i r 
keli l ie tuvia i k a r a t i m n k a i . Ift k.: Leonas Radvi la , t reč io l a i p s n i o jufrfiHdiriis 
ir l ietuvių „Geležinio vilko" ka ra t e klubo sensei-mokytojas, 0-s»-n.<wM P h i l l i p 
Koeppel, a š tun to laipsnio juodadir i i s ir U S K K -ląjun^os p i r m i n i n k a s ,r 
Rytis Kara l ius , naujai pakel tas i pirmo laipsnio jur -dar l t r i ius . 

Chicagos Lietuvių Lauko 
teniso klubas, įsteigtas prieš 20 
metų, buvo judrus ŠALFAS s-
gos narys, kasmet suruošdamas 
eilę ,,round-robin" varžybų, po 
vieną ar kelis lietuvių ar pabal
tiečių turnyrus, komandines 
varžybas, dalyvaudavo kitų 
miestų turnyruose, suorganiza
vo net I-jų ir II-jų PLS žaidynių 
teniso varžybas. Turėjo daugiau 
negu 100 narių. Taip buvo iki 
paskutinių 5 metų, kai klubas 
pateko į jaunesnių, be didesnio 
entuziazmo, vadovų rankas. 
Klubas pradėjo merdėti, niekas 
nebenorėjo ką nors organizuoti, 
narių skaičius sumažėjo, kasa 
ištuštėjo... 

Reikėjo Dalios Stankaitienės 
iniciatyvos, kad gruodžio 12 d. 
Evergreen klubo patalpose būtų 
sušauktas susirinkimas ir 
sudaryta nauja klubo valdyba. 
Pirmininku išrinktas Vytas 
Mockaitis, jaunas advokatas ir 
šiuo metu Chicagos lietuvių ge
riausias teniso žaidėjas. Kiti 
valdybos nariai: Dalia Stankai 
tienė, jau 12 metų dirbusi klubo 
valdyboje, Antanas Kušeliaus-
kas ir Irena Žukauskienė. 

Nutarta nedelsiant sutvarkyti 

klubo narių registraciją ir 
nustatyti datas žiemos „round 
robin" varžyboms. Pirmosios 
tokios varžybos j vyks sausio 6 d. 
arba sausio 13 d 'bus pranerta 
raštu) Evergreen teniso klubo 
aikštėse. Taip pat buvo 
numatyta, kad ateinančių metų 
liepos gale, ar rugpjūčio 
pradžioje Chicagoje bus suruoš
tos Lietuvių lauko teniso pir
menybės 

Neužmirštos buvo ir IV-sios 
PLS žaidynės 1991 m. rugpjūčio 
pradžioje vyksiančios Lietuvoje/ 
Tų žaidynių lauko teniso var
žyboms Lietuvoje pasiruošimas 
jau pradėtas. J tas varžybas 
kviečiami išeivijos lauko teni
sininkai nuo jaunių iki vėlyvo 
amžiaus, visokio pajėgumo, 
vyrų ir moterų klasėse. Bus A 
ir B klasės, senjorų (nuo 35 iki 
45 ir nuo 45m ir daugiau) gru 
pės. Statomi du nauji teniso 
klubai Vilniuje ir Šiauliuose, 
kuriuose atvykę tenisininkai 
bus apgyvendinti ir aprūpinti 
maistu, taip, kad kainuos tik 
kelionė iki Vilniaus. Smulkesnė 
informacija ir registracija ja a 
numatoma pradėti ateinančių 
metų pradžioje. v c, 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauio iige? 
Nechirurgmis :šsipieiusi'j venų 

•' hemoro'Cg gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos papai susi tar tą 
Pepkt . antr ketv ir perrkt. 

Reikalui esant atvažiuoju r j tarnus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medica: Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave.. Elgin, III. 80120 
Tel. 742-0255 

Vaiandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . rfcfcOTy Hil's. IL 
Tel. 598-81C1 

Vai. pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS 'R CHIRURGAS 
14*3 So 50th Ave.. Cicero 

Kasdien I iki 3 vai vak 
išskyus trec. Šešt. 12 iki 4 vai pooiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills, IL 
1 mylia ; vakarus DUO. Harlem Ave. 

Tel. 598-4055 
Vaiaidos paga! susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometr.stas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2S18 W. 71tt St. — M . 737-5149 

Vai pagal susitarimą 
Palos Vision Center, 7152 W.127th St 

Dalcs Hgis . II! Ketv va1 3-6 v v 
Tel. 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BFI CHIRURGUA 
155 N. M chlga-i Ave., Sulte 324 Ir 

5635 S. Pulaski Rd.. Chicago, IL 
Tai. 565-2960 • veik.a 2& vai | 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALlSTE 
MEDICAL BUILDiNG 
3200 W. 81 st Street 

Kabireto tel . RE 7 1168; 
Rezid. 385 4811 

Dr. Tumasonio kabinetą pererr.e 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W 71st Street 

434-2123 
pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 ' 2 penkt 2-7 

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPEC!ALVBE — PLAUClŲ LIGOS 
2636 W. 71 st St.. Chicago, IH. 

Tel.: 436-0100 
11800 Southwest Hlgtreay 
Palos Heights. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS K=l 

PROSTATO CHIRURGUA 
2656 W. 63rd Street 

Vai sntr 1 4 v p p ir ketv 2-5 v p.p. 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-554S 

EDMUNDAS ViŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Te«. S8S-7755 



Viena lietuviška parapija 

EVANGELIZUOJA 
Advento metu girdime Mišių 

skaitinius, kalbame psalmių žo
džius: Jūsų Išgelbėtojas atėjo, 
gailestingasis Dievas į žemę 
atsiuntė Taikos kunigaikštį, 
kuris išmokys jus taikiai gyven
t i , at leis jūsų nuodėmes, 
išmokys vienas kitam atleisti, 
savo meilės įstatymą įrašys į 
jūsų širdis! Tai tikrai džiugi 
žinia, labai svarbi šiandieninia
me pasaulyje išgirsti, suprasti ir 
asmeniškai pergyventi. 

Tai ta geroji žinia, kurią Kris
tus išsiuntė savo apaštalus 
skelbti, kurią Bažnyčia iki šiol 
skelbia ir kuriai skelbti ji 1990 
metus skelbia Evangelizacijos 
metais. Evangelizuoti — skelbti 
išganymo žinią esame kiekvie
nas įpareigoti savo krikštu. Net 
ir Šv. Tėvas ir vyskupai sako, 
kad pasauliečių pašaukimas yra 
gerąją išganymo žinią nešti į 
pasaulį — į savo darbovietes, į 
civilinį-visuomeninį gyvenimą. 
Bet kaip? 

Evangelizacija nėra pavienių 
individų darbas, o Bažnyčios 
darbas. Bet Bažnyčios pilnąja to 
žodžio prasme — visų krikštytų 
žmonių darbas kartu. Šiam dar
bui reikia pasiruošimo, kurį 
mums turi suteikti Bažnyčia — 
konkrečiai, parapija. Bet daug 
kas sakys: Ne mano parapija. 
Kas mus mokys? Kas eis moky
tis? Tačiau, kai teko skaityti 
viename pranešime, atsiųstame 
į II-jį Vysk. Baltakio Lietuvių 
Sielovados Tarybos suvažia
vimą, vykusį š.m. lapkričio 25 
d. Lemonte, vienoje lietuviškoje 
parapijoje . ši visų tikinčiųjų 
misija buvo suprasta ir parapie
čių priimta. Savo pranešime 
Dalilė Polikaitienė rašo, kaip 
tai įvykdė Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapija dviejų metų 
laikotarpyje. 

Ji pradeda, cituodama Mil-
\vaukee arkivyskupą Re m bert 
\feakland: „Kiekvienos tikin
čiųjų bendruomenės uždavinys 
yra dalintis malonės dovanomis, 
kurias kiekvienas gavome per 
krikštą. Reikia bendruomenėse 
kurti aplinką, kur šios Dievo 
dovanos būtų atpažintos, įver
tintos ir panaudotos. Reikia 
gilesnio supratimo, kad kiekvie
no krikščionio pareiga yra pasi
dalinti krikšto dovanomis'". Tai 
vykdoma penkiais būdais: 
„reikia išklausyti, suprasti, 
melstis, liudyti ir vykdyti". 

Toliau ji rašo, kaip tai įvyko 
Šv. Kazimiero parapijoje. Prieš 
trejus metus Los Angeles arki
vyskupija paprašė parapijos 
paskirti tris parapiečius į ar
kivyskupijos pastoracinę 
tarybą. „Parapiečių pačiame 
pirmame susirinkime buvome 
išrinkti trys. Šioje taryboje 
buvome įpareigoti į t raukt i 
pasauliečius į dvasinio atsi
naujinimo ir Evangelijos skelbi
mo darbą. Nebeužteko Mišių 
metu palinkėti vieni kitiems 
Kristaus ramybės, pasisveikinti 
parapijos kieme, bendrauti ren
giniuose. Reikėjo sueiti, su
artėti, įvykdyti pirmąjį žingsnį: 
išklausyti. 

„Šie pirmieji mūsų suėjimai 
vyko kas 5-6 savaites, vieną 
valandą prieš lietuviškas šv. Mi
šias. Pradėdavome giesme, šv. 
Rašto ištrauka, trumpu pamąs
tymu. Susikaupti padėjo tyli 
religinė muzika. Taigi, įvykdė
me ir kitą bendruomenės kūri
mo žingsnį: maldą. Pojos,kiek-
vieno suėjimo programa buvo į-
vairi: pasidalindavome parapi
jos rūpesčiais, pasiūlymais, nuo 
paprasčiausių reikalų, kaip 
pvz., altorių puošimo, iki akty
vesnio parapiečių dalyvavimo 
parapijos administravime. Ir 
taip per kokius metus mūsų 
suėjimai mus labiau suartino, 
vieni kitus labiau supratome, 
tuo įvykdydami dar vieną 
žingsnį: suprasti. 

„Maždaug tuo pačiu metu 

ROMA IR MASKVA 
M, Gorbačiovo vizitas Italijoje ir Vatikane 

vyko pasikeitimai parapijos 
komitete. Iki šiol jį sudarė 
vyrai, kuriems buvo pavesta 
sekmadieniais rinkti pinigus ir 
dukart metuose padėti klebonui 
suruošti parapijos renginius. 
Dabar jo vietoje įsisteigė pa
rapijos taryba, kurios nariais jie 
visi tapo, bet prie kurių dar įsi
jungė mūsų susikaupimų-suar-
tėjimo būrelio kai kurie nariai 
bei kiti parapiečiai. 

„Pradėdami antruosius me
tus, žengėme ir kitus du žings
nius: vykdyti ir tuo pačiu liudyti 
Kristų savo tarpe ir visai pa
rapijos bendruomenei. Trys pa
rapijos tarybos sekcijos — litur
gijos, va ikų kr ikščioniško 
auklėjimo ir suaugusiųjų dvasi
nio atsinaujinimo — sudaro 
įvairias progas parapijos bend
ruomenės nariams praturtinti 
savo pači ų dvasinį gyvenimą. 
Bandome išklausyti vieni kitus 
ir padėti vieni kitiems skelbti 
Kristaus gerąją žinią. 

„Štai keli pavyzdžiai. Dvi 
susikaupimų būrelio narės (ne 
mokytojos iš profesijos) įsiparei
gojo šeštadieninėje mokykloje 
ne t ik p raves t i t ikybos 
pamokas, bet ir ruošti vaikus 
Pirmajai Komunijai ir Sutvirti
nimo sakramentui . I talką 
ateina klebonas kun. dr. A. 
Olšauskas ir įvairūs pakviesti 
svečiai kunigai ir seselės. 

„Kilo mintis įvesti naują tra
diciją — uždaras rekolekcijas — 
susikaupimo savaitgalius. Ir vėl 
savo dovanomis dalinasi visi: 
vieni rūpinas i patalpų su
radimu, kiti pakviečia rekolek
cijų vedėja, kiti tvarko fi
nansinius reikalus ir 1.1. Šv. 
Dvasios padedami, jau antri 
metai joms susirinkome lapkri
čio pradžioje senoje Kalifornijos 
misijoje, toli nuo miesto, nuo 
kasdienių rūpesčių. Dabar, šalia 
tradicinių Gavėnios rekolekcijų 
parapijos bažnyčioje, turime dar 
ir uždaras rekolekcijas. 

