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(Tęsinys) 

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

Jubiliejus 
ir neprašyti padėjėjai 

Lietuvos televizija organizavo 
taip vadinamus pokalbius su 
įvairiais visuomenės atstovais. 
Derėtų suprasti: ten nebuvo 
tikinčiųjų. Vieno tokio pokalbio 
metu svarbiausiu objektu tapo 
Kryžių kalnas. Laidos dalyviai, 
kaip jau įprasta, „vienbalsiai" 
piktinosi, „tamsuoliškumo ir 
kraštutinio fanatizmo židiniu", 
esą, katalikai savo kryžiais iš
niekinę pagoniškųjų protėvių 
laidojimo vietą, reikalavo 
sunaikinti patį kalną, darantį 
gėdą aukštos kultūros siekian
čiam Šiaulių miestui, ir pan. 
Apie kokią kultūrą kalbėti, kai 
piktos rankos jau ne kartą kilo 
prieš unikalų ir sau lygaus 
pasaulyje neturintį Kryžių 
Kalną, kuriame kiekvienoj pė
doj kartu su kryžiais įaugę 
žmonių lūkesčiai, viltys, 
padėkos ir maldavimai. O gal 
jau vandalizmo ir barbariškumo 
aktai vadinami socialistinės 
kultūros norma? 

Birželio 16 d. P. Anilionis 
susikvietę Lietuvos vyskupus ir 
vyskupijų valdytojus. Susitiki
mo dienotvarkėje įgaliotinis 
nagrinėjo tris klausimus. 

Jubiliejiniai minėjimai 
parapijose. P. Anilionis 
reikalavo, kad vyskupai 
negailėtų jėgų, dėtų visas 
pastangas, kad tik jų metu 
nebūtų valdžios vadinamų „eks
tremistinių išsišokimų". Ką P. 
Anilionis laiko taip baisiais 

vadinamais išsišokimais? 
Gegužės 9 d. Varlaukyje kun. 

Edmundas Atkočiūnas Jubilie
jiniame minėjime pamokslą 
sakyti pakvietė valdžios žinomą 
„ekstremistą" kun. Petrą 
Našlėną, o tokiems, įgaliotinio 
žodžiais, apskritai turi būti 
uždrausta kalbėti minėjimuose. 
Be to, kun. E. Atkočiūnas leido 
bažnyčioje kalbėti Jadvygai Bie
liauskienei, kurią P. Anilionis 
ir toliau laiko baisia valstybine 
nusikaltėle, tik dėl silpnos svei
katos tarybinės vyriausybės 
nutarimu pirma laiko paleista 
iš bausmės atlikimo vietos. J. 
Bieliauskienė ragino tikin
čiuosius dėtis prie blaivybės 
sąjūdžio, kuris paskutiniu metu 
jau oficialiai propaguojamas, 
todėl ir J. Bieliauskienės kalbą, 
blaiviai mąstantis, net ir 
aktyvus bedievis, jau neturėtų 
laikyti valstybiniu nusikaltimu, 
bet... P. Anilioniui jau pats 
faktas, kad tokiems žmonėms 
leidžiama kalbėti bažnyčioje 
yra nusikaltimas, anot jo, 
nesudarinamas su Bažnyčios 
kanonais, tai netgi iššūkis visai 
Tarybų valstybei, žodžiu, ir tai 
įgaliotiniui baisiausia — tai 
ekstremistinių kun. Alfonso 
Svarinsko žygių bei Lenkijos 
kler ikalų, „Solidarumo" 
rėmėjų, pavyzdžiu ir ateityje 
tokie išpuoliai būsią neto
leruojami ir griežtai baudžiami. 

(Bus daugiau) 

Biudžeto apkarpymai, 
didesni mokesčiai 

Paskyrė paramą Contras kovotojams 
Washingtonas. — Preziden

tas Reaganas pažadėjo vetuoti 
šių metų biudžeto įstatymą, jei 
jame nebus įskaityta parama 
Nikaragvos laisvės kovotojams. 
Jis turėjo su respublikonų 
vadais pasitarimą ir pateikė 
dar dvi kitas sąlygas, kad 
praeitų įstatymas. Jis vetuotų 
įstatymą, kuriame nebūtų visų 
anksčiau sutartų biudžete 
sąlygų. Jis taip pat pasakė, kad 
yra priešingas prieš atnau
jinimą federalinių reikalavimų, 
jog televizijos ir radijo stotys 
duotų tą patį laiką pareikšti 
priešingai nuomonei, kad būtų 
išlaikyta lygybė tarp dviejų 
pusių. 

Padidinami mokesčiai 

Atstovų rūmai ir Senatas nu
tarė, jog būtų laikomasi 
lygybės principo,transliuojant 
viešus debatus ir pranešimus. 
Pagal anksčiau priimtą susita
rimą, deficitas 1988 m. turi 
būti sumažintas 30 bil. dol. ir 
1989 m. 46 bil. dol. Senato ir 
Atstovų rūmų komisijos pritarė 
įstatymui, kuriame būtų 9 bili
jonais padidinti mokesčiai. Tie 
mokesčiai būtų korporacijoms ir 
turtingiem asmenim, išskyrus 
trejų metų pratęsima 3% 
telefono mokesčiams. Daug 
rūpesčio sukėlė Medicaid prog
rama, norint sutaupyti 2 bil. 
dol., nes prezidentas yra prie
šingas tokiam sumažinimui. Šie 
visi biudžeto apkarpymai turi 
būti baigti prieš Kongreso 
žiemos atostogas. 

Parama ūkininkams 

Baigiantis terminui praėjusį 
savaitgalį kongresas nebuvo 
priėmęs biudžeto apkarpymo 
įstatymo, ir vyriausybė 
nebeturėjo pinigų tęsti 
valstybinėms operacijoms. Teko 
tuoj pat priimti specialų vienos 
dienos išlaidų patvirtinimą. 
Daug sunkumų buvo dar ir 
todėl, jog prezidentas nenu
sileido Contras reikaluose ir 
reikalavo, kad jiems būtų skir
ta pinigų, kad jie galėtų tęsti 
savo kovas iki vasario 29 d. 

Senatas 85 balsais prieš 2 
priėmė įstatymą padėti ūki
ninkams 4 bilijonų dol. sumoje 
duodant jiems kreditus, kaip 
kad buvo ir praeityje. Jei to 
nebūtų buvę padaryta, daugelis 
ūkininkų būtų turėję bankru
tuoti. 

Nebeturėjo pinigų 

Kai federalinė vyriausybė 
techniškai neturėjo pinigų jau 
antrą kartą šiais metais, tai 
Baltųjų rūmų štabo viršininkas 
Howard Baker ir Iždo sekreto
rius James Baker susitiko su de
mokratų ir respublikonų vadais, 
kad surastų kompromisinį ke
lią. Kai kurios vyriausybės 
įstaigos pradėjo dirbti tik 9U 
pačiais pagrindiniais darbinin
kais. Ši procedūra reikalauja, 
kai nėra paskirta pinigų, jog 
visi tarnautojai būtų darbe 
uždarant valdžios įstaigas ir 
tada viršininkai nutaria kokius 
darbininkus siųsti namo. 

Nikaragvoje kovos už 
laisvę 

Amerikiečiai sandinistų delegacijoje 

Palestiniečiai demonstrantai palydi Izraelio kareivį su šauksmais, reikalaudami pasitraukti iš 
Gazos srities ir leisti įsteigti Palestinos valstybe. 

Palestina palestiniečiams! 
Jeruzalė. Šimtai tūkstančių 

arabų, kurie gyvena Izraelyje, 
prisidėjo prie tų, kurie yra 
okupuotoje teritorijoje ir pa
skelbė generalinį streiką pro
testuodami prieš Izraelį. 
Mažiausiai dar trys pales
tiniečiai buvo nušauti Vakarų 
Kranto srityje. Riaušės tęsiasi 
jau 15 dienų. 20 palestiniečių 
mirė nuo sunkių sužeidimų ligo
ninėse. Izraelis pasiskelbė, kad 

Tačiau visiems darbininkams 
buvo pasakyta atvykti į darbą 
pirmadienį. 

8 milijonai Contras 
kovotojams 

Paaiškėjo, jog Nikaragvos 
Contras reikalu buvo palai
komas telefoninis nuolatinis 
ryšys su Baltaisiais rūmaisykol 
pagaliau buvo surastas kompro
misas ir paskirta 8.1 mil. dol. Ir 
kaip Atstovų rūmų speakeris 
išsireiškė, padaryta viskas, kas 
tik galima padaryti, nors jam 
nebuvo aišku koks iš tikrųjų yra 
Administracijos nusistatymas 
Centro Amerikos taikos plano 
atžvilgiu. Tačiau Kongreso 
nariai šiuo metu nebenorėjo 
gilintis į šį reikalą, nes visi nori 
važiuoti Kalėdų atostogom į 
namus. ^Padėtis komplikuota, 
nes vieni nenori eiti prieš 
sandinistų vyriausybę, o kiti 
nenori apleisti Contras. Kaip 
žinome, Senatas buvo pasisakęs 
už 16 mil. dol., o Atstovų rūmai 
už 5.5 mil. dol. 

Šiuo metu ir demokratai 
ir respublikonai sako, jog, jei 
taikos plano nepasiseks 
įvykdyti, tai prezidentas 
tikriausiai laimės ir bus 
paskirta didesnė suma Contras 
kovotojams. Bet jei taika bus 
įgyvendinta, tai Atstovų rūmai 
vasario 3 d. tikriausiai 
nubalsuos už visišką tos 
paramos sustabdymą. Bet jei 
taikos nebus, tai Kongresas 
pradės svarstyti prezidento 
prašytąją 270 mil. dol. sumą, į 
kurią bus įskaityta ir militarinė 
parama. 

! 
siunčia daugiau savo kariuome
nės į užimtą sritį, o vyriausybė 
įsakė jiems imtis griežtų 
priemonių prieš palestiniečius 
sukilėlius. 

Susijungė arabai į kovą 

Galilėjoje arabų miesteliai ir 
kaimai sustabdė savo kasdieni
nius darbus, uždarė savo 
krautuves Izraelio užimtose 
žemėse ir rytinėje Jeruzalės 
srityje. Arabų darbininkai nepa
sirodė darbuose. Daugiau kaip 
100,000 arabų kasdien iš 
okupuotos srities vykdavo į 
Izraelį atlikti įvairių darbų, kas 
Izraelio ekonomijai yra 
gyvybinės reikšmės. Izraelis 
Gazos sritį turi okupavęs jau 
nuo 1967 m. Visi arabai, ir tie, 
kurie yra Izraelio piliečiai, ir 
t ie, kurie save laiko be 
valstybės — palestiniečiai, 
sudarė bendrą sąjungą ir vieni 
kitiems padeda. Tai įvyko pirmą 
kartą Izraelio istorijoje, rašo 
Jerusalem Post. Riaušės vyksta 
tokiose vietose, kuriose jų 
anksčiau niekados nėra įvykę. 
2.1 mil. palestiniečių išėjo į kovą 
prieš 3.5 mil. izraeliečių. Sako
ma, kad Izraelio premjeras Sha-
mir esąs „per minkštas" pales
tiniečiams. 

Atšaukė Kalėdų iškilmes 

Didelis susirėmimas įvyko 
užvakar, kai apie 3,000 arabų 
užblokavo kelią iš Haderos į 
Afulą Galilėjoje. Jeruzalėje 
žmonės bijo pasirodyti gatvėse. 
Nuolat tebevyksta susišaudy
mai ir sprogimai. Betliejus 
atrodo kaip miręs miestas. 
Miesto meras Elias Freij at
šaukė visas tradicines iškilmes, 
kuriose dalyvaudavo diplomatai 
ir vyriausybė. „Mes turime 
parodyti savo solidarumą 
žmonėms", pasakė jis, kuris yra 
krikščionis palestinietis. 

Daug beduinų buvo taip pat 
areštuota, nes jie kartu su 
arabais statė barikadas ir da
lyvauja kovose. Gatvėse girdėti 
šūkiai; ,, Mirtis Izraeliui, 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Filipinų žiaurioje nelai
mėje iki šiol dar nieko naujo. 
Keleivinis laivas pakeliui į 
Manilą susidūrė su alyvos 
tanklaiviu ir mažiausiai 1,500 
žmonių nuskendo. Avarija 
įvyko 10 vai. vak., kai daugelis 
keleivių jau miegojo. Įvyko 
sprogimas, abu laivai užsidegė 
ir tuoj nuskendo. Liko tik vienas 
gyvas Almario Balanda, kuris 
iššoko į jūrą ir plaukdamas 
išliko gyvas. Tai didžiausia 
nelaimė po Titaniko nusken
dimo prieš 75 metus. 

— Sovietų Sąjunga iškėlė į 
orbitą savo tris kosmonautus, 
kurie pakeis jau skridusius 319 
dienų su Mir erdvėlaiviu. Jie 
sugrįš atgal į žemę. Pasikeiti
mas turi įvykti šiandien. Jei 
pasiseks, tai bus pirmas 
pasaulyje toks pasikeitimas 
erdvėse. 

— Jordano karalius atvyko į 
Sovietų Sąjungą su oficialiu 
vizitu. Manoma, kad pasitari
muose su Gorbačiovu bus 
paliesti Vidurio Rytų taikos 
klausimai. 

— Washingtone vyriausybė 
pranešė, kad jau pagaliau gavo 
Sovietų raketos SS-2 fotografi
ją, kuri turi būti prijungta prie 
pasirašytos sutarties, nes pasi
rašymo dieną sovietai buvo pri
statę tik neaiškią teletaipo 
nuotrauką, kurią tada 
nenoromis amerikiečiai turėjo 
priimti, jei norėjo, kad pre
zidentas ir Gorbačiovas pasi
rašytų ginklų sumažinimo 
sutartį. 

— Pietų Korėjoje įvykusius 
prezidento rinkimus laimėjo da
bartinės valdančiosios partijos 
kandidatas Roh Tae Woo, surin
kęs daugiausia balsų — 36.2%. 
Tūkstančiai nepatenkintų pra
dėjo demonstruoti. 

tegyvuoja laisva Palestina! 
Palestina palestiniečiams!" 

Valstybės departamentas 
įspėjo susilaikyti keliautojus 
nuo kelionių į Jeruzalę. 

Santo Domingo. — Nikarag
vos laisvės kovotojai, kurie yra 
remiami Amerikos lėšomis, 
sekmadienį pradėjo savo di
džiausią ofenzyvą septynerių 
metų kare nuversti sandinistų 
vyriausybę, puldmi pagrindi
nius ekonominius ir karinius 
centrus, praneša Nikaragvos 
Rezistencijos vadai. Puolime 
dalyvauja 7,000 karių,nors san-
dinistai sako, kad tik 
tūkstantis. Vyriausybės kariai 
atsargiai kovoja su Contras 
partizanais. 