„Iš tų pirmųjų susikaupi-
mo-suartėjmo susirinkimų išsi
vystė nuolatinis sekmadienio 
maldos būrelis. Pamatėme, kad 
mūsų tarpe yra gausiomis Dievo 
malonėmis apdovanotų žmonių. 
Jie dabar jau praveda būrelį, 
kviečia kitus į talką, įvairiai pa
deda ir parapijoje pravesti įvai
rias pamaldas." 

Savo pranešimo pabaigoje D. 
Polikaitienė pacituoja ir Los 
Angeles klebonų pasisakymus, 
Los Angeles arkivyskupijos pra
vestame apklausinėjime apie 
parapiečių dvasinį augimą pa
rapijose. Štai kelios ištraukos: 

„Pasauliečiai turėtų labiau 
save sutapatinti su Bažnyčia, 
nesgi visi yra jos nar ia i ; 
tokiame suartėjime pasauliečiai 
privalo išryškinti, išvystyti ir 
panaudot i visas Bažnyčios 
dovanas". Reiškia, vien dvasiš
kiams veikiant Bažnyčioje, nėra 
panaudojamos visos Bažnyčiai 
duotos Šv. Dvasios dovanos. 

„Pasauliečiai turi prisiimti 
vadovavimą ir atsakomybę dėl 
asmeninio ir bendruomeninio 
augimo dvasingume. Kunigo 
rolė yra suteikti galimybes, ska
tinti vienokios ar kitokios pro
gramos pradžią ir kryptį". 

Pabaigai mus paskatins To
ronto Prisikėlimo parapijos kle
bono, kun. A. Simanavičiaus žo
džiai iš jo pranešimo šio su
važiavimo metu: „Už viską 
brangiausias yra Kristus... Ar 
visi pakrikštytieji turi Kristų, 
ar mūsų tarpe yra daug pakrikš
tytų pagonių? Svarbu ne savo 
planus stumti, o duoti laisvę 
Viešpačiui veikti ir per žmones, 
ne tik klebonui pačiam viską 
daryti — klebonas turi ir leisti. 
Tikintieji turi ir teisę ir parei
gą Bažnyčios vadovavimo at
žvilgiu: teisę gauti dvasinės 
pagalbos, religinio švietimo, 
bet ir teisę stumti kleboną". 

a.j.z. 

Jau kuris laikas, kai pasaulio 
spauda plačiai kalbėjo apie M. 
Gorbačiovo numatytą ir sutartą 
vizitą Italijoje ir Vatikane. Ypa
tingas dėmesys buvo nukreiptas 
į susitikimą komunistinės 
Sovietų sąjungos vadovo su ka
talikų Bažnyčios popiežium Jo
nu Pauliumi II. Šio įvykio 
laukėme atidžiai ir mes lietu
viai. Italų spauda minėjo, kad 
kai kurie lietuviai iš Chicagos, 
dviejų organizacijų vardu, 
kreipėsi į Šv. Tėvą atviru laiš
ku, prašydami užtarti, kalban
tis su Gorbačiovu, Lietuvą. Kas 
tai darė ir kieno vardu, nebuvo 
paskelbta. Deja, tai reikėtų 
laikyti labai neapgalvotu, tikrai 
nediplomatišku veiksmu. Yra 
galimybių Lietuvos reikalu 
kreiptis į popiežių tiesiogiai, o 
ne atviru laišku. 

Italai M. Gorbačiovą sutiko su 
entuziazmu. Jie yra sentimenta
lūs žmonės. Šiandien gali šaukti 
„hosana", o rytoj „crucifige". 
Daug kas buvo perdėta. Kai kur 
net vienuolės sveikino Gorbačio-
vienę, plevėsuodamos raudo
nomis vėliavėlėmis su kūju ir 
pjautuvu. Kai kas net pačiam 
M. Gorbačiovui nepatiko. Tai jis 
atsargiai priminė savo kalbo
je Milane priėmime pas bur
mistrą. Kiek italų industrija iš 
šio vizito turės naudos, nežinia, 
bet yra tikra, kad krizėje besan
ti komunistų partija Italijoje 
buvo sustiprinta ir, jei greitu 
laiku būtų rinkimai, laimėtų 
daug naujų balsų. 

Atrodo, kad M. Gorbačiovas 
savo vizitu Italijoje sustiprino 
savo ir Sovietų sąjungos padėtį 
tiek politinėje, tiek ekonominėje 
srityje. Italijos pinigais sustip
rins negaluojančią industriją ir 
žemės ūkį, o politinėje arenoje 
atsistoja kaip vadovaujanti fi
gūra, kaip pagrindinis Europos 
bendrų namų architektas. To 
viso akivaizdoje norisi tarti 
senųjų romėnų įspėjančiu 
posakiu: „Caveant consules!" — 
Apsižiūrėkite konsulai! 

M. Gorbačiovas tuo tarpu tik 
žada, bet nieko neužtikrina. 
Priešingai, aiškiai pasisakė, jog 
nieko nepaneigia, kas yra 
esminio komunistiniame socia
lizme: turi pasilikti viena par
tija, leninizmas ir marksizmas 
pasilieka, tik apvalytas nuo va
dinamo klaidingo pritaikymo. 
Ne tik Italijos politikai ir eko
nomistai, bet ir visas Vakarų 
pasaulis turėtų būti labai apdai
rus, norint kurti su Gorbačiovu 
bendrus Europos namus. 

Gorbačiovo lankymasis 
pas popiežių 

Vizitas Vatikane buvo labiau 

L. TULABA 

lauktas ir daugiau žadantis 
Kremliaus vadovo ir gausios 
delegacijos, negu Italijoje. Tai 
daugiau negu istorinis įvykis. 
Tai pirmas Rusijps valdovo 
apsilankymas Vatikane. Juoba, 
kad šis valdovas atstovauja 
komunistinei Rusijai. Taip Die
vo Apvaizda sutvarkė. Reikėjo, 
kad Rusija taptų ateistine ir 
galėtų drįsti priartėti prie Va
tikano. Caras to nebūtų galėjęs 
padaryti , dėl ortodoksų 
Bažnyčios opozicijos. 

Gorbačiovo vizitas Vatikane 
buvo kruopščiai parengtas. Visa 
vyko su mažu pavėlvimu pagal 
numatytą programą. Delegaci
ja buvo priimta su priimtu 
iškilmingu ceremonialu. Tam 
tikrą staigmeną padarė Raiša 
savo ne protokolišku apsi
rengimu. Tuo gal sąmoningai 
norėjo parodyti, jog nėra nusi
teikusi rodyti popiežiui išskir
tinio respekto. 

Privatus pokalbis tarp popie
žiaus Jono Pauliaus II u M. Gor
bačiovo tęsėsi valandą su puse. 
Tam tarpe Raiša aplankė Ra-
faelio sales. Deja, negalėjo 
pamatyti Sikstino koplyčios dėl 
laiko stokos. Tuo tarpu Užsienio 
reikalų ministeris Ševerdnadze 
turėjo progos kalbėti su kard. 
Casaroli ir kitais aukštais Va
tikano valstybės sekretarijos 
pareigūnais. 

Pokalbis religiniais 
klausimais 

Privačiame pokalbyje, kiek 
yra žinoma, buvo kalbėta visų 
pirma religiniais, bet taigi poli
tiniais klausimais. Buvo palies
ta tikėjimo išpažinimo laisvės 
užtikrinimas ne tik lotynų, bet 
ir bizantinio rito katalikams. 
Užtikrinta, kad ruošiamas nau
jas įstatymas, kuriuo bus 
laiduojama visiems sąžinės lais
vė bei laisva bažnytinė veikla 
įvairiorr g konfesijoms. Tarp 
politinių paliestų klausimų 
buvo kalbėta apie taiką, ypač 
artimuose rytuose, ir žmogaus 
teisių respektavimą visame 
pasaulyje. Prisiminta taip pat 
perestroika, apie reikalą, kad ji 
būtų palaikoma ir vedama iki 
lauktų ir pozityvių rezultatų. 
Paliesta taip pat diplomatinių 
santykių užmezgimo tarp Šv. 
Sosto ir Sovietų Sąjungos 
reikalas. 

Po privataus pokalbio buvo 
įvesta ir pristatyta Šv. Tėvui 
Raiša, o po to visa gausi dele
gacija. Tada buvo pasakytos 
kalbos. Popiežius savo kalboje 
visų pirma pasveikino svečią 

rusiškai, o paskui tęsė itališkai. 
Priminė skaudžius praeities pa
tyrimus, kuriuos turėjo išgyven
ti tikintieji. Ir čia pat pareiškė, 
džiaugsmą ir viltį dėl to, kas 
pastaruoju laiku pradėta keisti 
į gerą, žadant laiduot sąžinės 
laisvę. To laukia milijonai tikin
čiųjų Sovietų Sąjungoje ir 
visame plačiame pasaulyje. Po
piežius pareiškė viltį, kad 
vyriausia taryba tikrai priims 
įstatymą ir kad ji tikrai laiduos 
laisvą tikėjimo išpažinimą 
visiems piliečiams, ar jie būtų 
lotynų ar bizantinio ar armėnų 
rito. Katalikai, galėdami laisvai 
praktikuoti tikėjimą, nuošir
džiai bendradarbiaus su orto
doksų Bažnyčia, siekdami 
pilnos vienybės Kristuje. 

Paliesdamas tarptautinius 
klausimus, apie kuriuos buvo 
kalbėta privačiame pokalbyje, 
popiežius užtikrino rūpestį ir 
pastangas bendradarbiauti , 
siekiant taikos, gerovės ir žmo
gaus teisių respektavimo. Dvie
jų tūkstančių metų krikščio
niškos eros pabaigoje, pabrėžė 
Šv. Tėvas, Bažnyčia kreipiasi į 
visus, kurie rūpinasi žmonijos 
likimu, padėt nugalėti tarptau
tinius pasidalinimus, rast i 
bendrą kalbą ir taikų sugy
venimą tarp valstybių ir tautų, 
pašalinant bet kokius impe
rialistinius siekius ir pripažįs
tant bei laiduojant visų tautų ly
gybę, o tai pat respektuojant 
teisėtus skirtumus. Nūdien 
pasaulis laukia naujų bendra
darbiavimo formų. Jos turi 
respektuoti bei remtis pagrin
diniais etiniais principais. Turi 
būti respektuojamas žmogus, 
bet turi būti respektuojamas 
taipgi Dievas. Tik taip bus 
galima pasiekti nuoširdų ir 
sėkmingą bendradarbiavimą ir 
pašalinti antagonizmus bei 
blokus tarp didžiųjų politinių 
galybių. 

Baigdamas Šv. Tėvas užtik
rino, kad Šv. Sostas atidžiai 
seka perestroikos raidą ir yra 
pasirengęs remti kiekvieną ini
ciatyvą, siekiant apsaugoti ir 
derinti asmenų ir tautų teises ir 
pareigas, kad būtų užtikrinta 
taika Europai ir pasauliui. 
Užbaigė savo kalbą linkėdamas 
Gorbačiovui, jo misijai, jo šeimai 
ir jo kraštui sėkmės, prašyda
mas Visagalio Dievo palaimos. 