Puolimas pradėtas vykdyti 
dieną prieš pradedant sandi-
nistams ir Contras atstovams 
pasitarimus Santo Domingo 
mieste, Dominikonų respub
likoje. Tuo pačiu metu 
VVashingtone Kongreso komisi
ja svarstė Amerikos biudžeto 
sumažinimo reikalus, bet Con
tras kovotojams paskyrė 8.1 mil. 
dolerių įvairiems jų reikalams, 
tačiau ne kariniams. 

Rezistencijos pranešimas 

Contras pradėjo kovas Zelayos 
provincijoje, kur yra aukso 
kasyklos, pranešė Nikaragvos 
Rezistencijos atstovas Bosco 
Matamoros. „Šiandien 4 vai. 
ryto mes pradėjome didžiausią 
karinį puolimą, dalyvaujant 
maždaug 7,000 Contras karių, 
į kuriuos įeina 11 regionalinių 
dalių ir 45 specialių uždavinių 
grupės". 

Nikaragvos Gynybos ministe
rijos kalbėtojas patvirtino, jog 
sekmadienio rytą Contras 
pradėjo puolimus, nukreiptus 
Rositos, Siunos ir Bonanzos 
miestų kryptimi. Šie miestai 
yra maždaug 150 mylių į 
šiaurės rytus nuo Managvos. 

Nikaragvos Rezistencijos 
generalinis vadovas Enriąue 
Bermudez pranešė, kad jo 
pajėgos sugriovė radaro stotį 
Siunos mieste ir sunaikino du 
ginklų sandėlius. Jie taip pat 
sunaikino vieną jėgainę, sugrio
vė du tiltus tarp Rositos ir Puer-
to Cabeza miestų. Contras taip 
pat paėmė apie tūkstantį 
šautuvų, vieną priešlėktuvinį 
ginklą ir daug amunicijos. San-
dinistai, norėdami bombarduoti 
Contras, pataikė į ligoninę, 
stadioną ir į Siunos aerodromą. 

Bet pasitarimai prasidėjo 

Vėliau, sekmadienio vakare, 
Mangvoje sandinistų radijas 
pranešė, jog Contras partizanai, 
kurių buvę tik keli šimtai buvo 
priversti pasitraukti, nors buvę 
10 užmuštų. Bet daugiau 
detalių apie šį mūšį nėra. 
Pirmadienį turėjo prasidėti an
trieji pasitarimai. Washingtone 
nei Valstybės departamentas, 
nei Gynybos sekretorius nieko 
nežinojo apie Contras puolimą. 

Santo Domingo pasitarime 
dalyvauja kardinolas Bravo su 
dviem savo vyskupais kaip tar
pininkai tarp sandinistų ir Con
tras. Sandinistai jau pranešė, 
jog sutinka per Kalėdas 
padaryti paliaubas ir Contras 
sutiko. Sandinistų delegacijai 
vadovauja užsienio reikalų 
ministerio padėjėjas Victor 

— Afganistano komunistinė 
vyriausybė tik dabar išleido 351 
politinį kalinį, kai prieš mėnesį 
buvo paskelbta amnestija susi
taikinimui su laisvės kovotojais. 

Tinoco ir su juo kartu yra du 
amerikiečiai ir vienas vokietis, 
kaip techniški patarėjai Cont
ras delegacijai vadovauja Jaime 
Morales. 

Aršios kovos 

Contras sako, kad jų puolimo 
tikslas buvo parodyti san-
dinistams, kad jie gali kelis 
miestus palaikyti bent 24 valan
das savo žinioje ir gyventojams 
suteikti maisto. Maisto 
trūkumas šiuo metu Nikarag
voje yra labai didelis. Contras 
strategija esanti ta, jog norima 
užmegzti ryšius su vietiniais 
gyventojais ir, žinoma, padaryti 
daugiausia žalos sandinistams. 
• Vėliausiomis žiniomis. Nika

ragvoje vyksta sunkios kovos. 
Jau esą žuvo 100 sandinistų ka
reivių. Contras raketos nušovė 
vieną sandinistų lėktuvą. Con
tras atkirto kelią, kuris veda iš 
Managvos į uostą, j kuri Sovie
tai pristato ginklus. 

Amerikiečiai su sandinistais 
Sandinistų delegacijoje yra 

amerikietis advokatas Paul 
Reichler, kuris jau 1984 m., 
reprezentavo Nikaragvą prieš 
Ameriką teisme. Jam padeda 
Hans—Jiirgen Wischnewski. 
Vakarų Vokietijos socialde
mokratų paritjos narys ir 
Socialistų Internationalo spe
cialistas Centro Amerikoje. 
Taip pat dalyvauja Harvardo 
universiteto prof. Roger Fisher, 
kurį pakvietė Sandinistų 
vyriausybė. Be to, dalyvauja ir 
jų žvalgybos viršininkas Ričar
do Wheelock. 

Nikaragvos kardinolas Miguel Oban-
do y Bravo tarpininko rolėje tarp 
sandinistų ir laisvės kovotoju 
Contras. 

Contras delegaciją sudaro tie 
patys asmenys, kurie buvo ir 
gruodžio 4 pasitarime, kai 
pirmą kartą buvo susirinkę ap
tarti paliaubų reikalą. 

įdomi žinia, jog sandinistai 
tarėsi su Atstovų rūmų 
speakeriu Jim VVright. kad šis 
atsiųstų savo atsstovą dalyvauti 
jų delegacijoje, rašo Ne\v York 
Times. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 23 d.: Viktorija. 

Jonas Kentietis, Velbutas. 
Žibutė. 

Gruodžio 24 d.: Kūčios, 
Adomas ir Ieva, Adelė. Irmina. 
Jogaila, Minvyde. 

ORAS 

Saulė teka 7:15. leidžiasi 4:24. 
Temperatūra diena 36 L, 

naktį 22 1. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1987 m. gruodžio mėn. 23 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KU RAMOVĖ 

Redaguoja v.s. Irena Regiene. 2652 W. 65th St.. Chicago, IL 60629 

SVEIKINAM 
Mieli Broliai ir Sesės, 

Šv. Kalėdų proga gražiausi sveikinimai Jums, Jūsų šeimoms, 
mūsų rėmėjams ir bičiuliams. Skambą Užgimimo varpai lai iš 
naujo pažadina viltį ir ryžtą dar uoliau dirbti ugdant savo idėją 
— Dievui, Tėvynei ir Artimui, kad prie Kūčių stalo nebereikėtų 
palikti simbolinės tuščios kėdės tiems, kuriuos vis dar tebelaiko 
užgniaužusi geležinė prispaudėjo ranka. 

Naujieji metai lai neša Jums džiaugsmą ir sėkmę ir kartu 
Skautijos 70-tųjų sukaktuvinių metų veikla lai sušvyti 
negęstančiomis laužo liepsnų varsomis įrodymui, kad nėra 
pasaulyje jėgos, kuri užgniaužtų mūsų siekį —laisvės Tėvynei, 
laisvam skautavimui laisvoje Lietuvoje. 

Budėkime! 

vs fil Kazys Matonis vs tn Stefa Gedgaudienė 
LSB vyriausias skautininkas LSS vyriausia skautininke 

s. fil. Kęstutis Ječius 
ASS vadijos pirmininkas 

* 
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga nuoširdžiai sveikiname visus 

Lietuvių Skautų sąjungos seses, brolius, tėvelius rėmėjus ir 
draugus. Linkime nuotaikingų švenčių ir skaidraus džiaugsmo 
1988 Metuose. 

Budėkime! 
v.s. fil Petras Molis 

LSS Tarybos pirmininkas 
ir Pirmijos nariai 

* 
Kalėdų švenčių proga sveikiname visus ASS filisterius, ASD 

ir Korp! Vytis narius ir nares, linkėdami visiems džiaugsmingų 
švenčių ir darbingų 1988-tųjų metų! 

Ad Meliorem! 
ps fil. Leonas Maskoliūnas 

ASS Chicagos sk. pirmininkas 
* 

Kalėdų džiaugsmas ir ramybė telydi visus, visur ir visada. 
Laimingų, šviesių, meile ir pasitikėjimu pagrįstų 1988-tųjų 

metų širdingai linki 
Dr. R. Viskanta Vyt. Mikūnas 

Tarybos pirmininkas VJF valdybos pirmininkas 
* 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname seses ir 
brolius, tėvelius ir rėmėjus. Linkime džiaugsmingų švenčių ir 
Naujųjų Metų. Kalėdų džiagusmas ir ramybė telydi Jus per visus 
ateinančius Lietuviškos skautijos sukaktuvinius 1988-tuosius 
metus! 

Budėkime kartu! 
JAV Vidurio rajono vadija: 

vs fil Antanas Paužuolis s. Adelė Izokaitienė 
s. Gediminas Deveikis 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname seses, brolius, 
tėvelius mūsų draugus ir rėmėjus. Linkime nuotaikingų švenčiųt 

tvirto pasiryžimo vykdant Lietuviškos skautybės įsipareigojimus. 
Kalėdų džiaugsmas ir ramybė telydi Jus. 

Budėkime! 

v.s. fil. Apolinaras Treinys j.v.s. Genovaitė Treinienė 
Brolijos Atl. raj. vadeiva Seserijos Atl. raj. vadeivė 

s. fil. Vaidevutis Mantautas 
ASS Atl. raj. vadeiva 

* 
Mieli broliai, sesės ir tėveliai. 

Sveikiname jus Šv. Kalėdų proga, linkėdami džiaugsmo, 
sveikatos ir ramybės ateinančiais metais. 

Žengdami į 70-tuosius lietuviškos skautijos metus ir 
rengdamiesi į Vll-tąją Tautinę stovyklą, pasižadėkime dar uoliau 
dirbti Dievo, Tėvynės ir Artimo naudai. 

Budime! 
„Aušros Vartų" skaučių tuntas „Nerijos" jūrų skaučių tuntas 

..Kernavės" skaučių tuntas 
..Lituanicos" skautų tuntas 

Skautininkių,-kų Ramovė 
Skautininkių draugovė 

Linksmų Kalėdų! (Iš Vydūno Jaunimo fondo išleistų kalėdinių 
sveikinimų atviručių rinkinio.) - Nuotr. Lino Meilaus. 

Kalėdų varpų gaudesys tepripildo visų širdis Tėvynės ilgesiu 
ir Lietuvos laisvės atgimimo viltimis. 1988-tuose metuose 
testiprėja mūsų ryžtas ir pastangos siekti Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo, ištikimai atliekant savo pareigas 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. 

Nuotaikingų Šv. Kalėdų ir laimingų lietuviškos skautijos 
sukaktuvinių 1988-tųjų metų linki 

jvs Irena Regienė 
„Skautybės kelio" redaktorė 

* 

Australijos lietuvių skautų ir skaučių vardu sveikinu visus 
brolius ir seses, linkėdamas nuotaikingų Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų. 

Te Dievo palaima lydi visus per 1988-tuosius metus, 
žygiuojančius skautiškuoju keliu ir nuoširdžiai vykdančius 
įsipareigojimus Dievui, Tėvynei ir Artimui 

> Budėkime! 

vs fil. Balys Barkus 
LSS Australijos rajono vadas 

„KERNAVĖS" TUNTO KŪČIOS 

..Kernavės" tunto vyr. skautės ruošiasi kepti kalėdinius pyragaičius. 

Lietuvių širdyse, kūčios yra 
tikrai įspūdingiausia šventė. 
Tai ypatingas vakaras, kuris su
jungia išsisklaidžiusias šeimas, 
skle idž ia meilę, ramybę ir 
dž iaugsmą . Nesvarbu kaip 
esame išsisklaidę pasaulyje, 
kūčių vakarą visi norime būti 
namie. Skautai taip pat esame 
šeima — broliai ir seserys. Per 
metus draugaujame, stovyklau
jame, kartais ir apsipykstame, 
bet vis t iek vieni kitus mylime. 

„Kernavės" tunto šeima irgi 
bandome tęsti šią tradiciją susi
rinkdamos ir kalėdaičiu — plot-
kele pasidalindamos prie bendro 
kūčių stalo. Šįmet šią šeimos 
šventę šventėm gruodžio 13 d., 
sekmadienį, mažojoje Jaunimo 
centro salėje. Sunku išsakyti tą 
kūčių nuotaiką. Ilgi stalai 
a p k l o t i š i enu ir apdengti 
baltomis staltiesėmis. Iš beržo 
šakų kyšo žalios eglutės. Stalai 
apkraut i tradiciniais kūčių 
patiekalais. 

Renkas i mamos ir tėvai, 
seneliai , močiutės ir įvairaus 
amžiaus kernavietės. Vienur, 
kitur pasirodo angeliukas ar 
puošnus karalius. 

Tuntininkė Rita Penčylienė 
pasveikina visus susirinkusius. 
Lietuvaitė sesė pradeda žvakių 
uždegimą, prisimindama pa
vergtą Lietuvą. Kitos 
uždega likusias žvakes prisi
mindamos po platųjį pasaulį 
išsiskirsčiusias lietuvaites skau
tes. Dalyviai atkreipia dėmesį į 
sceną kur jaunosios paukštytės 
ir skautės atlieka sesių Nijolės 
Užubalienės ir Aldonos Martie-
nės režisuotą vaidinimą. Visos 
s e s ė s puikiai išmokusios 
vaidmenis. Vaidinime pabrė
žiama, kad kemaviečių širdyse 
Jėzus visada ras vietą. 

„Kernavės" tunto kapelionas 
k u n . J. Va i šnys paskaito 
Kalėdų Evangeliją. Visos dali
namės tradicine plotkele, meile 
ir džiaugsmu. Traukiame šiau
dus , skai tome po lėkštėm 
padėtas patarles, gardžiuojamės 
skaniu maistu, bendraujame. 
Salėje tarp dalyvių „maišosi" 

maži angeliukai, trys karaliai ir 
uniformuotos kernavietės. 

Šios kūčios buvo įspūdingos ir 
tikrai šeimyniškos. Už visą 
darbą turime dėkoti sesėms 
„ V e r p s t ė m s " ir s e s ė m s 
Platerytėms. Jos, vadovaujant 
sesei Joanai Krutulienei, suor
ganizavo visas kūčias ir net visą 
maistą pačios padarė. Virtuvės 
vadovė — sesė Irena Kerelienė. 
O darbininkių arti trisdešimt. 
Visoms linkime malonių Šventų 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
Metų. 

Rita Penčylienė ir 
Ramunė Lukienė 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 
proga sveikiname visus lietuvių 
jūrinės skautijos brolius įr 
seses. 

LJ.S. „Grandis" 

FILISTERIŲ SUEIGA 
CHICAGOJE 

Filisterių skautų sąjungos 
Chicagos skyrius, vadovau
jamas fil. Svajons Kerelytės, 
šaukia v isų narių susirinkimą 
sausio 10 d., sekmadienį, 12 vai. 
Jaunimo centro posėdžių kam
baryje. Bus aptariami einamie
ji reikalai ir ateities darbo 
planai. Visi filisteriai kviečiami 
dalyvauti. 