Gorbačiovo pasisakymas 

Gorbačiovas savo kalboje 
padėkojo už parodytą dėmesį jo 
kraštui, jų politikai ir jų 
idėjoms, kurios liečia taiką. Pa
brėžė šio atsilankymo nelauktą 
ypatingumą. Jį padarė galimą 
gilūs krašte vykstą pasikei

timai. Yra vilties, kad šis 
atsi lankymas prisidės prie 
tolesnio pasikeitimų vyksmo. 
Priminė, jog pokalbyje buvo 
paliesta daug klausimų, imant 
ir santykius su religinėmis ben
drijomis, egizstuojančiomis 
krašte humanizmo ir demokra
tijos dvasioje. Sovietų sąjunga ir 
Vatikanas aktyviai reiškėsi 
Helsinkio konferencijoje, dedant 
pastangų sėkmingai išspręsti 
bendrus Europos klausimus, 
siekiant užtikrinti laisvą tautų 
apsisprendimą, o taip pat 
respektą tautinių, valstybinių, 
kultūrinių ir religinių savi
tumų. „Išeidami iš šių pozicijų, 
mes pradėjome kalbėtis su Va
tikanu ir priėjome prie nūdienio 
susitikimo. Malonu konstatuoti, 
kad nuomonės daugeliu atvejų 
turi daug artimumo". 

Priminė, kad principe buvo 
sutar ta užmegzti oficialius 
diplomatinius santykius tarp 
Sovietų Sąjungos ir Vatikano. 
Šis klausimas bus pavestas for
maliai konkretizuoti diplomati
niams veiksniams. 

Pabrėžė, kad Sovietų Sąjun
goje yra daug religinių kon
fesijų. Ruošiamas įstatymas, ku
riuo bus užtikrinta laisvė prak
tikuoti savo tikėjimą. Šiame 
klausime perestroika sutinka 
sunkumų. Visi čia turėtų glo
baliniai bendradarbiauti, sie
kiant bendro visų gėrio. (Aiški 
aliuzija į ukrainiečių unitų 
klausimą). „Noriu dar pranešti, 
sakė Gorbačiovas, kad mūsų 
pokalbyje su Šv. Tėvu kalbė
jome taip pat apie Romos popie
žiaus apsilankymą artimoje 
ateityje Sovietų Sąjungoje". 

Baigė savo kalbą,dėkodamas 
už šią galimybę pasidalinti min
timis apie svarbias pasaulio 
tautų problemas draugiškoje 
atmosferoje. 

Po kalbų sekė pasikeitimas 
dovanomis. Popiežius davė mo
zaiką, vaizduojančią Kristų 
visatos Viešpatį. Šios mozaikos 
originalas yra Šv. Petro bazili
koje. Gorbačiovas dovanojo du 
brangius 13 š. kodeksus „Kijevo 
Psalmės". Raišai davė brangų 
rožančių. 

Apie šį istorinį vizitą Vatika
nas neįprastu būdu paskelbė 
specialų komunikatą spaudai. 

Jame po trumpos įžangos 
sakoma: „Pokalbyje trukusiame 
pusantros valandos atviroje ir 
nuoširdžioje atmosferoje buvo 
pareikštas noras užmegzti 
oficialius santykius tarp Šv. 
Sosto ir Sovietų Sąjungos, kad 
būtų galima efektyviai prisidėti 
prie tarptautinio bendradarbia
vimo tarp visų tautų, siekiant 
teisingumo ir taikos gyve
namose sąlygose. Šv. Tėvas pa
reiškė viltį, kad ruošiamas nau
jas sovietų įstatymas apie reli
gijos laisvę tikrai laiduotų 

laisvą religinę praktiką lotynų 
ir rytų apeigų katalikams. Savo 
kalbos pabaigoje M. Gorbačio
vas viešai pakartojo privačiame 
pokalbyje pareikštą Šv. Tėvui 
kvietimą apsilankyti Sovietų 
Sąjungoje. Šv. Tėvas padėkojo ir 
pareiškė viltį, kad besikeičian
čios sąlygos padarytų tokį 
lankymąsi galimą". 

Komunikatas baigiamas, pa
brėžiant, kad audiencijos pas po
piežių eigoje kard. A. Casaroli, 
asistuojamas Cassidy ir Sodano, 
aukštųjų Vatikano valstybės 
sekretoriato pareigūnų, turėjo 
progos kalbėtis su ministeriu 
Sheverdnadze ir kitais sovietų 
delegacijos pareigūnais įvairiais 
bažnytiniais ir tarptautinės 
politikos klausimais. 

Palankumas Gorbačiovui 
Kokias išvadas galima pa

daryti iš šio istorinio susitikimo 
Vatikane Kremliaus vadovo su 
Šv. Tėvu? Spaudos komentarai 
labai įvairūs, daugiausia Gor
bačiovui palankūs. Viena yra 
tikra, kad M. Gorbačiovas su 
savo gausia palyda atvyko į 
Vatikaną nei Šv. Sostui padary
ti malonę, nei pasitarnauti 
Bažnyčiai ir tikėjimui, o gauti 
paramos savo perestroikai ir 
naujai Kremliaus politikai tiek 
krašto viduje, tiek ir ypač 
užsienyje. Žadama sąžinės 
laisve Kremlius siekia pasinau
doti Banyčios įtaka sustiprinti 
valdžios pozicijas, pravedant 
įvairias reformas, ir drauge 
tarptautinėje plotmėje laimėti 
pritarimą. 

Vatikanas, kaip matyti ir iš 
paskelbto.komunikato, laikosi 
gana atsargiai ir pasilieka 
laukimo stovyje, tiek diploma
tinių santykių užmezgime tiek 
eventualaus popiežiaus vizito 
Sovietų Sąjungoje atžvilgiu. 
Vienas ir kitas klausimas bus 
atidžiai svarstomas, p r ieš 
darant galutinį sprendimą. Šv. 
Sosto siekimas esmėje yra reli
ginis, būtent užtikrinti Bažny
čiai sąlygas sėkmingai apaš
talauti. Sunki problema su ūk : 

rainiečiais katalikais bizantinio 
rito. Bet Vatikanas, aišku, šiuo 
klausimu neis į jokius kompro
misus. 

Maskva sutinka užmegzti dip
lomatinius santykius su Va
tikanu tikriausiai su mintimis 
spręsti bažnytinius klausimus 
ne su vietiniais vyskupais, o tie
siai su Šv. Sostu, tikint, kad 
Vatikanas padės t va rky t i 
vyskupų reikalavimus, o taip 
pat tramdyti nacionalistinius 
siekius. 

Iš kitos pusės turėti Maskvo
je nunciatūrą ir Šv. Tėvui 
lankytis ortodoksinėje Rusijoje 
Kristaus Bažnyčiai yra t ikra 
dangaus dovana. 

VIDURNAKČIO SVEČIAS 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

— Ne, aš esu studentas, ir tik tris vakarus per 
savaitę patarnauju prie baro, kad pragyvenimui kiek 
užsidirbčiau. Turiu dar ir kitą darbą gazolino stoty, — 
prasitarė Linas, pats savo atvirumo nustebintas. — Bet 
aš labai norėčiau su jumis dar susitikti ir ilgiau pasi
kalbėti. Be to, man bus įdomu patirti, kaip jums 
pasisekė pokalbis su advokatu. 

— Sakei, kad tu jį pažįsti. 
— Aš jo artimai nepažįstu, tik iš matymo. Jis retai 

užeina į barą, dažniausia tik papietauja restorane, bet 
visi lietuviai jį pažįsta ir jo adresas yra telefonų knygo
je. Jei jums reikia mano talkos, aš čia būsiu trečiadienio 
vakare. 

— Ačiū tau, mielas vaike. Ačiū, Linai. Pasi
matysime trečiadienį. — Jūreivis kilstelėjo saliutui 
ranką ir išėjo pro duris į svetimą, tamsią naktį. 

Trečiadienio vakaras jau darėsi vėlyvas. Linas, 
nuolat žvilgčiodamas į varstomas duris, tvarkė baro 
inventorių. Nors dar buvo tik vienuolikta valanda, 
bare interesantų nebuvo, tik.kaip ir kiekvieną vakarą, 
bilijardo mėgėjai atkakliai varinėjo sviedinukus. 
Senasis jūreivis iš Argentinos nepasirodė. Linas darėsi 
neramus, nes tiek simpatingas jūreivio asmuo, tiek jo 

gyvenimo įdomi istorija jį ržintrigavo. Linas baigė 
valyti barą, tvarkyti stiklus ir šiukšles, vis dar 
laukdamas senojo jūreivio. Nuolatinis bilijardo svie
dinukų ir lazdų barškėjimas jį šį vakarą erzino, nors 
jis prie to triukšmo buvo taip pripratęs, kad dažniau
siai jo ir negirdėdavo. Dar likusi viena valanda iki baro 
uždarymo jam atrodė nepakenčiamai ilga. Iš stalčiaus 
išsitraukęs savo studijų vadovėlį, jis pradėjo skaityti, 
bet negalėjo įsigilinti į tekstą, vis kažko laukdamas. 
Atėjus dvyliktai valandai, Linas užrakino duris ir 
iškeliavo namo. Kitą dieną, tuoj po paskaitų, 
jis tris valandas dirbo gazolino stoty ir grįžo į namus 
pasiryžęs visą vakarą pašvęsti studijoms. Bet jam buvo 
neramu, nes senasis Argentinos lietuvis vis grįždavo 
į jo mintis. Kas atsitiko? Kodėl jis neatėjo į barą, kaip 
žadėjęs? O gal jis ir advokato Baranausko nerado? 
Linas negalėjo nusikratyti savo minčių ir nutarė susi
siekti su advokatu Baranausku. Jam atrodė, kad jis 
nenurims tol, kol ko nors apie tą paslaptingąjį svečią 
nepatirs daugiau. Ilgai nedelsdamas, jis nuėjo į 
netoliese esančią telefono būdelę. Abonentų knygoje 
suradęs advokato telefono numerį, įmetė monetą ir 
pasuko numerį. Netrukus pasigirdo moteriškas balsas. 

— Taip, ponas Baranauskas yra namie. Galiu pa
klausti, kas skambina ir kokiu reikalu, — gan formaliai 
kalbėjo moteris. 

— Čia kalba Linas Lomaitis. Ponas Baranauskas 
turbūt manęs nepažįsta. Aš vakarais patarnauju 
„Kęstučio" bare ir jį iš matymo pažįstu. Manau, kad 
mano reikalas jam bus įdomus. Jis liečia iš Argentinos 
atvykusį lietuvį. 

— Sakote iš Argentinos. Gerai palaukite. Aš 
pakviesiu poną Baranauską. 

— Baranauskas kalba, — pasigirdo žemas 
baritonas. — Linas Lomaitis? Taip, esu jus pastebėjęs 
„Kęstučio" bare. Jūs, berods, studijuojate teisę. Kuo 
galiu patarnauti? Mano šeimininkė pasakė, kad jūs 
minėjote kažkokį Argentinos lietuvį. Ar jis manęs tei
ravosi? — klausimus bėrė advokatas. 

— Reikalas keistas. Jis man parodė bare seną 
laikraščio iškarpą su paieškojimu. Berods, jūs jo ka
daise per spaudą ieškojęs... Tai buvo prieš keletą dienų, 
ir aš maniau, kad jis su jumis jau susisiekė. 

— Ar jūs žinote jo vardą ir pavardę? 
— Ne. Nebuvo progos paklausti, tik jis man 

pasakojo savo labai įdomią gyvenimo istoriją. Keista, 
kad nesusiprotėjau paklaust... Buvau visiškai t ikras, 
kad jis, kaip žadėjęs, trečiadienį ateis į barą, bet 
nepasirodė. 

— Apie jokį jūreivį iš Argentinos negirdėjau, bet 
vakar, man būnant teisme, kažkoks Juozas Bartulis-
Bartolo kalbėjo su mano sekretore ir sakėsi atvyksiąs 
į įstaigą. Turiu pripažinti, kad mūsų mieste jokio 
lietuvio su tokia pvarde nesu girdėjęs. Gal tai tas pa ts 
argentinietis, nes jis minėjo dvi pavardes, vieną su 
ispaniška galūne. Deja, jis ir įstaigoje nepasirodė. Iš 
tikro įdomi istorija. Gal norėtumėte pas mane šį vakarą 
užsukti ir man papasakoti, ką apie jį žinote? 

Toks netikėtas pasiūlymas Liną nustebino. 
— Ačiū, jei jums patogu ir jei jūsų nesutrukdysiu, 

— kvietimą priėmė Linas, pamiršdamas savo pasi
ryžimą vakarą pašvęsti studijoms. Patikrinęs benziną 
savo aprūdijusiame Forde, pasitikrinęs adresą, Linas 
pasuko į užmiestinį vieškelį. 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, penktadienis. 1989 m gruodžio mėn. 15 d. 

Čiurlionio ansan/olio valdyba. Iš kairės: Violeta Žilionytė Le įuz. Gediminas 
Purlys, dirigertas, Aušra Barzdiikaitė-Babick įene, vaidybos n tiskis sbiliejaus ren
gimo pirmininkas, Benediktas Butkus — valdybos narys > • ^čkaiti? — ansamblio 
pirmininkas. 

.-.i Daivos Blynaitės 

ČIURLIONIO AN«A TBLIO 
KELIONĖ Į LIETUVĄ 

* 
Nedaug tėra ansambl ių, kurie 

su pasididžiavimu gaii žvelgti i 
pusšimčio metų nueitą muzikos, 
dainos ir šokio kelią. Keičiasi 
dainininkai, muzikantai, diri
gentai, žiūrovai, kraštai ir vi
suomenės nuotaikos. Č. A., pra 
dėjęs savo misiją puoselėti lie
tuvių liaudies kūrybą-muziką, 
dainą ir šokj Vilniuje 1940 m. 
sausio 15, su-'jnepalaužiamu 
užsispyrimu, entuziazmu ir 
meile tautiniam menui ištesėję 
iki mūsų dienų. 

Prieš šešerius metus, 1983 
spalio 14 d., įkūrėjas komp. Al
fonsas Mikulskis iškeliavo į 
amžinuosius namus. Jo darbą 
toliatrtęsė ilgametis ansamblio 
koncertmeisteris Rytas Ba
bickas, kuris po trejetos metų, 
vėžio ligos pakirstas, baigė savo 
kūrybingą muzikrį. gyvenimą. 
Ansamblio vadovybės pakvies
tas, meno vadovo pareigas 
perėmė jaunas„ turįs muzikos 
doktoratą, choru! vadovas ir 
solistas Bronius Kazėnas. Bet 
dėl jo plačių darbo įsiparei
gojimų Youngstowne ir kitų 
priežasčių po poros metų pasi
traukė iš Čiurliono ansamblio 
dirigento pareigų. Ansamblis 
liko be dirigento, o sukaktuvi
niai metai ir su jais surišti įvai
rūs renginiai jau „lipo ant 
kulnų". Vadovybės didelės 
pastangos surasti dirigentą 
Clevelande, kur turime 
nemažai muzikų, ar kituose 
Šiaurės Amerikos miestuose, 
nedavė lauktų rezultatų. Pradė
ta galvoti apie ansamblio meno 
vadovo iškvietimą iš Lietuvos, 
kur liaudies menas ir okupacijos 
metais įvairiuose ansambliuose 

Clevelando žinios 

NAUJA MAGISTRATE 

Saulė (Kazėnaitė) Narbutai-
tienė šią vasarą Clevelande 
valstybiniame universite įsigijo 
magistro laipsnį sveikatos 
administracijos srityje. Saulė 
turi bakalauro laispnį gydomo
sios terapijos srityje. 

Baigė Šv. Kazimiero lituanis
tinę mokyklą ir aukštesniuosius 
lituanistinius kursus. Daug 
metų šoko ,.Grandinėlėj" ir su 
koncertais keliavo Europoje ir 
Australijoje. Yra skautė ir nuo 
mažens priklausė „Neringos" 
skaučių tuntui. 

Šiuo metu dirba Mt. Sinai me
dicinos centre ir yra reabilita
cijos departamento direktorė. 
Šiam departamentui priklauso 
fizinės bei gydomosios terapijos 
ir kalbos patologijos skyriai. 

Saulė ir jos vyras inžinierius 
Marius NarbutaiČiai gyvena 
.Clevelando priemiestyje, 
Brecksville, Ohio 

ar saviveiklinėse grupėse stip 
riai reiškiasi. 

Meno vadovas iš Lietuvos 
Atvykus „Ratilio' ansambliui j 

koncertuoti Amerik po jo j 
sėkmingo spektaklio, kurį cle
velande surengė Čiurlionio an
samblis, užsimezgė dialogas su 
„Ratilio" meno vadove Zita 
Kelmickaite. Ir po ilgų susi
rašinėjimų, . telefoninių 
pasikalbėjimų, akmeninių ryši
ninkų pastangos davė seniai 
lauktą rezultatą — naują diri
gentą iš Lietuvos, profesionalų 
chorų dirigentą Gediminą 
Purlį iš Klaipėdos. Jis atvyko 
Clevelandan lapkričio 5 ir tuo
jau pradėjo darbą. Č. A. valdyba 
yra labai dėkinga ne tik Z. 
Kęlmickaitei, bet ir „Tėviškės" 
draugijai ir jos pirm. Vaclovui 
Sakalauskui, GT International 
biurui ir jo vadovui Algiui Gri
gui, Juozui Mikutavičiui ir 
klevelandietėms Gražinai 
Kudukienei ir Ingridai Bub
lienei įvairiais būdais pa
dėjusiems šias aštuonis mėne
sius užtrukusias pastangas pri
vesti prie pageidautino spren
dimo. 

Naujasis dirigentas čia atvyko 
be kokių specialių reikalavimų, 
sutikęs dirbti be atlyginimo, 
gavęs šešių mėnesių vizą, kuri, 
jei būtų reikalo, manoma, būtų 
galima pratęsti ir ilgiau. Ja 
parūpintas butas buv. seselių 
namuose, iš kur jam lengva 
pasiekti ansamblio būstinę Lie
tuvių namuose ir parapiją, kur 
vyksta gyvas lietuviškas 
judėjimas. 

Gediminas Purlys, 41 m., jau 
18 metų, dabar kaip docentas, 
dirbąs Klaipėdos konservato
rijoje, 1967 metais baigė 
Vilniaus Čiurlionio meno 
mokyklą. Chorvedybą baigė per 
ketverius metus vieton penke 
rių Vilniaus konservatorijoje ir 
dar po trejų metų baigė aspi
rantūrą Maskvos Čaikovskio 
konservatorijoje Jis vadovauja 
dideliam 60 asmenų mišriam 
Kretingos „Gintaro" chorui ir 

yra sudaręs vienuolikos as
menų, profesionalų muzikų-dai-
nininkų grupę, kuri atlieka reli
gines ir tautines dainas ir 
giesmes. 

Visa Purlių šeima — muzikai 
iš prigimties: žmon-̂  Audronė 
ka':~ chorvedė dirb; St. Šim
kaus aukštesniojoj muzikos 
mokykloje, duktė Vaiva, 19 m. 
baigusi meno mokyklą, pradės 
studijas Vilniaus konserva
torijoje, Živilė, 16 m. seka se
sers Vaivos pėdomis ir sūnus 
Tadas, 10 m. kaip ir visa šeima, 
skambina pianinu. 

Sukaktuviniams renginiams 
ir išvykai artėjant 

Lapkričio 12 Čiurlionio an
samblio valdyba pakvietė į savo 
pataluos spaudos ir visuomenės 

' ndinti su nau
juoju ansambli" dirigentu ir jo 
darbo planais. Pirm. Vladas 
Plečkaitis su entuziazmu prista
tydamas mimiką, konservato
rijos docentą, kaip „asmenį, 
kurį siunčia pati Lietuva'", 
džiaugėsi, kad jau intensyviai 
pradėtas darbas su ansambliu, 
kuris dabar turi per 50 d<-i 
nininkų-kių, kur yra I a ūkiam i 
ir nai:; balsingi dairos mylė
tojai. Visas Clevelando vyrų 
oktetas įstojo į ansamblį, kurio 
planuose yra išvyka į Lietuvos 
tautiniu šokių ir dainų šventę 
Vilniuje 1990 liepos 5-8 
dienomis. Yra gautas oficialus 
Lietuvos kultūros rnir:>terio 
Dainiaus Trinkūr-. kvietimas. 

Kleb kun. G. Kgeuskasj SJ. 
sveikindamas naują dirigentą, 
džiaugėsi, kad tai esanti nuo
stabi proga ansambliui vėl 
sušvytėti, kad susidaro proga 
ansambliui pajudėti net iki Lie
tuvos, ansamblio gimtinės. 
P' a j?m padėsianti 

Ona Mikulskienė, kuri an
sambliečių vadinama jų motina, 
savo žodyje sakė, kad jos „širdis 
perpildyta džiaugsmu". Jos 
įspūdis jau iš pirmos repeticijos 
esąs puikus, dirigentas atvežęs 
„Lietuvos spindulėlį". Kaip 
žinoma. Ona Mikulskienė per 

WeDo 
CONVERSION 

vaizdajuosčių IŠ IR Į 
PAL, SECAM, NTSC. 

Greitas patarnavimas, žemos kainos. 
Parduodame 110-120 video, 
TV ir elektrinius reikmenis 

/fi&b (312) 338-9033 v 

International Export House., 
15750 S. HARLEIvT ^ ^ ^ 2321 W. DEVON AVE. 

ORLAND PARK, IL 60462 CHICAGO. IL 60659 
532-7799 312-338-9033 

visą ansamblio istoriją dai
nininkė, kanklių orkestro vado
vė, surinko ir išsaugojo visą an
samblio archyvą, jau išleidc 
pirmąją Alfonso Mikulskio 
kū: vbos knygą, antra paruošta 
spausdii :ui ir intensyviai dir
ba prie t iv ojo tomo paruošimo, 
>s.ur talkina ir muz. Gedimi- s 
Purlys. 

Dirigentas G. Purlys, dėko
damas už pakvietimą čia dirb
ti, sveikinimus ir linkėjimus, 
sakėsi norjs pasilikti ištikimas 
Alfonso Mikulskio liaudies 
dainų ir muzikos krypčiai, norįs 
repertuarą papildyti bent 20 
naujų dainų. Onos Mikulskie
nės suburtas gražus jaunų 
kanklininkių būrys yra didelė 
ir svarbi ansamblio dalis. Į 
orkestrą bus įjungti ir kiti liau
dies instrumentai: rageliai, sku
dučiai, lumzdeliai ir pan. Jo at
vykimo tikslas esąs ne tik pa
ruošti ansamblį sukaktuvi
niams renginiams Lietuvos 
dainų šventei bei Amerikos 
dainų šventei, kuri nukeliama 
į vėlesni laiką, bet kad an
samblis ir toliau gyvuotų ir 
būtų mūsų liaudies meno repre
zentantas dar ilgiems metams. 

Ne tik dirigentas nedels
damas ruošia naujas repertuaro 
dainas, kartoja senąsias, kan
klininkės repetuoja, bet ir visų 
Čiurlionio renginių specialiai 
sudarytas komitetas ir valdyba 
ruošiasi 50 metų sukakčiai. 
Komitetui p i rmin inkau t i 
pakviestas Jurgis Malskis, Č. A. 
garbės narys ir buv. ilgametis 
LB Clevelando apylinkė^ pirmi
ninkas. Jam talkina Ri ta 
Balytė, Aušra Babickienė, 
Aurelija Balašaitienė, Vytautas 
Brizgys, Zenonas Dočmanas, 
P ranas Razgaitis, Vacys 
Rociūnas. Juozas Stempužis, 
Violeta Zilionytė-Leger. 

Šventė numatyta surengti 
1990 m. gegužes 5-6 dienomis 
šia tvarka Koncertas šeštadienį, 
sekmadienį pamaldos Dievo Mo

tinos šventovėje, lankymą 
Alfonso Mikulskio ir kit 
čiurlioniečių kapų, iškilminį: 
akademija ir banketas. 

Did?' : darbai pareikalaus iš 
visų past"><m, aukos ir entu 
z io, k' u Clevelandui ne 

SšrlED GUIDE 
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MŪSŲ KOLONIJOSb 

Belleville, III. 
SUSITIKIMAS SU 

JAUNAISIAIS LIETUVOS 
MOKSLININKAIS 

Susitikti su iš Lietuvos atke
liavusiais jau nebe naujiena 
Čikagoje, bet mums, gyve
nantiems net už keleto šimto 
mylių nuo šio lietuviškojo cen 
tro išeivijoje, tai būna labai 
retas ir ypatingas įvykis. 