KALĖDŲ ŠOKIAI 

ASD ir Korp! Vytis ir š iemet 
Kalėdų dieną (gruodžio 2 5 d.) 
ruošia tradicinius šokius. Gros 
v i s ų mėg iamas „ V y č i o " 
orkestras. Pradžia 8 vai. vak. 
Įėjimo auka — 5 dol. asmeniui. 
Visi studentai ir jaunimas nuo 
18 metų ir vyresni kviečiami at
vykti ir smagiame jaunimo 
būryje Švęsti Kalėdas. 

ATOSTOGOS 

K a l ė d ų atostogų m e t u 
Chicagos vienetų sueigų nebus. 
Tuntų vadovybės linki visiems 
sveikų ir malonių atostogų. 
Pošventinės sueigos vėl prasidės 
sausio 9 d. 

L S S VADOVYBĖS 
PASIKEITIMAS 

LSS Korespondenciniam su
važiavimui baigiantis, nutarta 
LSS vadovybės pareigų perda
vimą — perėmimą pravesti 
Chicagoje 1988 m. sausio 23-24 
dienomis. 

KUR V Y K S 
T A U T I N Ė S T O V Y K L A 

Dešimties dienų LSS Tauti
nė stovykla įvyks 1988 m. 
rugpjūčio 14-24 dienomis Can-
ton, Ohio, amerikiečių skautų 
gerai įrengtoje stovyklavietė
je. Stovyklavietė yra maždaug 
40 mylių atstume nuo Akron, 
OH. ir 80 mylių nuo Clevelan-
do. 

CHICAGOJE 

S a u s i o 23 ir 24 d. - LSS 
Vadovybės pareigų perdavimas 
— perėmimas. 

S a u s i o 31 d. — Jūrų skaučių 
ir skautų iškilminga Klaipėdos 
dienos sueiga Jaunimo centre. 

Vasar io 6 d. — „Lituanicos" 
tunto tradicinis balius. 
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DR. JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71«t St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VUAY RAJA/, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Priklauso Hoty Crose k Christ ligoninėms 
M^^^m ^W» 9 » ^^O^a^RMe v^^^CS^R^v 

Tai. tm a a H (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr. ketv , penkt nuo 12 iki 6 v.v. 

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

DR. E. DKKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDINC 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kastai* Ave., 
CMcasjo, M. 00052 

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS »R CHIRURGAS 
OPtCIALVOt - AKIŲ LIGOS 

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

12-2 v. p.p.; trae. 12 - 2 v. p.p. 
penkt.: 1 - 2 v. p.p. 

3000 W. 00 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

O f i s o tel. - 582-0221 
M . JANINA JAKSEVlClUS 

KOKŠA 
V A I K Ų LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

OR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemorotdų gydymas 
SS40 S. Putoki Road. Tai. 505-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

TeL RfOance S-1011 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3030 West SOfh Street 

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

Tra£. ir ieSt uždaryta 
- • į j a — — • — — — — — ^ i s — — : — i — a — — » -

Tel- ofiso ir buto*. OLympic 2-415« 

M . P. KISIEUUS 
C.YDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

isskvrus trei Sėst 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėlės. 
tilteliai, plokšteles ir bendroji praktika 

2000 W. 50 St. Cntcaejo 
Tai. 470-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA RUNAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDINC 

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

^ ^ ^ ^ R « j d ^ 8 S - 4 » Į J ^ ^ ^ _^ 
Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

•R. S. UI 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LICOS 

2454 W. 71$t Street 
434-2123 

Pirm 2-7 Antr ir 
ketv. 9-12, Penkt 2-7 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
širdies ir Kraujagysl-ų Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

"SfrrnV 584-'5$27 
I r V i * NRVJ^RWOJF • aW»Sj0E>«R)rOjp 

ORTOPEDINĖS LICOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., ElRin, I I I . &0120 
Tel. 742-0255 

Valandom pagal susitarimą 

DR. L D. PETRBRIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel . 563-0700 

Vaiandus pafcal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
• Kalba lietuviukai' 

OPTOVIFTRISTAS 
Tikrina akis Pritaikei akinius ir 

..Cor.tatt lenses" 
2el8 VV, ?1st St. — Tel. 737-5149 

\ ai pagal susitarimą L/Jarvta treč 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA, M.0. 
Specialybė - Chirurgija 
2454 We*t 71 st Street 

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

3 iki 7 v v T.k susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybė - Vidaus ir plaučiu lieos 

M M W 71 at 0t., CMceae, M. 
Tel.: 4M-01M 

ton 
112) M1-02M :312) M1-4M3 

DR. LEONAS S0RUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGHA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai., antr 1-4 p.p ir ketv 2-5 p p 
5est pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2080, rez. 440-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Stroot 
Tai. 434-0777 

Valandos pagal susitarimą 

M M H I B S VIŽIMS. M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydvtoias 

Kalbame lietuviškai 
61*5 S. Archer Avt. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

Ir „angeliukai" laukia Kalėdų senelio dovanų. Iidrt. - „Lituantcoe" tunto 
vilkiukai Rimas Marčiulionis, Andrius Matranga ir kiti. 

Nuotr. Gintaro Plato 

Of*. tel. LU 5-034S; Rez. PR 9-5533 

M . FRANCIS MA2BKA 
GYDY^OIAS IR CHIRURGAS 

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

» - • ; antr 12-6; penkt 10-12; 1-6 

JOHN P. WAITKUS, M.O., PACS 
SPtCIAUSTAS CHIRUROAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 40 SI.. Tel. 027-S231 
Kalbame lietuviškai 
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Dvasinis apsiginklavimas 

KRIKŠČIONYBĖS 
FRONTE 
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Esame Kūčių dienos išvakarė
se, šventoje Kalėdų dienų savai
tėje. Iš Lietuvos besilankantie
ji praneša, jog ten Kalėdų 
šventės bus paprastas darbadie
nis, kad žmonės nė neturėtų 
patogaus laiko buriuotis apie 
Prakartėlę bažnyčioje. Mes 
žinome, kad buvo nubaustų 
kunigų už tai, kad jie šventoriu
je bandė pastatyti puošnesnę 
Kalėdų eglutę. Tai mums yra ' 
dar didesnis paskatas per šias 
dienas parodyti daugiau dvasi
nio susikaupimo. 

Yra įsmigę žodžiai vieno 
išeivijos intelektualo: „Vokiečių 
okupacijos metu mes pažinome, 
kaip šiurpus yra nacizmas, 
bolševikų okupacijos metu pa
matėme, koks žiaurus yra 
komunizmas. Mums dar labiau 
išryškėjo, kad vienintelis tikras 
kelias yra krikščionybė". Šven
tosios dienos kaip tik ir yra gera 
proga ir gyvas reikalas daugiau 
įsijausti į krikščioniškąją pasau
lėžiūrą, praturtinti savo sielą 
krikščioniškosios ideologijos lo
biais ir sustiprinti savo dvasinį 
apsiginklavimą krikščionybės 
išsilaikymo, stiprėjimo ir 
plėtimosi fronte. I tą mus 
skatina ne vien švenčių dienos, 
bet ir mūsų ryžtingųjų herojų 
okupacijoje nepalaužiama išti
kimybė grumtynėse už krikščio
nybės idealus. 

Neturime pamiršti, kad dabar 
visame pasaulyje vyksta labai 
kietas susidūrimas tarp krikš
čioniškąją meilę ir teisingumą 
nešančio Kristaus mokslo ir 
tarp ateistinio, grubaus ir 
kruvino dvasinę vergiją ne
šančio komunizmo, valstybi
niame gyvenime besireiškiančio 
viena iš žiauriausių istorijoje 
žinomų diktatūrų. Šiose varžy
bose niekas neturi būti šaltas ir 
abejingas, o būtinai atskubėti 
su savo darbo ir aukos įnašu. 

Nebijokime atvirai pažiūrėti 
tikrovei į akis. Pamažu išeivijoje 
mes daromės tautinė grupė su 
išmirštančiais dvasios vadais. 
Mūsų išeivijos kunigų amžiaus 
vidurkis jau ima suktis apie 70 
metų. Pagal šio krašto bažnyti
nius nuostatus sulaukusieji to
kio amžiaus jau tur i trauktis iš 
pareigaviečių, užleisdami vietą 
jaunesniems. O tų jaunesnių jau 
mes nebeturime. Užtat išauga 
nauji reikalavimai pasaulie
čiams dar daugiau švytėti savo 
dvasingumu. Ačiū Dievui, kad 
mes jau turime tokių pasaulie
čių, kur ie y ra išėję net 
teologines studijas ir dvasinia
me gyvenime stipriai reiškiasi. 
Su džiaugsmu galime konsta
tuoti, kad ir ta ip puikiai 
pavykęs 600 metų krikščiony
bės minėjimas JAV-ėse susilau
kė pirmaujančių organizatorių 
iš pasauliečių. Ir tai yra mūsų 
viltis. 

Mes didžiuojamės tokiais 
heroiškais Lietuvos krikščiony
bės atstovais, kaip kunigai Sva
rinskas, Tamkevičius, kaip Sa-
dūnaitė ir daug kitų. Mes su 
ypatinga pagarba prisimename 
tuos Liet. Kat. Bažnyčios Kro-

įgrūsti tokius asmenis, kurie 
jiems būtų artimesni, kurie 
duotųsi užverbuojami, kurie po 
šventimų už metų kitų atkristų 
nuo kunigystės ir tarnautų 
ateistinei propagandai. Oku
pantas t iek varžo seminarijos 
vadovybę, kad nebelieka pilnos 
laisvės spręsti, ką priimti ir ką 
įšventinti. 

Žinoma, yra ir heroiškų jau
nuolių, kurie eina, nežiūrint, 
kad jiems teks dirbti katakom
bų laikų bažnyčiose. Bet yra ir 
kitokių. Tie kitokie žino, kad 
žmonės, suprasdami sunkias 
kun igo da rbo ap l inkybes 
okupacijoje, stengiasi jį aprū
pinti, d a ž r a i sudaran t net 
geresnes gyvenimo sąlygas 
negu daugelio kitų, išskyrus 
raudonuosius buržujus, turin
čius daug privilegijų. Todėl kai 
kurie skverbiasi į seminariją 
visiškai be religinio paruošimo 
ir auklėjimo savo šeimoje, be 
religinio apmokymo mokykloje 
ir be pašaukimo. Jie lengviau 
duodasi įtraukiami į KGB pink
les ir ateityje savo blogu pavyz
džiu gali įnešti daug papiktini
mo, daug žalos Bažnyčiai ir 
krikščionybei, ko okupantas 
kaip t ik ir nori, nes žino, kad 
šiandien viena iš didžiausių 
atsparų prieš okupanto lietuvių 
tautos suvirškini ią yra krikš
čionybė, ka ip ji buvo ir carų 
okupacijos laikais, padėdama 
išsilaikyti mūsų tautai nenu-
skęstant provoslaviškoje slavų 
jūroje. 

Šių ir visų kitų mums žinomų 
aplinkybių akivaizdoje ryškėja, 
kaip kiekvieno iš mūsų yra 
šventa pareiga pravesti savyje 
dvasinį apsiginklavimą, pasi
ruošus įnešti savo dalį krikš
čioniškosios pasaulėžiūros fron
te. Dezertyrų čia negali būti. 
Tai mūsų tautos likiminis rei
kalas, pagaliau ir kiekvieno iš 
mūsų esminė sąlyga čia ir 
anapus. Pažinti savo laikų di
džiausią reikalą ir jam aukotis 
yra didžiųjų asmenybių savybė. 
Šiandien didysis reikalas — įsi
jungti į krikščionybės idealų ug
dymo, gynimo ir plėtimo frontą, 
kiekvienam čia atliekant savo 
uždavinį i r pareigą. 

Dvas in į š a rvuo tumą čia 
atneša du dalykai — gilesnis 
krikščionybės idealų pažinimas 
ir valios užsidegimas tam auko
tis . Čia nemažai gali padėti ati
tinkamos literatūros skaitymas, 
pradedant Naujuoju Testamen
t u , krikščionybę ugdančiais 
žurnalais, knygomis. Tai ypač 
tur ime turė t i minty paskelb
tame spaudos mėnesyje. Tas 
ypač svarbu mūsų laikais, kai 
y ra tiek gausu pasimetimo. In
žiner i jos s t u d e n t a s k a r t ą 
pareiškė: „Jaučiuosi lyg laivas 
be vairo jūroje, kur siaučia ura
ganas". Tokių žmonių be dvasi
nio vairo ima atsirasti plačiau, 
o tai pavojinga. Didysis visuo
menės vadas Indijos Gandhi 
savo veikale „Young India" per
spėjo: „Europiečiai tur i atnau
jinti savo pasaulėžiūrą, jeigu 
nenori sužlugti po tuo praban
gos svoriu, kurio vergais jie 
tampa". Eilėraštyje iš Lietuvos 

nikos kūrėjus ir platintojus bei Gintario „Žodžiai nuo Nemuno" 
kitų pogrindžio raštų skleidėjus, skaitome: „Tiktai tada mes mil-
kurie dirba nežiūrėdami kasdienio 
pavojaus savo tarnybai, laisvei, 
net ir gyvybei. Ir mes neturime 
pasilikti šaltais ir abejingais jų 
pasišventimo ugnies kaitinami. 

Tačiau negalime užmerkti 
akiH ir prieš kylančią grėsmę. 
Visų pirma kelia rūpesčių 
Lietuvoje teišlikusi vienintelė 
kunigų seminarija. Jau bloga, 
kad ji yra viena, kad į ją lei
džiamų priimti kandidatų akai-

Tautybių festivalio mugėje Miiwaukee lietuviui prie savo tautinės tvorelės ir nainelio. 

TAUTYBIŲ FESTIVALIS 
MILAVAUKEE MIESTE 

Jau praėjo mėnuo nuo tauty
bių festivalio Milvvaukee, WI. 
Lietuviai, kaip pagerbtoji etni
nė grupė 1987 metų festivalyje, 
jau netrukus turės pasitraukti 
į užkulisį. Ateis kitos grupės ei
lė ruoštis tam trumpam, bet 
įspūdingam savaitgaliui, kuris 
sudaro tokią svarbią veiklą In
ternational Institute of Wiscon-
sin ir daugiau kaip 40 etninių 
grupių, kurios gyvena ir veikia 
Milwaukee miesto apylinkėje. 

Prieš 44 metus International 
Institute of Wisconsin nutarė 
pagerbti Milwaukee gyvenan
čias etnines grupes. Iš to išaugo 
didžiulis festivalis, kuris kas
met pritraukia 3večius iš viso 
Wisconcino ir iš kitų valstijų. 
1987 m. 60,439 žmonių lankėsi 
Mecca auditorijoje lapkričio 
20-22 d. ir daugiau kaip 5,000 
savanorių padėjo institutui 
programomis ir kitais organi
zaciniais reikalais: arenoje, 
turguje, „bierstube" salėje, kul
tūros darbų salėje ir pan. 