Susitikimui su biochemikais 
iš Lietuvos, šiuo metu dir 
bančiais tyrimų srityje, Wa 
shington universiteto medicinos 
mokykloje, St. Louis mieste. 
Laima Tarasevičiene ir Saulium 
Kulakausku, Grybinų sodyboje 
susirinko gražus būrelis šioje 
apylinkėje gyvenančių lietuvių. 

Labai jaukioje aplinkoje ir 
nuoširdžiai nusiteikę svetelių 
atidžiai išklausyti, bėrėme jiems 
aibes klausimų apie viską, ką 
tik norėjome iš jų sužinoti, o jie 
šį mūsų troškulį savo atsaky
mais bandė malšinti. Jaukiame 
beveik šeimyniškame būrelyje 
l a i k a s n e m a t a n t prabėgo. 
Virgutės ir Zigmo pavaišinti, 
pilni įvairiausių įspūdžių, skirs-
tėmės namo. 

Norisi padėkoti šio subatvaka-
rio sumanytojams ir svečiams iš 
Lietuvos Laimai ir Sauliui. 
Belieka tikėtis, kad panaša u 
pobūdžio susibūrimai pasikar 
tos ir 'lažniau. Jie taip malonias 
nuteikia ir lietuviškai atgai
vina. M v D a l y v ė 
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BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai Įkainuoja 
jūsų namus. 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 

| 767-0600 arba 778-3971. 
Adresas 6600 S. Puiaski Rri. 

One stop RsaJ Eataf . 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6109 

Norintieji P I R K T I ar PARDUOTI 
N A M U S per š ią įstaigą, p rašome 
paminėti, kad esate arbanor i te būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas a t m o k a m a i . 

Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Š ima i t i s , Reg. Brokeris 

Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 
5953 S. K*dzJ« Ava. 
Chlcago, IL 80629 

Tel. 436-7878 

Ontuifc KMJEC1K REALTORS 
Tffl 7922 S. Puiaski Rd. 
d \ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

. Jei nori te parduoti ar pirkt i na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p ro fes i ona l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA ASMYTĖ 

Community Reaity, MLS . 
3856 W. 63 St., Chlcago 

Tel. 581-9180, res. 434-4323 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug' 
keblumų. 

L J 

?i£LF VVANTED 

laikomas Hatuvisks! kalbantis 
i iog«is padėti vyresnio amžiaus 
:;:valide; namų ruošoje ir gyventi kar
iu. Kambarys, maistas ir alga. Kreip
tis, t«>l. (708) 652-6076. 

Parduodame greičiau 
už d idesnę kainą! 

{kainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose. 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parducdame ir mažas ir d i 
deles nuosavybes. 
Vietinė įstaiga. j 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Puiaski, Chlcago, IL 60629 
(312) 767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas JĮ 

. . _ 

NAUJI IR NAUDINGI PASIKEITIMAI 
SIUNTU AMS Į LIETUVĄ SIŲST? 

i 

Siūlome tris būdus paremti artimuosius Lietuvoje: 
1. Jau galima siųsti siuntinius su pilnai apmokėtu muitu 

čia: Lietuvoje nereikės mokėti jokių mokesčių. Leidžiamųjų 
siųsti daiktų sąrašas yra daug platesnis, kiekiai didesni ir mui
tas mažesnis. Galima siųsti ir medžiagas. 

2. Nereikia važiuoti į Vilnių nupirkti giminėms dovanas 
doierinėje krautuvėje, tą galima atlikti per mus Londone. 

Svarbesnės prekės dolerinėje krautuvėje yra šios: auto
mobiliai, šaldytuvai, siuvamos mašinos, televizoriai, magne
tofonai, videomagnetofonai ir kt. 

3. Siunčiame ir toliau siuntinius kada siuntinio gavėjas 
pats apmoka muitą. Tokių siuntinių pasiuntimas yra žymiai 
pigesnis. 

Mūsų siunčiama elektrinė aparatūra yra tinkama nau
dojimui Lietuvoje. Videomagnetofonas vartojimo instrukcijas 
turi ir rusų kalba. Lietuviškai instrukcijų dar nėra. 

Sudarant testamentus suteikiame praktišką patarimą, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu 
PAVELDĖTOJUI BŪDU. 

BALTIC STORES & CO. Z. Juras, 
11 London Lane, Bromloy, 

Kent, BR1 4HB, England. Tol. 01 460 - 2592 

LIMO ORIVERS 
Puti & part tune. Top pay. Company car. 
Mušt be able te communicate Fluently in 
EngiisK 

Apply in Psrson 
UNrTED UM0USINE 

43? Ocrfef! 

nad_ 'JOV/imt* utrove 

DtETARY AtOE 
Ps't-t i tre pos*J*o.i <**<i>«au<« tor r.urs«ng 
k a n a setting. Mušt be adie to work even-
ings and weekends. 10:30 am - 7 pro. 
r. _;•• •-<.• j.iciude dishwashis-.g, c!ean-up and 

ng ncals Mušt enjoy working wrth the 
r,:-jP.įv į3 nardvorking anc depeodabte. 
Muši speak Fiuent EngJish. 

Wea tchMto r Manor 
70S-5S1-1441 

An Equaf OpportSHkj Employer M/F 

OLSiCK & CO-, REALTORS® į 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 50439 (jB+mf į 
(312) 257-710C " "tt'ZL } 

Pulkus ,,quad-leval" namas 
Lamonts. Skliautų lubos salone ir 
vaigomajam Labai Svarus; didžiulė 
atvira veranda, sauiės kambarys; žavi 
aplinka. Skambinkit šiandien. 
$133,900. 

Žavus dviejų aukštų namas, 
Wood)and Estatss netoli Lemonto. 
Didžiulis pagrindinis mieg. su „whir-
pool" ir židiniu. Kitas židinys šeimos 
kamb. Aplink miškai. 3 auto. garažas. 
$295,200. 

OLSICK & COMPANY f 180 State Street Lemont. Illinois 6043d 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

-'SS (312) 257 71*1 IRENA STANIULIS Residence (312) 257-5446 
MILLION DOtLAR .REALTOR-ASSOC!ATE*< 

* * " > 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the bast way t o tava ragularfy! 

Paid and 
C o m p o u n d e d 

Quarter ly 

see us for 
ySį$L financing. 

AT OUR LOW RATES 

T O f t V O U P I N C O M t 

INSURC0 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Patar Kazanauskas. Prs. Tel.: 847-7747 

Hours Mon. T u * . Fr l . 9-4 Thur 9 8 Sal 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

«£:SCELLA!NIEOUS 
" » 

A V . L I M A S* 
fA O V f H G 

Tol. 376-1882 ar 376-5996 

1 0 % — 2 0 ^ : —30% pigiau mokėsi t už 
awtcr..-.?i<i-: '••' i.antcs d raudimą pas 
mus 

f BANK ZAPOLIS 
3208V? West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

r 

E L E K T R O S 
(VEDUKAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
jžmiesty C/trtJu greitai, garantuotai ir 
jąJTpmgai 

•55 2C20 
^ KLAMMJU8 PUMPUTIS 

ANDERSOri FORD ' 
/9S-7900 

6 5 3 9 W . OGDEN 
B E R W Y N , IL 6 0 4 0 2 

Pirkdami naujus, arba gerame 
stovyje vartotus automobilius ir 
sunkvežimius, apsilankykite 
Anderson Bros. Ford. RAIMUN
DAS (Ray) BARTAŠIUS jums 
sąžiningai patarnaus ir dėl kainų 
padės susitarti. Skambinkite 
šiandien! 

- * 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

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

Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chlcago, IL 80629. 

* s / % • > * .X 
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-. . LB tarybos sesijoje Cievelande. Iš kaires: tarybos prezidiumo pirmininkė 
Angelė Nelsienė ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio narys prof. dr. Vaidotas 
Antanaitis. 

LIETUVIŠKI 
PAPROČIAI KALĖDŲ 

LAIKOTARPYJE 
HENRIKAS B A J A L I S 

Artėjant Kalėdų šventėms, 
prisiminkime tuos papročius, 
tradicijas legendas, kad lauki
mas švenčių visur ir visada 
rištų mus lietuviškomis tradi
cijomis ir artintų prie tikrosios 
švenčių laukimo esmės. 

Art inasi žiema, prasideda il
gos ir tamsios naktys. Senovės 
žmonės tikėjo, kad šiame laiko
tarpyje veikia tamsios jėgos, tad 
reikia ieškoti priemonių, kaip 
n u o jų aps i saugo t i . Nuo 
lapkričio mėn. prasidėjusios 
tamsios jėgos didėjančios ir vei
k ianč ios į n a m u s , laukus , 
žmones ir gyvulius. Tik saulės 
grįžimas savo šviesa ir i i Įuma 
gali išgelbėti mus . Gruodžio 25 
d. buvo žilos senovės tautų 
didelė šventė: egiptiečiams, 

- g r a i k a m s , r omėnams buvo 
nenugal imojo Saulės Dievo 
g imimo diena, o popiežius 
Liberius 354 m. nustatė šią 
dieną švęsti Kristaus gimimo 
dieną, kur i įvyko prieš 2000 
metų ir atnešė mums ramybę ir 
.kančią^ viltį ir kryžių, išganymą 

, ic kentėjimus. Šis gimtadienis 
y ra kartojamas, kasmet, tai 
Kr is taus atėjimas į šią žemę. 
Kiekvieneriais metais, sulauk
dami ilgiausią naktį ir trum
piausią dieną, prisimename 
mūsų tėvynę, jos kančias, ilgą 
svetimųjų okupaciją. 

Kalėdų laikotarpis prasideda 
Kūčiomis. Pirmosios Kūčios 
buvo atšvęstos Betliejaus kūte
lėje, mažoje gyvuliams skirtoje 
uoloje, išraustoje Betliejaus 
kalvos pakriaušėje. Tai Kris
t aus gimimo išvakarės. Tiek 
Kūčios, ciek Kalėdos lietuviams 
yra šeimos šventė. Prie Kūčių 
stalo ti.ri susirinkti visi šeimos 
nar ia i . Negalinčio dalyvauti 
vietoje y ra paliekama tuščia 
kėdė. Kūčių stalas yra nepa
pras tas : šienas po staltiese 
primena Dievo Sūnaus gimimą 
Betliejaus kūtelėje, ėdžiose ant 
šieno, dvylika įvairių valgių 
(pasninkinių) — dvylika apaš
talų, plotkelė — Sūnų tapusį 
gyvąja duona, kalėdinė eglutė — 
pasaulio šviesą, krikščionišką 
džiaugsmą ir pergalės viltį. 
Kūčias pradedama valgyti, pasi
rodžius vakarinei žvaigždei ant 
dangaus. Jos pradedamos ben
dra šeimos malda, o šeimi
ninkas dalina plotkelę laužymui 
su sveikinimais ir linkėjimais. 
Nesuvalgytas maistas palie
k a m a s ant stalo, o šeimos 
galva neša gyvuliams po pluoš
telį šieno nuo Kūčių stalo. 
Kūčios baigiamos kalėdine 
giesme ar malda ir uždegama 
papuošta eglutė. 

Vokietijoje grafienė Brieg 
1611 m. įrengė pirmą kartą 
eglutę. Pagal legendą eglutės 
medis išaugęs iš Adomo burnos, 
reiškiąs Kristų, amžiną žalumą 
ir vilties ženklą. Žvakutės ant 
eglutės reiškia Kristaus šviesą, 
o papuošimai — Kristaus gimi
mo dvasines dovanas. Senovės 
žmonės tikėjo, kad kai gimsta 

Kristus (vidurnaktį), tai v is i 
numirėliai prisikelia ir a te ina 
aplankyti savų namų, vanduo 
virsta vynu (vieną sekundę), 
gyvuliai kalba. Be to, daroma 
daug spėjimų ir būrimų: t raukia 
šieną iš po staltiesės, žiūri savo 
šešėlį, skaito lauke žvaigždes ir 
k t . 