International Institute of Wis-
consin patarnauja imigrantams. 
Jis padeda su vertimais, anglų 
kalbos išmokimu, pilietybės ga
vimui pasiruošimu, užsieniečių 
svečių priėmimu ir pan. Para
mos šiems darbams mažas in
stituto štabas gauna iš 250 sa
vanorių — United Way of Grea-
ter Milvvaukee aukų, kitokios 
finansinės paramos ir iš tauty
bių festivalio. 

Lietuvių Milvvaukee po karų 
ir dabar — mažai. Jie pasinau
doti instituto patarnavimais gal 
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ir negali. Tačiau lietuvių 
kolonijų maždaug pusvalandžio 
važiavimo kelionės nuo 
Milvvaukee yra dvi — tai Racine 
ir Kenosha. J e i Chicagos 
lietuvių mažai žinojo apie Holi-
day Folk Fair (ir apie institutą), 
tai Racine ir Kenosha lietuviai 
— atvirkščiai. Lietuviai kukliai 
jau senokai festivalyje pasirodo 
savo šokiais, maisto produktais 
ir rankdarbiais. Po 1986 metų 
Holiday Folk Fair kiniečių 
pasirodymo k a i kuriems 
lietuviams atėjo mintis insti
tutui pristatyti savo grupę — 
lietuvius, kandidatuoti į 1987 
metų pagerbtąją grupę. Lat
viai, ispanų pasaulis, britų salų 
etninės grupės ir kiniečiai bei 
kiti visi jau buvo pagerbti. 
Lietuviams pasisekė įrodyti in
stitutui, kad lietuviai turės 
visuomenės paramą ir kad jie 
sudarys reikiamus komitetus 
pa ta r t i ir pr is idėt i prie 
Festivalio ruošos. Pasiūlymas — 
priimtas. 

Taip ir prasidėjo lietuvių dar
bas. Šiaurės Illinois miestų 
lietuviai ir pietinio Wisconsin 
lietuviai sudarė pagrindinį 
komiteto štabą: Teresė Balčiū
nienė, Stasys Milašius. Regina 
Norušienė, Gediminas Dama-
šius, Giedrė Milašienė, Vilija 
Sužiedėlienė, Ramutis Pliūra ir 
Milda Neumanienė. Kiekvie
nas turėjo paskirtų bei apsiim
tų pareigų. Komitetas bei talki
ninkai davė siūlymus lietuviš

kiems motyvams ant festivalio 
skelbimų bei suvenyrų. Komite
tas parūpino kandidates Miss 
Holiday Folk Fair išrinkimui 
(Ramunė Kubiliūtė buvo išrink
ta.) Pagrindinio festivalio 
plakato nuotraukai parinkta 
Kristina Milašiūtė. Radijo 
pasikalbėjimus ir Milvvaukee 
mieste įvykusias lietuviškas 
kultūrines bei menines parodė
les koordinavo Vytautas Janu
šonis. Mecca arenoje lietuviškas 
vaizdas — lietuviška sodyba ru
giapjūtės metu — Rimos Bonder 
projektas su Paukštelytės pie
šinių, Bernard Norušio nuotrau
kų bei John Scheare technine 
pagalba. Kultūros parodėlei fes
tivalio metu pastogę pastatė 
Špokas. Rankdarbius iš 
lietuvių menininkų bei prekybi
ninkų rinko Vilija Sužiedėlienė 
bei kitos moterys. Aurelija 
Paukštelienė parašė scenarijų 
anglų kalba. Jie pranešėjų buvo 
perskaitomi savaitgalio metu. 
P. Janušonienė savaitgalio 
metu pravedė š iaudinukų 
gaminimo kursus. Tamulienė iš 
Chicagos Tautodailės instituto 
su kitomis narėmis demonstra
vo lietuvių audimo techniką 
savaitgalio metu prie kultūros 
būdelės. 

Vienų darbai užkulisiuose 
kitų priešakyje. Vienų darbai il
gai prieš festivalį užsitęsė — 
kitų tik savaitgalio metu. Vieni 
darbams pasižadėjo — neišpildė 
ar atsisakė, kiti — neprašyti 
atliko. Kiekvienas čia paini 
nėtas asmuo ir daug nežinomų, 

napaminėtų, sudarė Inter
national Institute of Wisconsin 
vaizdą apie l ietuvių išra
dingumą, darbštumą, vieningu
mą. 

Lietuvių komitetas pasiūlė, 
kad užuot pasikvietus vieną 
ypatingą grupę iš tėvynės, kaip 
1986 m. darė kiniečiai, verčiau 
pasikviesti Š. Amerikos lietuvių 
išeivių vaikų tautinių šokių 
ansamblį „Gintarą" iš Toronto, 
Ont. Ansamblis daug laimėjęs 
premijų, šokęs tarptautiniuose 
festivaliuose. „Gintaro" at
vykimas į festivalį atl ikti 
ilgesnę programą, vadovų Ritos 
ir Juozo Karasiejų supratimu, 
padidintų festivalio svarbą. 

Rita ir Juozas Karasiejai at
vyko į Milwaukee pasitarti su 
Instituto vadovybės Alexander 
Durtka (executive director) ir jos 
š tabu. Lie tuvių komitetas 
dažnai posėdžiavo Milvvaukee. 
Kitų „vietinių" šokių grupių 
„Klumpės", „Spindulio", „Spin
dulio" jaunių grupės ir Lemon-
to lituanistinės mokyklos šokių 
ratelio vadovai tarėsi. Tai Rasa 
Poskočimienė ir Stasys ir Gied
rė Milašiai. Buvo duotas prašy
mas ir gauta Lietuvių fondo 
pa rama — sta ty t i sceną. 
Lietuviai suruošė blynų balių 
pavasarį, ka i buvo pranešta, 
kad lietuviai bus pagerbtoji 
grupė instituto patalpose. Wau-
kegano ir Wisconsino apylinkių 
Lietuvių Bendruomenės pikni
kuose vasarą ir sutartiniam 
rudens baliuje buvo prašoma 
lietuvių visuomenės finansinės 
paramos. „Klumpė" ir „Spindu
lys" dalyvavo bei šoko rudens 
baliuje City of Festivals Parade 
Milvvaukee ir kitur. Ruošos bei 
reklamavimo darbai atl ikti 
šokėjų bei komiteto narių. 
Šokėjai platino bilietus savo 
draugams bei kitiems. Prikal
binti Chicagos lietuvius, kad 
jiems verta vykti beveik 2 vai. 
į Milvvaukee festivalio pamatyti 
— tai šokėjų ir lietuvių komite
to narių ušsimojimas. J u k 
Chicagoje tautybių festivalio 
nėra. Reikia kitur važiuoti. 
Kodėl ne į Milvvaukee? 

Po darbų, barnių, repeticijų, 
posėdžių pralėkė Holiday Folk 
Fair savaitgalis. Tūkstančiai 
pamatė visas etnines grupes 
šokančias po vieną šokį areno
je priešais lietuvių pastatytą 
namelį scenoje. Lietuviai ilgiau 
pašoko, grojant „Gintaro" an
samblio orkestrėliui. Pašoko 
vaikučiai neva l ie tuviams 
seneliui ir močiutei. Kitoje salė
je visi dalyviai praėjo priešais 
lietuvių priešakyje išstatytus 
prekių stalus, prieš einant kitų 
tautybių prekių pirkti. Festiva
lio marškiniai, kavos puodukai, 
meškiukai ir pan. — visi su lie-

tuv i ška i s motyvais — tai 
dalyviams prisiminimas, kad 
vieneriais metais Holiday Folk 
Fair lietuviai buvo pagerbta 
grupė. 

Arenoje Lietuva buvo api
būdinta gražiais, gamtą vaizduo
jančiais žodžiais. Gaila, bet 
nelabai buvo progų paaiškinti 
jos dabartinę situaciją. Holiday 
Folk Fair politikai ne vieta, 
pagal institutą. Tačiau kitos 
etninės grupės iš pavergtų 
kraštų ir apsiskaitę amerikie
čiai gali daugiau sužinoti ar jau 
tą gerai supranta. Festivalio 
marškinėliai — juose vaizduoja
mas Vytis — tai lietuviams tau
t inis simbolis. Lietuviškoj 
sodyboj scenoje — Jurgio Daug-
vilos Rūpintojėlis, pasiskolintas 
iš Špokų šeimos. Tai kultūrinis 
rankdarbis, bet ir religinis sim
bolis. Neturėjom progos viešai 
pristatyti generalinio konsulo 
Vaclovo Kleizos ir A. Klei-
zienės, bet taut inių šokių 
žinovas Vytautas Beliajus, 
atvykęs iš Denver, Colorado, 
buvo pranešėjų arenoje visiems 
pr i s ta tomas . Ins t i tu to 
direktoriaus žmona Durtka 
dalyvavo kun. A. Miciūno 
atnašaujamose šv. Mišiose 
sekmadienio rytą, kur pagrin
dinė kalba buvo lietuvių kalba. 
Lietuviams atsirado progos 
parodyti savo religinį, politinį 
bei kultūrinį veidą savaitgalio 
metu. 

Ką „Gintaras" prisimins apie 
savo viešnagę Milvvaukee? 
Sunku pasakyti. Šokėjai ir jų 
vadovai tikrai užsitarnavo savo 
nakvynių } vaišių, kuriuos 
ins t i tu t a s parūpino. Tiek 
pasirodymų! Visi šokėjai sutiko, 
kad muskulai skaudėjo, šokant 
tiek sykių į dieną (per visus 
spektaklius) ant cementinių 
grindų. O „Gintaras" dar atliko 
pusvalandžio programą! Pagerb
toji grupė buvo dėmesio centre 
per visą savaitgalį. Tai kainavo 
daug nervų, energijos. Tačiau 
girdėti l ietuvių vardą per 
garsiakalbį, per televizijos rek
lamas, matyti jį užkabintą ant 
festivalio vežimo Milvvaukee 
Padėkos savaitgalio parade, 
matyti „Gintaro" šokėjus „The 
Milvvaukee Journal Metro" pir
mam puslapyje (laprikčio 22 d.). 
„Klumpės" šokėjus „Mihvaukee 
Area Guide" ir „Key" leidiniuo
se, lietuvių receptus, nuotrau
kas, iškabintas, išspaudintas ki
tur — tai tikras pasididžiavi
mas. Holiday Folk Fair — 
seniausias ir didžiausias etninis 
festivalis Š. Amerikoje, laiko
mas po vienu stogu. Lietuviai, 
atstovaudami palyginti mažai 
etninei grupei, gali jaustis, kad 
darbas ir pareiga atlikti pasigė
rėtinai. Iki pasimatymo 1988 m. 
festivalyje! 

žinai, kai žmogiškumui amžinai 
tarnaut i pasisvenčiam, kai var
dan Kristaus ir Tiesos, vis ne
stokodami drąsos — kas žema, 
nepakenčiam". 

Ir išeivijoje vienas iš didžių, 
Stasys Barzdukas, yra palikęs 
mums tokį lyg testamentinį 
išpažinimą: „Dvi pagrindinės 
atramos ta i mano Dievas ir 
mano Tauta. Pirmiau gimiau 
Tautoje, vėliau radau Dievą. 

čius ribotas, bet blogiausia, kad Todėl į Dievą einu per Tautą, ir 
KGB verčia priimti ir tokius šios abi mano pasaulėžiūros 
kandidatus, kurie neturi pašau- atramos mano vienodai brangi-
kimo ir neverti gauti kunigiškų narnos". 
šventimų. Okupantui svarbu J u o z . Pr . 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P . M E L N I K A S 

Romanas 

6 
Kokia tai menka, tiesiog nežmoniška padėtis. Ir 

kokia kvaila mano profesija. Net su duobkasiais ar prie 
plentų kasančiais griovius taip nesielgtų. Per unijas 
jie turi sutartis su darbdaviu. O man net joks diplomą? 
nepadeda. 

Kaip ilgai šlifuoju šaligatvius? Fsu jau seniai „šali
gatvio žmogus". Trinksi nauji batai, spaudžia pirštus 
ir kojos jau pavargo. Prisėsiu kur, kad pailsėčiau. 

Įėjus į užkandinę ir geriant kavą žiovulys apėmė, 
įgriso lankstymasis ir visa kita. Taip reikalingo atsilei-
dimo banga lyg leidosi ant jo. Užsirūkė. Koja trynė koją 
ir atsirėmė į kėdės atlošą. 

— Ką dirbote taip trumpai durų kompanijoje? — 
paklausė jo Devinskis... 

Tokie tai seni laikai... Anos durų bendrovės 
nenorėjo nė prisiminti... Bei pareiškime užraše. Ten 
braižė duris... Nemažas fabrikas šalia braižyklos trink
sėjo, lamdė plieną ir kalė išbraižytas durų dalis. 
Bendradarbiai į Dobilą nekreipė dėmesio, apie algas, 
pensijas ir sportą bešnekėdami. 

Ten jautėsi nepriklausąs jiems, ne kaip ir angliš
kai dar kalbėjo. Nelindo niekam į akis. Dirbo už du, 
bet darbas buvo nuobodus. Jį imdavo miegas ir jis pra
dėdavo darbe žiovauti. Nors vieta buvo rami, jis galėjo 
\e akyti ir tobulintis amerikietiškame universitete, bet 
ar tokia bus jo karjera, vis klausė savęs. 

Išmokęs kalbą su vienu, kitu šnekėdavo. Kai kas 

pastebėjo, kad Dobilas truputį daugiau už juos apie 
pasaulį žino. Ką daryti? negi tai pripažins? Kai kurie 
užsičiaupė... 

Nutilo istorijos mėgėjas, su kuriuo kalbėdavo apie 
Europą ir Ameriką. Filosofiją studijavęs jaunuolis pyko 
dėl Dobilo plataus estetinio ir filosofinio išsilavinimo. 
Slėpdami savo nežinojimą, jie dažniausiai pradėdavo 
šposauti. Jie kartais bandydavo Dobilą įbauginti. 
Ginčydavosi pikti, be reikalo, Dobilą šiek tiek išgąs
dindami. Bet vėliau, supratę, kad besiginčydami pa
darė klaidą, vengdavo liesti painias temas ir pa
šnekesiai užsibaigdavo trumpomis kalbomis apie orą, 
mašinas ar sportą. 

Įstaiga ir žmonės buvo siaurų pažiūrų ir todėl 
Dobilas, užbaigęs mokslus, siekė ko nors platesnio. 
Palikęs „vyrus su durimis" iš ten išėjo į nesaugias, bet 
įdomesnes džiungles. 

„Ilsiuos tose džiunglėse dabar, galvojo. Bet ar tai 
poilsis? 

Net ilsintis rūpesčiai graužia. Iš ko gyvensiu, jei 
darbo nerasiu? Nedidelė valdžios pašalpa jau baigiasi, 
reikės mokėti sąskaitas už namą. Maisto taip pat 
reikės. Santaupos banke vis mažėja". 

Apsidairė. Užkandinėje keli vyrai ir moterys šaku
tėmis baksnojo lėkštes. Pamatė telefoną. Reikėtų pa
skambinti Marytei, pagalvojo. Pavargusiomis kojomis 
nuėjo prie telefono ir pasuko savo namų telefono 
numerius. 

— Tai kaip? — kaip visuomet klausė Marytė. 
— Dar nieko gero, — prisipažino žmonai Dobilas. 

— Buvau trijose vietose. Kalbėjau. Kai kur net į 
pavyzdinius brėžinius nedirstelėjo. Po pietų užeisiu dar 
į kelias. 

— Nuvargai, vargšeli. Važiuok namo. Paskambink 
Prūsui. 

— Dar ne. Kai paskutines bendroves aplankysiu, 
tai nebeliks jokių: visas keturiasdešimt būsiu apėjęs. 

— Kas dedasi? Tiesiog darbų sausra? Taip niekada 
nebuvo. 

— Kaip nušluota... Kas gero namuose? 
— Džiordžis atvežė Nijolę su mažyte. Bet buvo vėl 

toks nemandagus. Vis dar negaliu jo pakęsti. O Dženu-
tė sukarpė tavo laikraštį. 

Dobilas nusijuokė. 
— Tai nieko, — pasakė jis. 
Dženutę jis mylėjo. O žentas Džiordžis, kuris, prieš 

vesdamas Nijolę, rodėsi maloniu amerikiečiu, po 
vestuvių labai pasikeitė. Tipiškas oportunistas: vaidino 
gerą, kad Dobilas savo dukrą išleistų už jo. Po to pasi
darė ironiškas, nemandagus, lyg Dobilo ir visų 
emigrantų nekęstų. Savo ironiškumą stengėsi kiek
viena proga pabrėžti. Kartą, lyg tarp kitko, burbtelėjo 
panosėj: 

— Pažinai vieną užsienietį — pažįsti visus. 
Tarsi visi užsieniečiai būtų niekam verti ir jį 

kažkuo nervintų. Dobilas nebuvo tikras amerikietis, 
bet kas blogo tame? negi turėtų gėdytis, kad gimė 
Europoj? 

Aštrus Džiordžio liežuvis pradžioj patiko Marytei 
ir jam. Tačiau amerikietis žentas ilgainiui dėl to dau
giau įsidrąsino. Viską niekina.itis Džiordžis dažnai 
juokėsi iš Marytės ir Dobilo angliškų žodžių ištarimo, 
apsirengimo, jų europietiško būdo smulkmenų... Ir tai 
darydavo tik ką peržengęs jų namu slenkstį. Tuoj 
nustatydavo santykių nelygumą: aš amerikietis, o jūs.. 
žemesnio lygio, kuriuos reikia kiekviena proga mokyti, 
atsiminkit. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, trečiadienis, 1987 m. gruodžio mėn. 23 d. 

ŽINIOS 
PIETŲ AMERIKOS 

GINTARAS 

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-ja gruodžio 5 d. savo patalpose 
surengė Pietų Amerikos gintaro 
ir jo dirbinių parodą. Joje 
dalyviai turėjo progos ne tik su
sipažinti su Pietų Amerikos gin
taru, bet ir įsigyti įvairių jo dir
binių. Jų parduota už gana 
gražią sumą. Paroda buvo 
skelbta tik „Laisvės Varpo" 
laidoje, bet į ją atsilankė ne
mažai lietuvių, net iš tolimesnių 
vietovių. 

RANKDARBIŲ MUGĖ 

Gruodžio 6 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos antro aukšto 
salėje Lietuvių Tautodailės 
instituto Bostono skyrius 
surengė rankdarbių mugę, 
kurioje su savo dirbiniais daly
vavo Regina Petrutienė, Irena 
Končiuvienė, Irena Treinienė, 
Jūratė Norkūnaitė-Aukštikal-
nienė ir kitos. Šalia to mugėje 
buvo dailės ir grafikos darbų iš 
Lietuvos ir išeivijoje sukurtų. 
Mugėje galima buvo įsigyti 
įvairių dovanų Kalėdoms ir 
kitoms progoms. Susidomėjimas 
buvo lygiai rodomas juostomis, 
medžio dirbiniais, audiniais, 
džiovintomis gėlėmis ir vai
nikais iš jų, kaip ir dailės bei 
grafikos darbais. Mugė buvo 
verta didesnio lankytojų dė
mesio, negu jo susilaukė. 
Atrodo, kad ji būtų buvusi sėk
mingesnė, je i būtų buvę 
pasirūpintąją plačiau pagarsin
ti ir išpopuliarinti lietuvių 
visuomenėje viešo susižinojimo 
priemonėmis, kas atsieina la
bai nebrangiai, bet ko mūsų 
renginių organizatoriai kartais 
neįvertina. A A 

NAUJAS LIETUVIS 
FILMININKAS 

Lietuvių Piliečių d-jos patal
pose. Tai buvo visuotinis 
metinis tos kuopos narių susi
rinkimas, kuriame išklausyta 
veiklos apyskaita, patvirtintas 
finansinis pranešimas, nutarta 
surengti Naujų Metų sutikimą. 
Apsvarstyti ateities planai ir 
perrinkta valdyba, kurios pir
mininku yra Stasys Augonis. 
Kuopa darbu ir pinigu remia 
visus lietuviškus reikalus. 

LAISVĖS ATSTATYMO 
SUKAKTIES MINĖJIMAS 

Gruodžio 6 d. įvykusiame 
Brocktono Lietuvių Tarybos 
posėdyje nu ta r ta Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
70-ties metų sukakt ies 
minėjimą ruošti ateinančių 
metų vasario 21 d. Minėjimo 
programos sudarymo reikalu 
pavesta vieniems tarybos na
riams pasirūpinti t inkamu 
kalbėtoju, o kitiems — sudaryti 
kitą programą. Liko neiš
spręs tas k laus imas , kaip 
šventės pagrindu sudominti 
Lietuvos re ika la is vietos 
amerikiečių administraciją ir 
visuomenę, o taip pat antrosios 
ar jau net trečiosios kartos 
lietuvius, besilaikančius nuo
šaliai nuo tokių minėjimų. O 
toks sudominimas sudaro tos 
šventės minėjimo vieną svar
biausių uždavinių. Jo tinkamas 
atlikimas yra nemažiau reikš
mingas , kaip įprastinio 
minėjimo suruošimas savųjų 
tarpe. 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 

siekimą su praktišku darbu 
jauniems menininkams ugdyti, 
visuomenės susidomėjimą meni
nėmis vertybėmis kelti, jos 
meninių vertybių skonį tobulin
ti. Darbas su jaunais, priau
gančiais menininkais ir chorais, 
metinių koncertų rengimas ir 
su paruoštomis programomis 
net tolimiausių vietovių lan
kymas, lietuvių kompozitorių 

būti nut raukta . O Lietuvos 
pogrindžio studentijos „Juven-
tus academica" rašo, kad „...jei 
aidi liaudies dainos ir galime 
kalbėti lietuviškai — už tai 
lenkiame galvas mūsų žino
miems ir nežinomiems par
tizanams". Taip pasisako tie, 
kurie dar nebuvo gimę, kai par
tizanai beviltiškai kovėsi. 

Po meninės dalies, kurią 
atliko solistas Ben. Povilavičius 
akomp. komp. Jer. Kačinskui, 
po Amerikos ir Lietuvos himnų, 
padėkojus šauliams už talką ir 
ramovėm) žmonoms už vaišių 
paruošimą, gausiai susirinkę 
minėjimo dalyviai buvo pakvies
ti pasivaišinti. 

J. Včj. 

CLASSIFIED GUIDE 

Paminėjęs 15 metų sukaktį — _ _ _ _ _ 
kūrinių, gaidų ir plokštelių nuo Romo Kalantos gyvybės au-
leidimas - tai jo gyvenimas, kos, Al. Astravas pastebėjo, kad Lietuviai Floridoje 
Todėl jo mirtis sudavė didelį | niekas jau tos liūdnos sukakties 
smūgį ne tik Bostono ir apy- šįmet nebeprisiminė, išskyrus jĄįamį įTĮ^ 
l : . 1 . A n K n » « t . t i n » « i c K A T i r t a a i nnpta Bal i A u š i n a savo linkės lietuviams, bet visai 
mūsų išeivijai. Juo toliau, tuo 
skaudžiau tas smūgis jau
čiamas. Šis Izidoriaus 
Vasyliūno mirties sukakties 
priminimas užsklęstas ištrauka 
iš jo su sūnumi dr. Vyteniu 
atlikta Juozo Gruodžio sonata. 

SPAUDOS MĖNUO -
GYVOSIOS LIETUVYBĖS 

MĖNUO 

Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros tarybai paskelbus 
gruodžio mėnesį lietuviškosios 
spaudos mėnesiu, „Laisvės Var
pas" gruodžio 13 d. laidoje 
nurodė, kad mūsų nelaimė, jog 
spausdintas lietuviškas žodis 
iškilo mūsų tautos raidoje 
pa vėluotai,, daug vėliau, negu 
kitų tautų raštai. Bet tas 
spausdintas lietuviškas žodis 
at l iko ypatingą uždavinį, 
sukėlęs tautinį atgimimą, paža
dinęs tautinę savigarbą, sustip
rinęs pasitikėjimą savo jėgomis. 
Kokia reikšmė tam žodžiui tei
kiama dabar okupuotoje Lietu
voje, rodo ten leidžiama pogrin-

poetą Balį Aug iną savo 
eilėraščiu „Dirvoje". O kur kiti 
poetai? 

Al. As t r avas , p r i s iminęs 
Šaulių s-gos t r emty je 
suvažiavime priimtą rezoliuciją 
dėl bendravimo su pavergtąja 
Lietuva, tarė: „Bostono ramovė-
nai, minėdami tas skaudžias, 
bet didžiai garbingas sukaktis, 
jungiasi prie šaulių rezoliucijos, 
kviečia visus stoti į tautos 
sargybą ir sudrausminti tuos, 
kurių veiksmai nesiderina su pasakys pamokslą. Su juo kon-
žuvusių savanorių, karių ir celebruos kun . dr . Vincas 
partizanų auka. Būkime atspa- Andriuška ir pasakys pamokslą 
rus, nes sovietinis komunizmas, lietuviškai. 
kaip gundant i s šventraščio Po pamaldų bus iškilmingai 
šėtonas, siūlo didžią garbę pašventintas palaimint. Jurgio 
tiems, kur ie parpuolę juos Matulaičio paveikslas. Šventi-
pagarbins ir kaip vergai jiems nimo apeigas atliks vysk. N 

MIŠIOS I PALAIMINTĄJĮ 
JURGI MATULAITI 

Sausio 10 d., sekmadienį, 2 
vai. p.p. Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčioje bus šv. Mišios 
į palaimintąjį arkiv. Jurgį Ma
tulaitį. Per Mišias giedos „Ban
ga", prie vargonų bus muz. 
Algis Šimkus. Šv. Mišias laikys 
vysk. Norbert Dorsy ir angliškai 

tarnaus". 
Kūrėjus — savanorius St. 

Griežę ir J . Liutkonį pager
biant, šaulės prisegė jiems po 
baltą gėlę. Šiaurės Lietuvos par
tizanas Petras Bliumas tuo 
metu buvo ligoninėje. 

Ramovėnų skyriaus vienas 
iš s teigėjų (J . VaiČjurgis) 

džio spauda. Išeivijoje spausdin- pagarsino, kad šis skyrius šiais 

Dorsy. Sv. Mišios bus lietuviš
kai, jau aprobuotos Šv. Liturgijos 
kongregacijos. Aukas neš mo
terys, apsirengusios tautiniais 
drabužiais. Taip pat bus iškel
tos Amerikos i r Lietuvos 
vėliavos. 

Iš anksto yra kviečiami visi 
apylinkės lietuviai dalyvauti 
šiose pamaldose. 

Šaunų Naujų Metų sutikimą 
su puikia lietuviška vakariene, 
įvairiais gėrimais, šokiais, gro
jant geram orkestrui, rengia So. 
Bostdrio Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje Jono Vana
gaičio šaulių kuopa. Visais to 
sutikimo reikalais rūpinasi 
speciali komisija, kurios pir
mininku yra Martynas Dapkus. 
I jį kreipiasi telefonu 269-5995 
visi pageidaujantieji tame su
t ikime dalyvauti . Tai bus 
vienintelis didesnio masto 
lietuvių rengiamas Naujų Metų 
sutikimas. 

KALĖDINĖS GIESMĖS 

Gruodžio 24 d. Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone vidurnakčio Bernelių 
Mišiose kalėdines giesmes 
giedos solistai Ona Aleksaitė ir 
Benediktas Povilavičius, o taip 

- pat parapijos choras. Šv. Mišios 
tanas Kulbis, fotografuodamas pradedamos 12 vai. vidurnakty 
ir ruošdamas '--"•'—•- —-L —•— 
taklius. 1984 

Antanas Kulbis iš Brockto
no siekia magistro laipsnio 
filmavimo mene Bostono 
universitete, College of Com
munications. To laipsnio 
gavimui jis turi susukti 30-ties 
minučių filmą. Iš daugelio 
galimų temų Antanas Kulbis 
pasirinko filmui lietuvišką 
temą — legendą apie Geležinį 
vilką. Tą legendą jis praplės, 
įjungdamas Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino pastan
gas išsaugoti savuosius įsitiki
nimus ir papročius, apginti 
Lietuvą nuo kryžiuočių puo
limų. 

Filmavimu susidomėjo An-

skaidrių spėk 
m. jis paruošė 

vaizdajuostę „Partizanas", kuri 
buvo rodoma įvairiuose šio kraš
to lietuvių telkiniuose ir jauni
mo stovyklose. 

Bostono universitete Antano 
Kulbio darbai aukštai verti
nami. Jis yra gavęs premijų už 
režisavimą, kinematografiją. 
Šiais metais Lietuvių fondas yra 
paskyręs jam stipendiją iš 
Fulgento ir Marijos Janonių sti
pendijų fondo. 

Magistro laipsniui gauti susu
kimas filmo lietuviška tema yra 
susijęs su didelėmis išlaidomis, 
todėl prašoma ir laukiama 
visuomenės paramos. Tuo 
reikalu pasiųsta daug laiškų 
įvairioms organizacijoms ir at
skiriems asmenims. Galimai 
gausesnis atsiliepimas į tą 
kreipimąsi sudarys r imtą 
moralinę ir materialinę paramą 
filmininkui, kuris savo ma
gistro darbui pasirinko lietu
višką temą. 

to lietuviško žodžio negali 
atstoti nei vietinė spauda, nei 
televizijos programos, nes ten 
nėra nei žinių iš lietuviško 
gyvenimo, nei lietuviškų reika
lų nagrinėjimo, nei pagaliau 
lietuvių kalbos. Kas domisi ir 
gyvena mūsų tautos likimu, 
tam būtina lietuviška spauda. 
Be jo gali apseiti tik tas, kuris 
yra nutolęs nuo lietuviškų rei
kalų. Todėl paskelbtas lietuviš
kosios spaudos mėnuo yra lyg 
gyvosios lietuvybės mėnuo. Per 
jį reikia surasti mūsų spaudai 
naujų prenumeratorių. Tai akci
ja sustiprinti ne tik lietuvišką 
spaudą, bet ir pačią gyvąją 
lietuvybę. Panašias mintis 
Petras Viščinis dažnai kelia 
„Laisvės Varpo" laidose. 