Europos kultūros kraštuose 
beveik visur puošiama eglutė, 
dalijamos dovanos. Čia vaikai 
laukia senelio, kuris gyveno 
Laplandijoje ir turi daug brolių. 
Pas prancūzų vaikus vyksta — 
„Noelis", Anglijoje ir Amerikoje 
— „Santa Klausas", Italijoje — 
„Babbo Natale", Kolumbijoje — 
,,Papa Paskuale". J ie visur y r a 
vaikų vienodai laukiami. N a u 
j a s i s K a l ė d ų senel is a p s i 
vilkdavo baltais išvirkščiais 
kailiniais, susijuosdavo rankš 
luosčiu, užsidėdavo aukštą bal to 
avikailio kepurę, prisitaisydavo 
l in inę barzdą , p a s i i m d a v o 
krepšį, lazdą ir eidavo iš v ienų 
namų į k i tus , apdovanodamas 
vaikus dovanomis, be rdavo 
grūdus, sakydavo prakalbas , 
giedodavo giesmes, pašokdavo. 
Š e i m i n i n k a s senelį p a v a i 
šindavo, nes tai namų la imės 
nešėjas. Po pirmojo pasaulinio 
karo pradžios mokyklos ė m ė 
puošti eglutes. Miestuose šis 
paprotys labai greitai prigijo. 

Amerikos istorijoje turime la
bai gražią legendą apie jac
kalope, kur i padėjo Santai nu
gabenti dovanas vaikučiams 
Kalėdoms. 

Mes su žmona, bevažinėdami 
po Nevadą ir Arizoną, ėmėme 
įdomautis apie jackalopes. 

Pasakojama, kad senų seno
vėje Kalėdų išvakarėse S a n t a 
Klausas keliavo į didingą Arizo
nos ter i tor i ją . K a r i š k i s — 
generolas pareikalavo, kad j i s 
negali keliauti tokį vakarą be 
nurodymų. San tas vos ne 
verkdamas, įklimpęs į sniegą, 

aiškinosi , kad jis norįs nunešt i 
va ikams dovanų ir ieško jacka
lopes, kad j a m padėtų. Ir štai 
pasirodė indėnų bern iukas ant 
poni i r liepė Sant?.i sekti jį. Pa
rodęs senovine st ačios uolos bu
veinę ir pasakę?"., j e i t u Santa, 
pasiek tą vietą ir ras i ten jacka
lope". Santa išsiėmė maišą, pa
bars tė dulkėmis ba tus ir indėnų 
bernukui sušvilpus, pasirodė 
j umbo jackalope, o S a n t a nuvy
kęs pasisveikino i r prasidėjo 
draugystė . J i s pabars tė Jackės 
aus is dulkėmis ir, sėdęs ant 
jackalopes, pakilo, tvystelėjo į 
p ie tus ir San ta pr i s ta tė laiku 
va ikams dovanas. Už pagalbą 
da r davė jacka lope i dulkių 
a tsargų ir prašė padėti vaikams, 
ka i j i e a tvyks į Arizonos teri
toriją. Jei dykumoje matysite -
du lk ių debesis, t a i jackalopes 
stebi jus . 

Jackalopes ats i rado iš jacrab-
bit vadinamos pradžioje ante-
lopėm ir t ik vėliau jackalopėm. 
Didžiausia jackalope kada nors 
gyvenusi y r a iš lygumų — Ca-
nyon de Chelly ap ie 7 pėdų 
aukš tumo su medvilnės uodega, 
k u r indėnai vadino jas „Bun-
ny" , o ispanai „Muy Mega Mu-
chacho". Pradžioje jackalopes 
buvo pardavinėjamos į cirkus, 
bet tos bandos iš c i rkų pabėgo, 
pasislėpė ir t ik retkarčiais pasi
rodydavo va ikams . Antilopės 
y r a Lassen ir Modoc vietovėse. 
Be to , dar y r a Weaselopė nuo 2 
iki 650 svarų. Bendrai pasakius, 
t a i re tai matomi gyvuliukai, 
baigią išnykti . 

P i rmiaus ia i mes pamatėme 
jackalope Nevadoje, Laughlin 
pr ie Colorado upės naujutėlia
me kuror te , kur y r a lošimo na
mai , an t atviručių ir su vietinių 
žmonių pagalba medžioklėje 
m u m s pavyko vaikų numylėtą 
jackalope turė t i savo globoje. 

Lietuvoje Kalėdas švęsdavo 
t r i s dienas. Pirmąją dieną ne
buvo galima vaikščioti į svečius, 
n e s t a i d ide l ė š v e n t ė . Iš 
bažnyčios grįždavo namo pa
valgyt i . Visos programos bū
davo Kalėdų antrąją dieną. 
Paskut inę vadino „ledų diena", 
nebuvo gal ima dirbti ,nes javus 
vasa rą ledai išmušią. Pa t s var
d a s Kalėdos y ra gautas per 
s lavus . Kalėdų papročiuose yra 
pas tangos nugalėt i pavojus ir 
mir t į , užs i t ikr inant sveikatą, 
mei lę ir derlių ateinantiems me
t a m s . Šventės m u m s primena, 
k a d kiekvienas žmogus yra vie
nintel is , nepakar to jamas , kurį 
nega l ima sunaik in t i , nevalia 
pažemint i , neval ia neapkęsti . 
Š i tuo laikotarpiu tu r i gimti 
mumyse naujos mintys , nauji 
da rba i , kova už savo tautą, už 
j o s gyvas t į , s v e i k i n d a m i 
gimines ir draugus , l inkėdami 
j i e m s laimės ir sveikatos. Kur 
t a laimė? 

Gilioje senovėje žmonės tam
soje ir šaltyje ma tė didžiausius 
pavojus, t a rp Kūčių ir Trijų 
Kara l ių . Šis laikotarpis buvo 
v a d i n a m a s tarpušvenčiu, o visi 
vakara i šventvakariais. Žmonės 

nedirbo sunkių darbų, tik plėšė 
plunksnas . Seniau buvo papro
tys kaimuose klebono lankymas' 
parapiečių prieš a r po Kalėdų 
Trys kara l ia i t a i asmenys, 
vedami paslaptingos žvaigždės, 
atvyko iš Rytų į Jeruzalę pa
gerbti naujai gimusio Kristaus 
su dovanomis: aukso, smilkalų 
ir miros. Mūsų papročiuose 
Naujieji metai įeina į Kū-
čių-Trijų Karalių švenčių gran
dinę ir neturi ypatingų pa
pročių. Naujų Metų dieną ūki
ninkai skubėdavo iš bažnyčios 
grįžti namo pirmieji, nes jie ir 
su da rba i s būs ią pirmieji . 
Kaimynai lankydavo vienas 
kitą ir sveikindavo sulaukus 
Naujų Metų. 

Senovės Romoje kalendoriniai 
metai turėjo t ik 10 mėnesių — 
304 dienas. VII a. romėnai pa
darė kalendoriaus reformą-me-
tams pridėjo du mėnesius sausį 
ir vasarį. Metų skaičiavimas 
nuo sausio mėnesio 1 dienos ne 
iš kar to ir ne visur įsigalėjo. 

Lietuvoje žydų Naujųjų Metų 
sutikimą jų išvakares žmonės 
vadina Nognaja naktimi ir apie 
ją y r a įvairių pasakojimų. 
Velnias pagaunąs iš sinagogos 
vieną žydą. Apie to žydo, velnio 
pagauto nuotykius yra įvairių 
žmonių prasimanymų. Vieną iš 

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1990 METŲ! 

V i s i e m s t au t i eč iams i r v i s i e m s L i e tuv ių T a u t i n i ų 

s k l y p ų s a v i n i n k a m s l i n k i 

C H I C A G O S L I E T U V I Ų T A U T I N I Ų K A P I N I Ų 

V A D O V Y B Ė — D I R E K T O R I A I : 

Pirmininkas — Julius R. Kuzas, vicepirm. Grožvydas La
zauskas, sekr. Motiejus Batutis, ižd. Robert Sebastian, 
direktoriai — Peter Dapser, dr. Vytautas Jankus, Bruno 
Matelis, Emma Petraitis, Hildė Kuzas, Rūta Šimėnas. 
Administratorius — Saulius Balsys. 

t 

(Kapinės įsteigtos 1911 metais) 

LIETUVIŲ TAUTINĖS KAPINĖS 
8201 S o u t h K e a n A v e n u c 

Just ice, I l l i n o i s 60458-1720 

sinagogos pagautą žydą velnias 
vilkęs p e r kopūs tų daržą. 
V e l k a m a s i s k a b i n ę s i s už 
kopūstų galvų ir rytą savi
ninkas radęs išrautas kopūstų 
galvas. Padaužos tą vakarą, 
naktį bėgdavo sinagogon žydų 
gąsdinti. Tikrumoje, tą vakarą 
iki vėlyvos nakties sinagogon 
s u s i r i n k ę žyda i k a r š t a i 
meldžiasi, kad Dievas įrašytų 
gyvenimo knygon. 

Amerikoje yra labai populia
ri Kalėdų laikotarpio gėlė — 
poinseti ja. Jos tėvynė y r a 
centrinė Amer ika ir Meksika. 
Yra labai graži legenda apie šią 
gėlę. Pasakojama, kad meksi
kiečiai per Kalėdų šventes neša 
įvairias dovanas bažnyčiai. 
Viena vargšė mergaitė neturėjo 
jokios dovanos, bet jai pasirodė 
ange las i r l i epė n u n e š t i 
laukinių gėlių puokštę į baž
nyčią. Žmonės šaipėsi iš tokios 
menkos dovanos, bet staiga t a 
puokštė pražydo gražiais žiedais 
pav i r sdama į poinsetija. Į 
Ameriką šį augalą atvežė misi-
jonierius Joel Poinsett, kurio 
vardu ši gėlė y ra vadinama. 
Siame kontinente yra įsigalėjęs 
paprotys Kalėdų ir Naujų Metų 
proga dovanoti vazonines gėles: 
Cyklamena. azalėja — kalėdinis 
kaktusas ir kt. 

DRAUGAS, penktadienis , 1989 m. gruodžio mėn. 15 d. 

Tai tik keli suminėtieji pa
pročiai, tradicijos ir legendos, o 
mes jų tur ime tūkstančius. 

Laukime šių Kalėdų švenčių 
su viltimi. Tauta tebėra gyva ir 
turi likti laisva. Nepamirškime 
ir gerbkime senolių Kalėdų 

la ikotarpio papročius. Tegu 
vaikučiai nepamiršta pasakų 
ša l ies , laukdami senelio iš 
L a p l a n d i j o s ar S an to s su 
jackalope Amerikoje. Būkime 
visi verti savo garbingų senolių 
palikuonys. 

.. A.tA. 
IRMAI POVILAITIENEI 

mirus , sūnums ROMUI ir VIKTORUI su šeima, 
motinai ONAI, broliui ARNOLDUI ČĖSNAI su šeima 

ir seseriai MARTAI su šeima Lietuvoje re iškiame 
gilią užuojautą. 

Melrose Parko Lietuvių klubas 

Kęstučio Korporacijos Broliui • 

A.tA. 
ADOMUI VILIUŠIUI 
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mirus , jo seserį ALDONĄ MARTIENĘ ir jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame ir ka r tu l iūdime. 

nč Korp! Kęstutis 

m. Hapos 2 d., kas iattadtanl 
8:40 M 10 M . 

p«r WPNA (buv. WOPA stotis) 1400 AM 

Žemė L 
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika - svtlktu - roofrų psssuit - «ports» - Įfrstūra - kkws - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
„Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

8:30 v.v. Iki 8:40 v.v. 