R V. 

LAISVĖS KOVOTOJŲ 
ŠVENTĖ 

„Draugo" 234 nr. (1987.12.2) 
tilpo Bostone lapkričio 22 d. 
įvykusio Lietuvos Kariuomenės 
atkūrimo paminėjimo platus ir 
vaizdus pirmosios jo dalies apra
šymas. Kadangi kitose jo dalyse 

metais švenčia 35 metų veiklos 
sukaktį. Jo paminėtiems dar 4 
gyviems ir ištvermingiems sky
riaus steigėjams taip pat buvo 
prisegta po gėlę. 

Blogis, sėjamas mūsų 
lūpomis, neretai krinta ant 
mūsų pačių krūtinės. 

Herbert 

Š V E N T V K A L Ė D V I R N A U J V J V M E T Ų 

proga Lietuvių Fondo vadovybė sveikina narius ir 
talkininkus, spaudos ir radijo redaktorius bei ben
dradarbius ir visą lietuvių visuomenę, linkėdama Dievo 
palaimos asmeniniame gyvenime ir ištvermės lietuviško 
darbo baruose. 

Pavergtieji broliai ir sesės yra parodę nepaprastą 
pasiaukojimą ir ryžtą kovoje už tikėjimą, žmogaus teises 
ir Lietuvos laisvę. 

Tegul Aukščiausias laimina tautos didvyrišką kovą, j 
kurią jungiasi visa lietuviškoji išeivija, siekdama ben
dro tikslo — Lietuvos valstybinės nepriklausomybės. 

Tebūna Naujieji Metai 
išsipildymo metai. 

mūsų vilčių ir lūkesčių 

L I E T U V I Ų F O N D A S 

MiSCtLLANSOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit u* 
apdrau.- - nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANKZAPOUS 
3208Vs W H ' 95th Street 

Tel. - GA 4-SS54 

I W KOMPIUTERIŲ 

V.T. ELECTRIC C O . 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Ei ros ir namų apšildymo 

jistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

pagalba galite PtftKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
B€U-BACe REALTORS 

UtCOUt JAI — mtUHAMCt 
^^v^^^^^^^SS> * ^ ^ ^ ^*^^^^W*^^^^^^^^^ 

6529 S KE02IE 
77S-S233̂  

GREIT IK-6ĄŽHMN0AI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

K l PARDAVIME NUOSAVYMŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pvlsski 

767-0600 

E L E K . a O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

J 

šį mėn. specialus kilimų pardavimas. Pirki
te nevažiavę į krautuves! ..Stain-resistant" 
mieg. kamb. kilimas ir jo pamušalas [klo
jamas už 179.00. 10 m. „wear-dated" 
kilimas su „premium" pamušalu įklojamas 
salone ir valg. kamb. už 325.00. „Special 
deal" laiptams. Naujai įklojami seni kilimai; 
pataisomos siūlės; kilimai ištempiami. 
Pilnai apdraustas patarnavimas. Skambinti 
po 6 vai. vakaro, palikti vardą ir tel. numerį. 
R. Dargls, tel.: SSS-2349. 

Burbank Mane* 

Banquets for Ali Occasions 50 to 600 
people Amencan-Lithuanian Cuisine 
Big parking lot. 

6345 W. 7Sth St. 
Tsl: 599-2900 

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

T A I S O M I 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreipus | norime w c n | i 

Tel. 866-M24. Nuo • ryte ml 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se. Ypač Lemonte ir Homer Township 

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Linas Gyly* 

G. Petras Liepoms 
Bronius Nainys 

Rūta Susinekiene 
Neapmokamai įkainuojarrf namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-0880 

NUO BIRUTĖS KALNO 
Maironis 

Poema buvo parašyta lenkiš
kai, išversta Fausto Kiršos, re
daguota ir spaudai paruošta 
Bernardo Brazdžionio, gražiai 
iliustruota dail. Ados Korsakai-1 
tės-Sutkuvienės. Išleido | 
„Lietuvių Dienos" Maironio 50 
metų mirties sukaktį minint. Lei
dinys didelio formato, turi 47 
osl. Kaina su persiuntimu 7.75 
dol. Illinois gyventojai moka 
8.25 dol. 

Užsakymus siųsti: 

H E L P W A N T E D 

WAMTIO 
FULL A PART TUK STVU6T6 

For new Fantaste Sam's in Coutryside. No 
following necessary. Many benefrts. Mušt 

speak English 
CALLDEBBIE 

MON.-FRI. 
97S-074S 

POPULAR 
UTHUANIAN 
R E C I P E S 

4545 W. 63rd St. 
Chlcago, IL 6 0 6 2 9 

je, o giesmių giedojimas —11:40 gerb. P.V. neteko dalyvauti, 
vai. vak., taigi gerokai prieš tai ir jų aprašymas liko nepil-
Mišias, kad norintieji galėtų n a s . Reikėtų jį papildyti. 
pilniau įsigyventi į Kalėdų nuo
taiką. 

IZIDORIAUS VASYLIŪNO 
MIRTIES SUKAKTIS 

Gruodžio 14 d. sukako 5-ri 
metai, kai mirė smuikininkas 
Izidorius Vasyl iūnas. Toji 
sukaktis našlės Elenos Vasyliū-
nienės rūpesčiu paminėta gruo
džio 13 d. šv. Mišiomis Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje už 
mirusiojo sielą i r komp. 
Jeronimo Kačinsko paruošta 
menine programa salėje po baž
nyčia. Į minėjimą buvo atvykęs 

Vytenis 

Pamaldų metu už mirusius 
ramovėnus ir žuvusius už Lie
tuvos laisvę Al. Astravas tarp 
„tikinčiųjų maldų" įterpė ir vi
sų mirusiųjų Bostono ramovė
nų vardus ir pavardes. Tai buvo 
naujas ir pagarbus jų prisi
minimas. 

Minėjimą salėje po bažnyčia 
pradėjo ramovėnų pirm. Al. 
Astravas. Po kleb. kun. Alb. 
Kontauto invokacijos ir Žuvu
siųjų už Lietuvos laisvę 
susikaupimo minute pager
bimo, Al. Astravas paminėjo, 
kad šiandien švenčiama ir Kris
taus Valdovo šventė, kuris, kaip 
tos dienos Mišių skaitinyje, 

9 

mirusiojo sūnus dr 
Vasyliūnas, kuris Mišių metu pagal pranašo Ezachielio prana-
bažnyčioje grojo vargonais, šystę, pažadėjo surinkti savąsias 
Šalia to „Laisvės Varpo" tos avis iš visų vietų „kur jos 
pačios dienos laidoje Petras pasklido tamsią ir apsiniauku-
Viščinis ryškino smuikininko sią naktį", palygindamas ją su 
Izidoriaus Vasyliūno paliktus mūsų tautos skaudžia tragedija, 
pėdsakus koncertine veikla Lie- Paminėjęs laisvos Lietuvos 
tuvoje ir už jos ribų, (Austrijos karį, turėjusį nusilenkti priešui 

ŠAULIIŲ SUSIRINKIMAS sostinėje Vienoje, karo sugriau- be kovos, j i s prisiminė 
toje Vakarų Vokietijoje, Pietų pokarinius partizanus, tęsusius 

Jono Vanagaičio šaulių Amerikoje ir Šiame krašte). Jis kovą už Lietuvos laisvę net aš-
kuopos Bostone susirinkimas bavo retas menininkas, sugebė- tuonerius metus. Tačiau jau 
įvyko gruodžio 6 d. So. Bostono jęs suderinti meninių aukštumų 35 metai, kaip ta kova turėjo 

Mieli Tautiečiai, 

KriŠtanavičiaus Fondo tarybos, valdybos ir 
komisijų vardu, sveikinu šv. Kalėdų proga ir linkiu 
laimingų Naujųjų Metų. 

KriŠtanavičiaus Fondas turėjo sėkmingus 1987 
metus. Mūsų narių dėka. Fondo kapitalas peržengė 
$250,000 ribą, o bendra vertė jau daugiau kaip 
$300,000. Šįmet Fondo taryba įsipareigojo išmokėti Li
tuanistikos tyrimo ir studijų centrui beveik $14,000 
įvairiems lietuvybės išlaikymo bei puoselėjimo 
darbams. 

KriŠtanavičiaus Fondas dar šįmet pravedė du 
minėjimus, kuriuose buvo pagerbtas Jaunimo centro 
statytojas a.a. kun. Bronius Krištanavičius, S.), ir | 
įteiktos metinės Fondo steigėjo kun. Vaclovo 
Gutausko, S.J. vardo premijos. Už išskirtina paramą 
lietuvybės išlaikymui Tėvų Jėzuitų patalpose, 1987 m. 
premija buvo duota dr. Petrui Kisieliui, o 1988 m. 
premija Mildai Budrienei, M.D. 

Pradedame 1988 metus su viltimi, kad Fondo 
geradariai vėl ateis su moraline bei materialine parama. 
Čekius „Krištanavičius Foundation" vardu galima 
siųsti: 5620 So. Claremont Ave., Chkago, IL 60636. 

ALOYZAS BARONAS 

Daiktai kasdieniniai 
POEZUA 

Pomirtinis eilėraščių rinkinys, išleido 
Nijolė Baroniene savo vyro a.a. Aloyzo 
penkių metų mirties sukakčiai pami
nėti, iliustravo dail. Ona 
Stankaitytė-Baužienė. 

Duotas ir pilnas A. Barono knygų 
sąrašas. 

Kaina su persiuntimu $6.00 
Illinois gyventojai dar prideda 40 et. 

valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti. 
DRAUGAS, 4545 W. S3rd St., 

CMC#*N> IL S0S2S 

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

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

Kaina su persiuntimu f t .50 
Illinois gyventojai moka SS.S4 
Užsakymus siųsti; 

DRAIKAS, 
4545 W. S3rd S t , 

ILS0S2S 

Su gilia pagarba. 

Robertas Vitas, 
Pirmininkas 

VIINIAUS ARKIVYSKUPIJA. N ialis 
Šioje f-to t H-ie Salyt* aprašyta 

Vilniaus arkivyskupijos istorinė ir 

Bažnytines nto>lncl|iii nrtklMsomy-
bė kitoms vaistykime, santykiai sa 
lenkais. Cin aprašomos ne tik dabar
tinės Ustvves. bet ir sovistinėis 
m f o o n m i v v v v t w o •• t ^ v i w i i v i O | o 
fina i t I tonini e^AnSnj|MlaSt*inJbiSk^Bni%ni BkSkfrsi— 
CiOft, pftHMMlfti, ffski^«n* vMvyto* 
jvi* Ĥ ŵvjarv* * • 

rcMissinnani ypaiyani sprasy* 
IWSSl F'*' n ' * " » • •Ml^piW SlffianilV* 

•si. 7S3 illnstr., 

USTUVOS 
BAŽNYČIOS 

IltsiSs 
loMykls (UUnunian Usrary Press). 

Tsksts rinko Drsnfo •pooitavtjs. 

^somvov ^^^Ę yTOl »*we»nssss^n V S I V ^ R P * 

Užsakymus stosti: 
DRAU8AS. 4545 Vf. 6 3 * St 

Hlinois gyvsntojsi moka $24 00 

Vi lniaus ofkfeutJnifjtre] I I 

•į, t * * JpB •-_• -



Muz. Rita Čyvaite-Kliorienė vadovauja choro ir orkestro repeticijai ruošiantis 
didžiajam koncertui Dievo Motinos bažnyčioje. Repeticijos eigą susidomėjęs 
seka jos sūnelis Sauliukas. XT ,T „ 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, FL 

K A R I U O M E N Ė S ŠVENTĖ 

J i buvo atšvęsta dviem dalim. 
Lapkričio 8 d. kun. dr. V. 
Andriuška Šv. P e t r o ir Povilo 
bažnyčioje a t l a i k ė pamaldas už 
savanorius — kūrėjus , karius, 
šaul ius , p a r t i z a n u s ir visus 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės ir 
pasakė gilių minč ių pamokslą 
apie Lietuvos Kariuomenę bei 
jos a t l ik tus žyg ius Nepriklau
somybę a t g a u n a n t . Šauiiai 
dalyvavo su Amerikos, Lietuvos 
i r s avo k u o p o s vėliava. 
„Bangos" c h o r a s labai jaus
mingai pagiedojo: Prieš tavo 
altorių, Neap le i sk mūsų, Moti
nėle ir N e n u ž e n k nuo olos, o 
Marija. Vargonavo muz. Algis 

- - Šimkus. 
Lapkričio 18 d. įvyko Kariuo

menės šventės minėjimas salėje. 
. Aušros š a u l i u . kuopos pirm. 

Mykolas Vitkus,minėjimą pra
dėjo ir t a ręs žodį paprašė įnešti 
vėliavas. V a n d a Urbonienė iš 
Juno Beach sugiedojo Amerikos 
i r L i e t u v o s h imnus , muz. 
Danutė Liaugminienė akom-

. panavo. J o m s prisegtos gėlės. 
-"Pagerbt i visi žuvę dėl Lietuvos 

laisvės. Savanor iams — kū
rėjams ir žuvus ių žmonoms pri
segtos gėlės. Iš Juno Beach 
atvykęs kap . Zigmas Strazdas 
p a s k a i t ė įdomią , turiningą 
p a s k a i t ą a p i e Lietuvos 
kariuomenės i r savanorių — kū-
rėjų ž y g i u s ir vėliausių 
partizanų k o v a s su dabartiniu 

okupantu. Buvo paskaitytas ir 
Lietuvos vyriausybės atsišau
kimas stoti į kariuomenę ginti 
savo kraštą. 

Menine dalį pravedė Gunda 
Kodatienė. Irena Stongvilaitė 
paskaitė kap. Juozo Šukio eilė
raštį „Pagalvok". Programos 
paįvairinimui buvo pagrota 
New Yorko vyrų choro įdai
nuotos dvi kariškos dainos: 
Gaudžia trimitai ir Pajūriais, 
pamariais. Gunda Kodatienė 
paskaitė Santvaro eilėraštį 
„Palikimo žodžiai". Užbaigai 
visi sudainavo Lietuva brangi. 
Išneštos vėliavos. 

Po to vaišinosi skaniai paga
mintais moterų šaulių pietumis. 
M. Vitkus padėkojo programos 
dalyviams ir darbščiosioms 
šaulėms šeimininkėms: Onutei 
Juodikienei, Valerijai ir Ipolitui 
Jokšams, Stefutei Radvilienei, 
Irenai Stongvilaitei, Roxanai 
Papečkytei ir Rūtai Bakūnienei. 
Petras Šilas pakalbėjo apie St. 
Lucy's Highland Beach, Fla., 
naują bažnyčią ir klebono An
tano Chepanio pastangas įruo-
šiant vitražus su šv. Kazimiero 
ir palaimintojo Jurgio Matu
laičio paveikslais. Klubo pirm. 
E. Jonušienė pasidžiaugė gražia 
šaulių švente ir pranešė apie 
visus būsimus klubo parengi
mus, pakviesdama juose daly
vauti. 

Vincas Šalčiūnas padeklama
vo eilėraščių iš Lietuvos knygos 
..Žodžiai nuo Nemuno" ir ją 
platino. Minėjime buvo daugiau 
kaip 100 asm. Nemažai buvo ir 
kt. kolonijų svečių. Dr. V. Nor

vaišienei vadovaujant dainavo 
da inas , dali josi dienos 
įspūdžiais. 

PAGERBTA 
SUKAKTUVININKĖ 

Lapkričio 19 d. Marijos Miš
eikienės draugai jos 90 metų 
sukakties proga suruošė jai 
k lube iški l ią popietę . 
S u k a k t u v i n i n k ė y r a visų 
mylima ir gerbiama dėl jos 
kilnios asmenybės ir atliktų 
darbų. I iškilmes atsilankė jos 
dukra, anūkė ir gausus būrys 
draugų. 

Gunda Kodatienė trumpai 
nupasakojo jos nueitą gyvenimo 
kelią ir darbus. Gimus Lietuvo
je, gausioje šeimoje. Ketverių 
metų būdama jau skaitė iš mal
daknygės lietuviškai. Tėvas 
išvažiavęs Amerikon išsikvietė 
ir žmoną su 3 vaikais. Atvažia
vę gyveno Scrantone, Pa. 

15 m. būdama jau dainavo lie
tuviškam chore ir buvo to choro 
sekretorė. Vėliau ištekėjo už 
Jus t ino Miščiko ir gyveno 
Clevelande. Ten dirbo Susi
vienijime ir kultūrinių tautų 
darželių sekretorės pareigose 
i lgesnį la iką . A t s a k i n g a s 
pareigas jai suteikė dukters 
mirtis — augino anūkus. Į 
Miami atvyko 1967 m. Čia kur 
t ik reikia . t a l k i n a Miami 
L ie tuv ių klubo darbuose . 
Ilgesnį laiką buvo Moterų socia
linio klubo iždininkė. Eilę metų 
daug darbavosi Cancer Instituto 
ruoš iamose mugėse lėšų 
telkimui. Anglų spaudoje buvo 
plačiai aprašyti jos darbai. 
Skaudžiausi gyvenimo įvykiai: 
dukters, brolio ir vyro mirtys 
buvo nugalėti nesibaigiančių 
darbų gausybėje. 

Sukaktuvininkei sugiedota Il
giausių metų ir Happy Birth-
day. Prisegta gėlė ir įteikta 
dovana — karoliai. Iš praeities 
bendro darbo atsiminimų dar 
pakalbėjo Adomas Noreika ir 
Elena Ratkienė. Sukaktuvi
ninkė Marija visiems padėkojo, 
pažymėdama, kad jai draugai 
t a i lyg gražiausios darželio 
gėlės. Visi vaišinosi draugių 
suneštu įvairiausiu maistu, 
dainavo Onos Vaičekonienės 
pravedamas dainas, džiaugėsi 
suruošta ne eiline švente. 

Beach LB pirm. Liutermozienė, 
Miami klubo pirm. Elena 
Jonušienė, St. Petersburgo apy
linkės pirm. Dūda ir Aušros 
šaulių kuopos pirm. Mykolas 
Vitkus. Raštu sveikino LB 
Floridos apygardos tarybos na
riai, Sunny Hills apylinkė ir 
bendruomenininkas Jurgis Ja 
nušaitis. 

Scenon pakviestas iš Chicagos 
atvykęs sol. Algirdas Brazis 
davė pasigėrėtinai puikų kon
certą. Padainavo Kur tas 
šaltinėlis, Ilgesys — Algio 
Kačanausko, Stasys — Antano 
Vanagaičio, Atjok berneli — 
Antano Pociaus, Kur banguoja 
Nemunėlis — Niekaus, Kur 
Bakūžė samanota — Šimkaus, 
Pilk stiklelį — Šimkaus, 3 ari-

Pirm. P. Griškelis padėkojo 
solistui, visiems suvažiavu
siems, iš kaimyninių kolonijų, 
sveikinusiems, kalbėjusiems ir 
visiems padėjusiems suruošti 
šventę. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. 

Po to visi vaišinosi skaniais 
pietumis, dalinosi įspūdžiais. 

AUKSINĖ SUKAKTIS 

Keistutis ir Gunda Kodačiai 
gruodžio 16 d. atšventė klube 
savo vedybų 50 metų sukaktį. 

KLUBO RENGINIAI 
Gruodžio 24 d. 2 vai. įvyks 

kūčios. Laukiame savųjų ir iš 
toliau atvažiavusių. 

Sausio 1 d. 3 vai. ruošiami 
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A.tA. 
BRONĖ PETRAUSKIENĖ 

Ilgesnį laiką negalavusi mirė gruodžio 14 d. seselių 
kazimieriečių Šv. Juozapo senelių namuose (HoUand, PA, prie 
Philadelphijos). Buvo gimusi Lietuvoje 1911.1.24. 

Nuo atvažiavimo Amerikon ji gyveno Philadelphijoje, 
priklausė Ateitininkų sendraugių skyriui ir buvo gerai 
žinoma vietinėje lietuvių bendruomenėje. 

Velionės liūdi dukterys Loreta Radikienė ir Bernadeta 
Fellows su šeimomis, taip pat giminės, draugai ir pažįstami 
Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. 

Palaidota gruodžio 19 d. iš Šv. Andriejaus bažnyčios Šv. 
Karsto kapinėse. 

jas iš operų — Kornevilio varpai, klube iškilmingi Naujų Metų 
Gražinos ir Linksmosios našlės. 
Koncertą užbaigė padainuoda
mas 3 Šimkaus liaudies dainas: 
Važiavau dieną, Šalia kelio 
vieškelėlio ir Kada noriu ver
kiu, įtraukdamas visus dalyvius 
drauge dainuoti. Koncertas 
visiems labai patiko, plojimams 
nebuvo galo. Akompanavo muz. 
Algis Šimkus. 

pietūs su šampanu. 
Norintys dalyvauti Kūčiose ir 

Naujų Metų pietuose prašomi 
pranešti klubo pirmininkei tel. 
893-9677 arba bet kuriam 
valdybos nariui. 

Gruodžio 27 d. 3 vai. įvyks iš 
New Jersey atvykusios muzikės 
Kavaliauskaitės piano koncer
tas. 

DVIDEŠIMT TREJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Brangiam sūnui ir broliui 

A.tA. 
ALGIMANTUI ŽEMAITAIČIUI 

tragiškai žuvus, tėvą JURGI ŽEMAITAITI, brolius 
RIMANTĄ ir VYTAUTĄ, jų šeimas ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia 

Kazys, Irena, Arūnas, Raminta, 
Gaja, Nida Pemkai 

A.tA. 
ALGIMANTO ŽEMAITAIČIO 

jaunai gyvybei užgesus, jo tėvelį, mūsų jaunų dienų 
bičiulį JURGI ŽEMAITAITI, brolius RIMANTĄ ir 
VYTAUTĄ su šeimomis jų skausme užjaučiame ir 
drauge liūdime. 

Marija ir Jonas Guobužiai 
Elena ir Petras Jokubkai 

Jonas Sakas 
Juozas Dėdinas 

MIELOS SESLS IR BROLIAI 
IŠEIVIJOS LIETUVIAI! 

J a u lygiai šimtas dienų kai 
mes naudojamės jūsų dėmesiu, 
pagarbą ir visakeriopą pagalba. 

Jūsų p a g a r b ą ir dėmesį, ro
domą m u m s , mes suprantame 
kaip jūsų k a r š t o meilę paverg
tai mūsų Tėvynei Lietuvai, joje 
p r i e s p a u d ą nešantiems lie
tuviams. 

Jūsų visakeriopą globą ir pa
galbą m u m s , mes suprantame, 

Marijai Rudienei. J is sudarė 
sąlygas, kad mes galėtume kiek 
galima plačiau susipažinti — ne 
vien tik su Chicagos lietuviais. 

Visiems, visiems lietuviams ir 
mūsų draugams nelietuviams 
už jūsų įvairias pastangas mane 
išlaisvinti iš sovietinių kalėjimų 
ir lagerių, už jūsų gausius laiš
kus, kuriuos, deja, aš negalėjau 
gauti, už jūsų dėmesį mano 

BENDRUOMENES 
PENKMETIS -
KONCERTAS 

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Miami apylinkės penke
rių gyvavimo metų sukaktis 
buvo atšvęsta klube lapkričio 22 
d. Minėjimą atidarė ir nušvietė 
penkerių metų laikotarpyje 
apy l inkės a t l i k t u s da rbus 
Miami apylinkės pirm. Petras 
Griškelis. pagerbti 5-rių metų 
laikotarpyje mirę apylinkės 
nariai . 

Pakviestas pakalbėjo aktua
l iausiais atl iktais Bendruo
menės darbais iš St. Peters
bu rgo a tvykęs Flor idos 
apylinkės pirm. Adolfas Ar
malis. Apylinkę sveikino po 
5-rių metų gyvavimo, linkėdami 
dar gražesnės sėkmės, Pompano 

A.tA. 
Muzik. ADOLFAS MONDEIKA 

1964 m. gruodžio mėn. 27 d., pakėlęs daug žemiško 
skausmo, šios žemės kelionę baigė mūsų brangus ir mylimas 
vyras ir tėvelis Adolfas Mondeika. Gruodžio 31 dieną buvo 
palaidotas Queen of Heaven mauzoliejuje. 

Jo brangų atminimą minint, dvidešimt trejų metų mir
ties sukakties proga, gruodžio mėn. 27 d., 12 vai. ir laidojimo 
dieną, gruodžio 31 d., 8 vai. ryto Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, Cicero, už velionio sielą bus atnašaujamos šv. 
Mišios. 'J 

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti šv. Mišių aukoje ir drauge pasimelsti už 
mūsų mylimo vyro ir tėvelio Adolfo Mondeikos sielą. 

Nuliūde:žmona Antanina, dukros Marija ir Teresė, 
žentas Steponas ir kiti giminės. 

GAIDAS-DAIMID 
J. EUDEIKIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenne 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9862 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

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

Telefonas - 523-0440 

A.tA. 
ALGIMANTUI ŽEMAITAIČIUI 

tragiškai žuvus, tėveliui J. ŽEMAITAIČIUI, broliams 
RIMANTUI ir VYTAUTUI su šeimomis bei kitus 
gimines gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai 
užjaučia. 

JAV Lietuvių Jaunimo sąjunga 
Chicagos skyrius 

kaip jūsų k a r š t ą norą visakerio- terorizuojamai šeimai ir už tą 
pai padėti m ū s ų pavergtai Tėvy- begalinę globą, meilę ir paramą, 
nei L ie tuva i . kurią mes patyrėme Lietuvoje ir 

Kad taip t ikra i yra, tai mes la- &a Amerikos kontinente, Ire-
bai akivaizdžiai įsitikinome lan- nos, Daivos ir savo vardu dabar 
kydamiesi įvairiose Amerikos ir per laisvąją lietuvių spaudą t a 
Kanados lietuvių kolonijose. 
d a l y v a u d a m i įvairių organi-

i \^ midlcind Federal 
• • • ^ ^ Savings and Loan Association 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St., Chicago 
Telefonas - 476-2345 

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

zacijų posėdžiuose ir susirin
kimuose. J ū s ų patriotiniai jaus
mai ir l a b a i aktyvi tautinė 
veikla y r a neįkainojamos ver
tybės, p a s k a t a ir tvirtas pagrin
das pavergtoje Tėvynėje gyve
nant iems lietuviams toliau tęst 
ilgą ir s u n k i ą kovą už žmogaus 
teises ir pagrindines laisves Lie
tuvoje, už visas dvasines verty
bes ir jų išsaugojimą, už Tauti
nio sąmoningumo stiprinimą ir 
pagal iau u ž laisvės atgavimą 
mūsų Tėvynei Lietuvai. 

Mūsų atvykimui į Ameriką 
r e ika l i ngus dokumentus parū
pino BALFas , pirmininkaujant 

riu labai, labai nuoširdų AČIŪ! 
Mums padaryto gero mes ne

pamiršime niekada. O už visa 
tai mes atsilyginsim ir toliau 
drauge su jumis dirbdami mū
sų Tėvynei Lietuvai, jos laisvei. 

Mes nuoširdžiai sveikiname 
jus visus su Kalėdų šventėmis. 
Linkime Dievo palaimos jūsų 
geriems norams ir visakeriopą 
jo malonė telydi naujaisiais 
1988 meteis! 

Su gilia pagarba ir begaliniu 
dėkingumu, 

Vytautas Skuodis 
Chicaga 

1987 gruodžio 18 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 71213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberto Rd. - Tel. 4304700 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST 69th STREET 

925-7400 

BR1GHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

M» 

BRIDGEVIEVV 
8929 a HARLEM AVE 

598-9400 

UUUN0ENE 
IEN0ER 

VASA1TIS-BUTKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefone* - 662-1003 
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x „Draugo" redakcija, ne
galėdama pasveikinti visus 
savo bendradarbius ir skaityto
jus švenčių proga, linki šia pro
ga Dievo palaimos visiems ir lai
mingų ateinančių 1988 metų. 
Prašome Aukščiausiojo, kad jis 
būtų savo palaima su mumis vi
sais drauge. 

x Leonardo Šimučio (L. 
Šilelio) ..Ilgesio valandėlės", ei
lėraščiai. Tai buvusio ..Draugo" 
redaktoriaus, Amerikos Lietu
vių Tarybos vieno kūrėjų ir 
ilgamečio jos pirmininko bei 
visuomenės veikėjo surinkti 
įvairioje Amerikos lietuvių 
spaudoje išsklaidyti eilėraščiai. 
Paruošė sūnus ir marti Leonar
das ir Zita Šimučiai. Biografines 
žinias davė Juozas L. Laučka, 
eilėraščius aptarė Aplolinaras 
P. Bagdonas. Knyga gražiai 
išleista, spausdinta „Draugo" 
spaustuvėje, turi 227 psl. 

x Inž. Rimas Milūnas iš 
Royai Oaks. Mich., dirbantis 
General Motors — Saturn 
korporacijoje, gavo premiją už 
du savo išradimų patentus, 
užregistruotus federalinėje pa
tentų įstaigujtr. Rimas, gyven
damas Downers Grove. IL. buvo 
aktyvus Lemonto ..Spindulio" 
tautinių šokių šokėju grupes ir 
teatro vieneto narys. 

x Dr. Adolfas ir Stase Balt-
rukėnai, Dania. Fla.. sveikina 
savo g imines , draugus ir 
pažįstamus linkėdami gražių 
Šv. Kalėdų ir laimingų bei 
sveikų Naujųjų 1988 metų. 

x Viktorya Kudirka, Chica-
go, 111., sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus gyvenan
čius Kanadoje ir Amerikoje Šv. 
Kalėdų ir Naujųjų 1988 metų 
proga, linki visiems geros svei
katos ir Aukščiausiojo palaimos. 
Vietoj kalėdinių kortelių auko
ja 50 dol. „Draugui". 

x Ar dar trūksta dovanų? 
Kreipkitės į Baltic Blossoms, 
2451 W. 69th St.,tel. 434-2036. 
Turime daug gražių gėlių! 