Antane* Communications, Inc. 
408 South Oak Park Avanua, Oak Park, IL 60302 

tol. nr. 848-8980 

Padėkos Ir Prašyme Pamaldos 
ruošiamos tv . Kalėdų motu — 

gruodžio 28 d . , Nd sausio 1 d. Imtinai 
Marijonų koplyčioj prlo „Draugo" 

Prašau įjungti mano. atžymėta* intencijas į kalėdinės oktavos iv. Misiąs 
ir maldas: 
C Padėka Dievui ui iiuoa matu* 
~ Padėka Marijai ui f lobą 
• Padėka ui gauta* malone* 
G Padėka ui taika pasauly 
G \Jt lietuvius Sibire 
G U i Šeimos mirusius 
C U i vaikus 

G Prašant laimins, ateinančių metų 
G Prašant sveikatos 
G Prašant ramybae šeimoje 
G Prašant Mfltūrumo malones 
G Prašant Lietuvai laisves 
G Prašant pasaukimu i dvasini luomą 
G Ypatinga intencija 

Mano kalėdinė auka Oktavai 

Vardas, pavarde 

Adresas 

MARIAN FATHER8, 6336 t . KNbourn Ava. 
Cttteago, IL 60629 

P A D Ė K A 
PETRAS BURKAUSKAS 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis mirė 1989 m. spalio 

4 d. ir buvo palaidotas spalio 9 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pasku
tini patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. V. Mikolaičiui ir kan. V. Zaka
rauskui už maldas koplyčioje, už atlaikytas gedulingas 
pamaldas ir velionio palydėjimą į kapines. 

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

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. 

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

Visiems nuoširdus dėkui. 

Žmona Izabelė, sūnūs Ronaldas ir Arūnas su šeima. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a J i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 So. 5 0 t h Av. , C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . — T e l . 974-4410 
9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 430 -5700 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1 4 4 6 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sally Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

Tel. 652-5245 



r- DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. gruodžio mėn. 15 d. 

x Dr. P. Joniko knyga „Lie
tuvių kalba ir tauta amžių 
būvyje" palankiai recenzuojama 
„Kultūros baruose" (1989 m. 
Nr. 111. Be kitko, recenzijoje 
pažymima, kad dabartiniu metu 
dažną skaitytoją domina kalbos 
ir istorijos santykiai, o tautiniu 
požiūriu knyga labiausiai pra
verstų besimokančiam jau
nimui. Išvadoje ragina — 
pagalvoti, „ar neatsirastų gali
mybių ją perspausdinti Lietuvos 
skaitytojams", nes Lietuvoje tos 
knygos yra tik vienas kitas 
egzempliorius. 

x Antanas Smolskis, Lie
tuvos valstybinės konservato
rijos profesorius, liaudies 
instrumentų katedros vedėjas, 
atvyksta i Chicagą su savo 
vadovaujamu Lietuvos an
sambliu ..Vilnium". Tai meni
ninkas, kuris savo koncertais 
sugebėjo perduoti klausytojams 
meile gimtajam kraštui. 

x Dainininkas Algimantas 
Barniškis, iš Vilniaus atvykęs 
į Chicagą, mielai apsiimtų pa
dainuoti renginiuose, susibū
rimuose ar net šeimų rateliuo
se ir palinksminti 'ietuviškomis 
dainomis. Norintieji jo dainomis 
pasinaudoti gali skambinti jam 
tel. 687-9226. 

x Susitaikymo pamaldos 
lietuviškai su išpažinčių klau
symu vyks Sv. Antano bažn\r-
čioje ketvirtadieni vakare, gruo
džio 21 d.,6:30 v.v., o po jų bus 
ir Mišios. Visi kviečiami pa
sinaudoti šia proga paruošti 
savo širdis Taikos Karaliaus 
atėjimui. 

x P a t i k s l i n i m a s . Juozo 
Laučkos straipsnyje ..Draugo" 
gruodžio 7, 8 ir 9 dienos laidose 
turėjo būti 1001 delegatas (ne 
2001, kaip parašytai Iš tikrųjų, 
pridėjus kariuomenės žmones, 
dabar yra 1040 delegatų iš ko
munistų partijos. 

x Baltijos restorane geras 
lietuviškas maistas i r įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas ati
darytas Kasdieną 11 v.r. - 9 v.v. 
Uždarvtas pirmadieniais. 8100 
Roberts Rd„ tel. 708458-1400. 

(ak) 

x Linksmą giesmę mes už
trauksim: Ateitininkų Kūčios 
sekmadienį, gruodžio 17 d. 3 
vai. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Vietas užsakyti 499-2447 
ar 424-4150. 

(sk) 

x JAV Jaun imo sąjungos 
Chicagos skyrius ruošia vaka
ronę su Alvydu M^dalinsku, 
Sąjūdžio Seimo tarybos nariu, 
š.m. gruodžio 15 d. 7 v.v. Lietu
vių Tautiniuose namuose. 6422 
S. Kedzie Ave Alvydas papa
sakos apie dabartinius įvykius 
Lietuvoje. Visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti. 

(sk) 

x Nidos restoranas kviečia 
jus už s i s aky t i patiekalus 
KūČiu ir Kalėdų stalui . 
Turėsime knr.štos iyriekos, įvai
rių silkių, žuvies, vinigreto, 
daržovių mišrainių, įvairiu mė
sos įminiu, tortų, pyragų ir 
daug Kitu skanumynų. Nauji 
savininkai jurr.s maloniai patar
naus. Nida, 2617 W. 71 St., 
Chicago, tel. (312) 476-7675. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų se:mų namu? Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, R i m a s 
SUnkus, tel. (706> 361-6960 ar 
ba (708; 63^6169. 

'sk) 

x Maria ir An tanas Ru
džiai paaukojo lOOOdol. „Gran
d i e s " taut inių šokių an
sambliui. Ansamblio šokėjai, 
mokytojos ir Globos komitetas 
nuoširdžiai yra dėkingi už dos
nią paramą. Džiugu, kad M. ir 
A. Rudžiai įvertina jaunimo pa
stangas dalyvauti Šokių ir 
Dainų šventėje ateinančiais me
tais Lietuvoje. 

x Kalėdinės minties pro
gramą „Kernavės" tunto kūčio-
se atliks jaunesnės sesės. Visos 
kernavietės — dabartinės ir 

x Atlaidai — Lithuanian 
Pilgrimates — tokiu pavadi
nimu Loyolos universiteto lei
dykla išleidžia Romualdo 
Požerskio fotografijų knygą apie 
atlaidus Lietuvoje. Knygai įžan
gas lietuviškai ir angliškai pa
rašė Česlovas Grincevičius, 
Mykolas Drunga, Laima Skei
vienė ir Algimantas Kezys. 
Knyga gaunama „Drauge". 

x J o n a s Prunskis, praneša, • 
kad Kaune mirė Veterinarijos 
akademijos profesorius dr. A. 
Vagneris. Velionis buvo baigęs 

* aukšt. gyvulininkystės mokyk
lą, vėliau Veterinarijos aka
demiją ir gavo doktoratą iš 

buvusios, o taip pat ir jų artimi biologijos. Veterinarijos aka 
šeimos nariai kviečiami SI 
sekmadienį, gruodžio 17 d., 3 
vai. p.p. dalyvauti tradicinėse 
tunto kūčiose, ruošiamose Jau
nimo centro mažojoje salėje. 

x Lituanistikos Tyrimo ir 
studijų cen t ras , veikiantis 
Jaunimo centre, siunčia knygas 
į bibliotekas Lietuvoje. Jau yra 
išsiųsta 18 maišų, o iki Naujųjų 
metų dar ruošiama siųsti 
keliolikos maišų siunta. Darbe 
ta lk ina savanor ia i talki-
ninkai,-ės. Jonas Ambrizas, Mo
tiejus Kvedaras ir Vytautas 
Sinkus kiekvieną trečiadienį 
rūšiuoja knygas ir ruošia jas 
išsiuntimui. 

x Kęstutis S t anč iauskas 
sukūrė muziką poetinio teatro 
veikalui „Birth Rate — A 
Theater Work in Progress", 
kuri praėjusį rudenį pastatė 
Chicagos Actors Ensemble. Šis 
veikalas rėmėsi lenkų poeto Ra-
deusz Rozevicz poezija ir iš 
lenkų kalbos buvo išverstas į 18 
kalbų. Į lietuvių kalbą išvertė 
K. Stančiauskas ir Aleksandra 
Eivaitė. 

. -. - i 

x Adventinės pamaldos su 
psalmėmis ir giesmėmis bus šį 
sekmadienį, gruodžio 17 d., pusę 
valandos prieš lietuviškas Mi
šias, t.y., 10 v. r., Šv. Antano 
bažnyčioje, Cicero, IL. Visi 
kviečiami šį sekmadienį atvykti 
pusvalandį prieš įprastinį Mišių 
laiką, kartu pasimelsti ad
ventinėje nuotaikoje, ir po to 
pasilikti 10:30 vai. r. praside
dančioms lietuviškoms Mi
šioms. 

x Albinas Kurkulis. akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. Su
sidomėję skambinki te 
312-977-7916. 

(sk) 

demijoje jis dirbo ilgus metus. 
Praneša apie jo mirtį jo anūkė. 

x Dr. J o n a s ir Bernadeta 
Reiniai švenčių proga linki 
draugams ir pažįstamiems 
džiaugsmo ir Dievo palaimos. 

x Izidorius Antanaitis, To
ronto, Kanada, pratęsė prenu
meratą ir palinkėjo visiems lai
mingų švenčių. Izd. Antanaitį 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už linkėjimus ir 200 dol. 
čekį tariame nuoširdų ir didelį 
ačiū. 

x Zenonas ir VV'anda Pet
kai, Park Ridge. 111., nuoširdūs 
ir dideli dienraščio rėmėjai, už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė visą šimtinę. Labai 
dėkojame. 

x Stasė Mackonienė, Chi
cago, 111., sveikina šaulius ir 
šaules, gimines ir pažįstamus su 
šv. Kalėdom ir Naujais 1990 
Metais, linki daug sveikatos ir 
Dievo palaimos. Vietoj kalė
dinių kortelių skiria auką lie
tuviškai spaudai. 

x Rašyt. Apolinaras Bag
donas, Chicago, III., sveikina 
visus draugus ir pažįstamus, 
sulaukus šventų Kalėdų, kartu 
linki laimingų ir sveikų 
Naujųjų 1990 Metų. Vietoj kor
telių aukoja spaudos reikalams. 

x Valentina Gūdis ir sū
nus, Chicago, UI., sveikina savo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
su šv. Kalėdom ir linki laimin
gų ir džiaugsmingų Naujųjų 
1990 Metų. 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus į kitus 
miestus — lėktuvais, trauki
niais ar autobusais — skambin
kite į New Yorko kelionių agen 

x Norman Burstein, žino- t ū r ą - ™ 1 8 " 718-76*3300 
mas kailininkas, parduoda kai- (sk) 
linius su didele nuolaida lietu
viams. Skambinti vakarais: 
708-677-8489. 

(sk) 

x Taupome jūsų laiką ir 
pinigus! Pristatome atvyks
tančius — išvykstančus jūsų 
gimines — New York-Chicago ir 
kiti miestai. Kainuoja pigiau, 
negu lėktuvu. Į kainą įskai
tomas maistas ir nakvynė mo
telyje bei New Yorko miesto 
apžiūrėjimas. Informacijai 
kreiptis į Aidą, t e l (312) 
847-3824. Skambinti 10 v.r. -
12 v. dienos ir 5 v.v. — 11 v.v. 

(sk) 

x Sutikite Naujus Metus 
pas savus PLAYHOUSE sve
tainėje! Jauki atmosfera, ska
nus maistas, gera muzika ir 
upės šampano! Kaina 20 dol., 25 
doi. prie durų (5 dol. nuolaida 
svečiams iš Lit'uvos) PLAY
HOUSE 2515 W. 69 St., Chica
go, tel. (312) 476-9763. 

(sk) 
x Lėktuvo b i l ie ta i jūsų 

artimiesiems: Maskva-Chica-
ga-Maskva nuo 764 dol. iki 797 
dol. Maskva-New Yorkas-
Maskva nuo 638 dol. iki 670 
dol. Skambinti G. T. Interna
tional, (708M3O-7272. 

(sk) 

x ALTS Chicagos skyriaus 
r e n g i a m a sekmadienio 
kultūrinė popietė prisiminti 
prieš 50 m. mirusį didįjį valsty
bininką Juozą Tūbelį, įvyks š.m. 
gruodžio 17 d. 2 v. p.p. Lietuvių 
Tautiniuose namuose, 6422 S. 
Kedzie. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti. 

(sk) 
x Tai man Deli sveikina Šv. 

Kalėdų šventėje ir linki sveikų 
ir lietuviškai darbingų 1990 
metų. Priimami užsakymai 
Jūsų Kūčių ir Kalėdų stalui. 
Kviečiame pasirinkti įvairių 
vietinių ir užsieninių gaminių. 
Daržovių ir žuvų mišrainės, 
įvairiai pagamintos žuvys ir 
silkės, rūkytas ungurys. Paukš
tiena ir kiti mėsos gaminiai. 
Užsieniniai ir mūsų gamybos 
sausainiai, pyragai, tortai, ra
guolis. Didelis pasirinkimas 
kavos ir daug įvairių kitų 
skanėstų. Talman Deli, 2624 
West Lithuanian Plaza Ct. 
(69th St.). Tel. (312) 434-9766. 
Parduotuvės valandos 8 v.r. — 
6 v.v. kiekvieną dieną- sekma
dieniais — 9 v.r. - 2 v. p.p. Kū
čių dieną (gruodžio 24 d., sekma
dienį) 8 v.r. - 4 v. p.p. Kalėdų 
dieną — uždaryta. Sveikiname 
ir linkime gerų švenčių. 

(sk) 

Jaunimo centro vakarienės dalyviai įdėmiai klausosi meninės programos. 
Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NAŠLIŲ KLUBAS 

Našlių, našliukių ir pavienių 
klubo susirinkimas buvo 
lapkričio 10 d. Prisirinko pilna 
svetainė. Pirm. Bernice 
Žemgulis atidarė susirinkimą 1 
vai. Sveikino visus susi
rinkusius ir prašė prie tvarkos. 
Valdyba buvo visa, išskyrus 
nutar imų rast . Antoinetta 

x Felicya Kasparavičius-
Kaspar , anksčiau gyvenusi 
Cicero, 111., o dabar Gulfport — 
St. Petersburg, Florida, 
sveikina visus draugus ir pažįs
tamus Sv. Kalėdų ir 1990-jų 
metų proga, linki visiems gerų 
švenčių, geros nuotaikos ir 
visokeriopos laimės — pasi
sekimo Naujuose 1990 Metuose. 

x Ona Raštikienė, Melrose 
Park, 111., sveikina visus savo 
draugus ir pažįstamus šv. Kalė
dų proga ir linki laimingų 
Naujųjų 1990 Metų. Vietoj kalė
dinių kortelių skiria auką 
„Draugui". 

x Jonas Kaunas, Chicago, 
111., „Draugo" nuoširdus 
rėmėjas, lankėsi administra
cijoje, švenčių proga įteikė 38 
dol. auką ir palinkėjo visiems 
džiaugsmingų Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų 1990 Metų. 
Nuoširdus ačiū. 

x Gruodžio 31 d. visi keliai 
veda į Jaunimo centro kavinę, 
kur vyks Dainavos ansamblio 
Naujų Metų sutikimas. Rezer
vacijas priima ir informaciją 
teikia Aldona Jankauskienė 
tel. (708) 910-0990 ar Danguo
lė Ilginytė (706) 425-6527. 

(sk) 

x Sol. Vaclovo Daunoro, 
Vilniaus operos solisto, pianis
to Roberto Bekionio ir aktoriaus 
Algirdo Grašio koncertas bus 
sausio 7 d. J. Centre. Bilietus 
įsigyti galima J . Vaznelio 
prekyboje i r L. Fondo raš
tinėje - 3001 W. 5»th St. Kon
certą rengia L. Fondas. 

(sk) 

x Patria dovaninių prekių 
ir elektronikos parduotuvė 
Chicagoje. sav. A. ir F. Siutai. 
atidarė skyrių S t Petersburg 
Beach. FL, 400-70th Ave. Šio 
skyriaus vedėjai A. ir E. Radvi
lai. Abiejose parduotuvėse rasi 
te lietuviškų prekių bei 220 vol
tų elektronikos ir kitų, Lietuvo
je pageidaujamų, reikmenų di
delį pasirinkimą. Kviečiame 
apisilankyti. 

*sk) 
x Parduodamas dviejų šei

mų namas Lietuvoje. Kauno 
Žaliakalnyje. Su visais pato
gumais, su sodu ir šiltnamiu. In
formacijai skambinkite: Siulte Ral fo ),Jb,lu-.J,nio vimn priv.rirnv. pirmi r. m k -r dr F'r.mas Hu'i.-imKas ir 
718-843-2905. Repna Ridikiem 

(sk) Nuotr. .J I 

Kalys, kuri jau 2 metai negali 
išeiti iš kambario, t ik važinėja 
su kėde po kambarį. 

Pirm. Bernice Žemgul i s 
perskaitė protokolą iš pereito 
susirinkimo, kuris buvo priim
t a s su pagyr imu. Buvo 
pranešta, kad spalio mėnesį 
buvo keturios ligonės: A. Kizlai-

x Genovaitė Viskant ienė , 
Chicago, 111., sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdom ir Nauja i s 1990 
Metais. Vietoj kalėdinių kor
telių skiria dienraščiui auką. 

x Dr. Kastytis J u č a s šv. 
Kalėdų ir Naujųjų metų proga, 
sveikina visus savo pacientus, 
pažįstamus, draugus ir visus 
Amerikos daktarus skaitančius 
„Draugą", linki jiems geros 
sveikatos ir sėkmės jų darbuose. 

x Vincas Akelai t is , Cleve-
land, Ohio, šv. Kalėdų proga 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus ir linki laimin
gųjų Naujųjų 1990 Metų. Vietoj 
kalėdinių kortelių skiria auką 
„Draugui". 

x Algirdas Kara i t i s , Union 
Pier, Mich., P. A. Bieslkus, 
Hinsdale, III., Vacys Platakis, 
St. Catharines, Kanada, Alek
sandra Grizas, Stone Mountain, 
Ga., „Draugo" garbės prenu
meratoriai, rėmėjai, pratęsdami 
prenumeratą, pridėjo po visą 
šimtinę. Labai dėkojame. 

x Architektas Vytas Pelda, 
Chicago, 01., Jonas Mockaitis 
ta ip pat iš Chicagos, už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 50 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

tis, Bernice Žemgulis, Sophie 
Petrošus, Anna VViechecki. 
Visoms buvo pasiųstos kortelės 
su dovanėlėmis ir linkėta grei
tai pasveikti. Klubas neteko 
narės. Mirė Emily Survill 
lapkričio 22 d. Gėlės buvo 
pasiųstos iš klubo, o pagerbta 
bus per susirinkimą. Taipgi 
k lubas nu ta rė pasveikint i 
spaudą ir radijo leidėjus ir 
Dariaus-Girėno veteranus su 
Kalėdų švente. Visiems paskir
ta po 25 dol. P i rmininkė 
apsiėmė sutvarkyti . Taipgi 
pirm. B. Žemgulis pranešė, kad 
reikia išrinkti naują valdybą 
1990 metams. Buvo išrinkta: 
pirm. Bernice Žemgulis, 
mirusios vicepirm. J. Stačka 
vieton išrinktas AJex Šimkus. 

Nutarimų rast. Antoinette 
Kalys atsisakė dėl ligos. Jos 

x Dr. V. Dubinskas, Chi
cago, 111., už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė 50 dol. 
auką. Jonas Karka, Islington, 
Ont., Kanada - 48 dol., Cecili
ja Janušauskas, Chicago, 111., 40 
dol. Visiems tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Dr. O n a Mironaitė, Chi
cago, 111., dr. Edward Domans-
kis, Newport Beach, Cal., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 50 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x ALRK Moterų sąjungos 
20 k u o p a , Chicago, 111., 
artėjančių švenčių proga siunčia 
visiems geriausius linkėjimus ir 
prašo Dievo palaimos. Per kuo
pos kasininkę Birutę Kasinskie-
nę atsiuntė 25 dol. „Draugo" pa
ramai. Nuoširdus ačiū. 

vieton išrinktas Simas Naujo
kas, finansų rast. Rožė Didž-
galvis, iždininkė Anna Casey 
aisįsake, vieton jos išrinktas Ba
lys Brazdžionis. Kasos globėja 
yra Anna Wiechecki, koresp. 
Rožė Didžgalvis, maršalka Vy
tautas Abraitis. Visa valdyba 
pasižadėjo dirbti vieningai. 
Knygų revizijos komisiją sudaro 
Alfonsas Kizlaitis, Janina Ska
nias ir Anna Mikšis. Taipgi 
buvo išr inkta ir renginių 
komisija: Alex Šimkus, Bernice 
Avelis ir Bernice Žemgulis. Dar
bininkai bus išrinkti vėliau. Pir
mininkė pranešė, kad būsimas 
metinis susirinkimas bus kovo 
9 dieną. 

Po susirinkimo visi nariai bu
vo pavaišinti skaniu maistu ir 
patenkinti skirstėsi namo. Visa 
valdyba linkėjo linksmų šv. 
Kalėdų ir laimingų sveikų 
Naujųjų metų visiems nariams. 

Rožė Didžgalvis 

x Šaltinėlis importuotų ir 
vietinių gėrimų parduotuvė 
nuoširdžiai sveikiname visus 
savo gimines, draugus, klientus 
ir pažįstamus, linkime visiems 
linksmų ir nuotaikingų šv. 
Kalėdų bei laimingų ir sveikų 
Naujųjų Metų. Savininkai Te
resė, Povilas ir Audronė 
Urbonai. 

x P ranė ir Otonas Kaptei-
n ia i , Chicago Ridge, 111., 
sveikina visus savo draugus ir 
pažįstamus šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1990 Metų proga, linki 
visiems geros sveikatos ir 
sėkmės šventėse. 

x Petrė ir Vincas Dubaus
kai, Woodhaven, N. Y., sveikina 
savo gimines, bičiulius ir pažįs
tamus šventų Kaiedų ir Naujų
jų Metų p&ga. ^tšiemš imki 
linksmų švenčių įr laimingų 
Naujųjų Metų. Tro? <*snrn&>-

x N. ir Z. Lirgameriai, Ke-
nosha, Wisc., Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1990 Metų proga svei
kina gimines, draugus ir pažįs
tamus, linki sveikatos, džiaugs
mo, ramybės ir viltie* .I>friTrLi 

x I r e n i r tadienė artėjančių 
šv. Kalėdų" h* 'Naūjiįju Metų pro
ga sveikina visus savo gimines, 
draugus ir pažįstamus, linkė
dama sveikatos, sėkmės ir 
stiprybės. 

x Dr. Juozas Meškauskas, 
Chicago, 111., „Draugo" garbės 
prenumerator ius , rėmėjas, 
lankėsi administracijoje, pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams su visa šimtine ir 
palinkėjo „Draugui" būti ir 
toliau įdomiu, aktualiu ir 
informuojančiu. Labai dė
kojame. Dr. J. Meškauskas 
yra parašęs Lietuvos medicinos 
istoriją, 814 psl., kurią išleido 
Gydytojų sąjunga 1987 metais 
ir ją galima gauti „Drauge". 

x Kazimieras Smalys-Sma-
lenskas iš Chicago, 111., lankė
si „Drauge", pratęsė prenu
meratą vieneriems metams su 
visa šimtine. Labai dėkojame už 
rėmimą lietuviško žodžio. K. 
Smalį-Smalinską skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Julija Gylienė-Švabaitė, 
Chicago, 111., rašytoja, poetė, 
dienraščio rėmėja daugelį metų, 
lankėsi „Drauge", pratęsė 
prenumeratą vieneriems 
metams su visa šimtine. Labai 
dėkojame. J. Švabaitės premi
juotą romaną „Stikliniai ra
mentai" kurį išleido Lietuviš
kos knygos klubas, dar galima 
gauti „Drauge". 

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. 
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