(sk.) 

x Lietuvių Operos Nauįų 
Metų sutikimo pokylis bus Jau
nimo centro didžiojoje salėje 
gruodžio 31 d., 8:30 vai. vak. 
Stalų užsakymus priima ir visas 
informacijas teikia Op. vicepirm. 
Vaclovas Momkus paskambi
nus telefonu 925-6193 bet kada. 
Prašome gausiai dalyvauti. 

(sk.t 

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

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

Tel. 4604866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 89th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 77&080O 
Kasdien 9-6 vai. vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 1S-2 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos paKal susitarimą 

x „Draugas" neiše is Kalė
d ų dieną, gruodžio 25. ir šešta
dienį, gruodžio 26 d., bet ketvir
tadienį, administracija ir pastas 
dirbs iki 12 vai. Po Kalėdų 
..Draugo" redakcija, administ
racija ir spaustuvė dirbs 
pirmadienį, gruodžio 28 d., visą 
dieną. e 

x Šv. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčios choras, 
vadovaujamas muz. Antano 
Lino, su solistais A. Giedrai
tiene. A. Mažeikiene, M. Mom-
kiene ir V. Momkum bei smui
kininke L. Veleckyte giedos 
Bernelių Mišiose gruodžop 24 d. 
vidurnaktį. Prie vargonų bus 
muz. Alvyde Eitutytė. Tas pats 
choras giedos ir 10:30 vai. per 
šv . Miš ias Kalėdose . 
Automobilius prašome statyti 
aikštėje tik po 11:30 vai. 
nakties. 

x „ L i e t u v a " , F i la te l i s tų 
draugijos biuletenis, nr. 2 , išėjo 
iš spaudos. Šiame numeryje yra 
informacijos ir keli puslapiai 
įvairių ženklų, naudojamų 
paštuose arba atsiminimui. 
Įdomus priedas su Vyčių įvai
riais laikotarpiais ir Lietuvos 
žemėlapiais. Šį numerį spaudai 
paruošė J. Adomėnas ir A. Be-
leška. 

x Ses . Apolonija Vale ikai -
tė, misionierė Perų valstybėje 
Pietų Amerikoje, sveikina visus 
lietuvius, ypač jos ir jos vienuo
lijos aukotojus šv. Kalėdų pro
ga ir linki Dievo palaimos Nau
juose metuose. 

x Buvus ių Lietuvos Polici
jos tarnautojų ..Krivūlės" klu
bas. Chicago. 111., Kalėdų ir 
Naujųjų metų švenčių proga 
sveikina savo narius ir visus ge 
ros valios lietuvius. ..Draugo" 
paramai aukoja 25 dol. 

x Vytautas Marijošius, Put-
nam. Conn.. švenčių proga svei
kina „Draugo" redakciją, admi
nistraciją, bičiulius ir visus 
pažįstamus. 

x B. Mickevičius, Michigan 
City. Ind., Interstate Auto 
Transpors. Inc., prezidentas, Šv. 
Kalėdų ir Naujųjų 1988 metų 
proga atsiuntė 100 dol. dienraš
čio paramai. Nuoširdus ir 
didelis ačiū. 

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

(sk.) 

x Dainavos Ansamblio ruo
šiamas Naujų Metų sutikimas 
įvyks Jaunimo centro kavinėje 
8 v.v. Informacijai skambinti 
Metai Gabalienei 863-8210 ar
ba Danguole i I lg inyte i 
425-6527. 

(sk.) 

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago. 111.. 6 0 6 3 4 . Tel . 
238-9787. 

(sk.) 

x S i u n t i n i a i į L i e t u v ą . 
Tiksliai žinant, kas pageidauja
ma, kiek ten įvertinama ir koks 
įvairių prekių muitas, galime 
jums sudaryti nebrangius, bet 
artimiesiems tikrai naudingus, 
siuntinius. Pas siuntėjus Chica-
goje ir apylinkėse atvažiuoju į 
namus, siuntinius supakuoju ir 
išsiunčiu. Skambinti rytais 7-9 
vai., vakarais 4-6 vai. Tel. 
430-4145. 

(sk.) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E MAX F I R S T , R i m a s 
S u n k u s , tel. 361-5950 arba 
6364159. 

(sk.) 

x „ D r a u g o " n u o l a t i n i s 
bendradarb i s žurn. Jurg i s ir 
V e r o n i k a Janušaičiai , gyv. 
Port Orange, Fla., Kalėdų šven
čių proga kaip dovaną užsakė 
, .Draugą" vieneriems 19S8 
metams savo dukroms ir ų šei
moms — Ramunei ir Ričardui 
Badauskams. gyv. Atlantoje, 
Rasai ir benediktui Skvirb-
liams, gyv. Chicagoje, Danguo
lei Lawney ir dukraitei Venesai, 
gyv. Santa Monica, Cal. Būtų 
gražu, kad šiuo pavyzdžiu 
pasektų ir daugiau lietuviškų 
šeimų ir prisidėtų prie lietuviš
kos spaudos išlaikymo. 

x P L B Vasario 16 gimnazi
jai remti komitetas, išvykus 
buvusiam pirmininkui K. Mil-
kovaičiui, persiorganizavo ir 
toliau stengiasi visokiais būdais 
gimnazijai padėti. Šiuo metu 
komitetą sudaro: pirmininkas — 
Ramojus Vartys, 1535 Deerfield 
Place, Highland Park, LL 60035, 
tel. 312-831-2813; sekretorė 
Aldona Vaitienė, iždininkė Jad
vyga Biskienė, PLB atstovė 
Birutė Jasaitienė, JAV LB 
atstovė Salomėja Daulienė ir 
nariai: Neringa Ambrozaitytė, 
Juzė Ivašauskienė, Ilona Lau
čienė, Matilda Marcinkienė, 
Leonas Narbutis ir Vida Šilienė. 

x A l v u d o savai t in ių pa-
žraonių Lietuvio sodyboje per 
šventes iki sausio 10 nebus. 

x K. Pravilionis, Byron Mo
tei, Byron, 111., savininkas, 
vienas iš didžiųjų „Draugo" rė
mėju, mūsų garbės prenume
ratorius, atsiuntė pratęsimą už 
dvi .,Draugo" prenumeratas ir 
Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių 
proga pridėjo 200 dol. dienraš
čio stiprinimui. Nuoširdus ir 
didelis ačiū mušu dosniam lietu
viško žodžio rėmėjui. 

x Antradienį , gruodžio 29 
d., 7 v.v. Balzeko muziejus kvie
čia jus į apvalaus stalo diskusi
jas muziejaus patalpose, 6500 S. 
Pulaski. Atstovai iš Cicago Offi
ce of Fine Arts ir Illinois Arts 
Council suteiks informacijos ir 
patarimų apie galimybes gauti 
„grant" paramą ir etninių me
ninių organizacijų bei rėmėjų 
susibūrimą Chicagos prietvaka-
riuose. Apie dalyvavimą prašo
me pranešti panelei Vivian, mu
ziejaus telefonu 582-6500. Lais
vas įėjimas. 

(sk.) 

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

(sk.) 
x Kalėdų šokiai gruodžio 25 

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

(sk.) 

x Kantatos „Kryžių ir Rū
pintojėl ių Lietuva", (žodžiai 
Henriko Nagio, muzika Alek
sandro Stankevičiaus) kasetę, 
įrašytą premjeros metu Montre-
alyje. galima įsigyti kreipiantis 
šiuo adresu: Vilnius Records , 
5400 Louis-Badaillac Street , 
Car ignan , P.Q. Canada J 3 L 
4 A 7 . Siunčiant užsakymą, pri
dėkite čekį arba pašto perlaidą, 
išrašytą Vilnius Records vardu. 
C.O.D. nebus siunčiama. Kaina: 
$10.00 + $2.50 už persiuntimą, 
v i s o $12.50. Norintieji gauti 
lietuviškojo teksto fotokopiją, 
prašomi apie tai paminėti. 

(sk.) 

x 1988 m. vasar io 17 d. 
ŠLUTŲ radijo programa ruo
šia 2 savaičių ekskursiją į Mek
s iką , kur bus aplankyta Mexi-
co City, Taxco ir Acapulco. Dėl 
inform. kreiptis į American 
Travel Service Bureau, 9727 
W. Western Ave., Chicago, m. 
60643; tel. (312) 238-9787. 

(sk.) 

Redaguoja J. Pu»cas 

ŽVAIGŽDUTE 
Isteigtaa Lieti*** Mokytojų Sąjungos Chicago* įkyrimu 

mpu: 3306 W. 86tt» Place, Chicago, IL 60629 

„Tėvynės Žvaigždutė" sveikina savo skaitytojus ir bendra
darbius su Kristaus gimimo švente. Tegul Kristus Kūdikėlis ištiesia 
savo mažytę, bet galingą ranką ir nutraukia vergijos pančius nuo 
mūsų tautos pavergtųjų rankų! 

Redaktorius 

Jonas Minelga 

KALĖDŲ RYTĄ 

Gimė Kūdikėlis! 
Virš laukų — mačiau, 
Gintarinės žvaigždės 
Spindi daug skaisčiau. 

— Piemenys skubėkit 
Nuaidi — skubu. 
Bėgame rarotų 
Su sese abu. 

O mėnulis šypsos. 
Ilsisi šiaurys. 
Rods šiąnakt pats Dievas 
Žemės tvarkdarys. 

Kūdikis lopšely. 
Mes prie Jo — arti. 
Maldai gimsta žodžiai 
Niekad netarti. 

KALĖDOS 

Šiais metais Kalėdos buvo ki
tokios. Ši pasaka paaiškins 
kodėl. Daug žmonių nežinojo, 
kad Kalėdų senelis buvo susir
gęs. Jis galvojo, kad mirs, jei jis 
išeis į šaltą vėjuotą orą. Vis 
dėlto norėjo pats išdalinti do
vanas. Jis sugalvojo įdomų 
planą. 

Jis įsigijo labai greitą lėktuvą 
„SR-71". Uždėjo bombonešio 
duris, šilumą gaudančias rake
tas ir šautuvus, kurie šaudo 
sniegą ir ledą. Kai jis išlėkė, jis 
paėmė raketas, uždėjo ant jų 
dovanas ir jas išleido. Raketos 
surasdavo židinį ir padėdavo do
vanas tiesiai greta jo ir paskiau 
grįždavo. Kraštuose, kur vaikai 
išdėstydavo batus lauke, jis 
nuleisdavo dovanas su parašiu
tais. Tuos parašiutus nušaudavo 
su sniegu, kai prieidavo prie 
batų. Taip dovanos įkrisdavo 
prie batų. Taip jis darė visą 
naktį. 

Atsirado viena problema. Visi 
kraštai manė, kad priešas puola 
juos ir norėjo nušauti Kalėdų 
senelio lėktuvą. Tada senelis 
greit pakildavo iki 100,000 pė
dų aukščio. Kiti lėktuvai ne
galėjo lėkti taip aukštai. Štai ir 
buvo Kalėdos. 

Paul ius Mošinskis , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys 
(„Jaunystės garsai") 

TARP LEDO KALNŲ 
(Kalėdų legenda) 

Šis pasakojimas yra kiek 
ilgesnis, sekite ir pokalėdinius 
„T.žv." numerius. 

Seniai, labai seniai Danijoje, 
Nismurako kaime, gyveno žve
jas Kristapas Kristensenas. J i s 
buvo labai neturtingas. Sunku 
buvo išmaitinti savo žmoną ir 
dešimt vaikų. Ten žiemos labai 
šaltos, tačiau vaikai neturėjo 
šiltų drabužių ir užtenkamai 
maisto. Tada dar nebuvo nei 
mašinų, nei geležinkelių. Netur
tingi neturėjo nei vežimų, nei 
arklių. 

Tas kaimas buvo toli nuo 
miesto. Žvejai turėdavo ilgai 
keliauti, kol pasiekdavo krau
tuves. Ten parduodavo savo žu
vis ir nusipirkdavo reikalin
giausių daiktų. Kai žiemą snie
gas giliai apklodavo žemę, žmo
nės maitindavosi tik juodos duo
nos gabalėliu. 

Kristapas buvo geras žmogus. 
Neturtas ir nuovargis veikdavo 

į nervus, kartais pasidarydavo 
aštrus ir piktas. J i s dažnai pyk
davo ant savo trečiojo sūnaus 
Eriko. J i s b u v o mažut i s , 
menkas, tik dešimties metų am
žiaus. J i s buvo geras ir manda
gus vaikas. Sunku buvo supras
ti , kodėl tėvas ant jo neturėjo 
širdies. Er ikas daug laiko 
praleisdavo sėdėdamas prie jū
ros, laikydamas rankose vieną 
iš mažiausių vaikų. Čia jis 
svajodavo apie savo būsimą 
gyvenimą. Tų svajonių ir troš
kimų niekam nedrįsdavo pa
pasakoti, net savo vyresniajai 
seseriai Magrie ta i , kuri jį 
mylėjo ir buvo j a m maloni. Ji 
dažnai apgindavo Eriką nuo 
tėvo pykčio ir likdavo nemuštas. 
Jis nepasakojo nei tėvui Bene
diktui, seneliui kunigui, iš šven
tos Ildos vienuolyno. Jo troš
kimas buvo būti kunigu, mels
tis Dievui dieną ir naktį, mokyti 

(Bus daugiau) 

P A S I R U O Š I M A S ŽIEMAI 

Man patinka žiema. Ypač 
smagu, kai yra daug sniego. 
Lauke šalta, o viduje šilta. Apsi
rengę šilčiau žaidžiame lauke. 
Mėtomės sniegu, važiuojame ro
gutėmis, čiuožiame ant ledo. 
Grįžę į vidų geriame šiltą kaka
vą ir sėdim prie židinio. 

Gyvuliukams žiemą sunkiau. 
Vieni paukščiai išskrenda kur 
Šilta, kit i lieka namie ir ieško 
maisto. Reikia j i ems duonos ir 
kitų maisto liekanų išmesti. Gy
vatės miega savo skylėse. Vo
veraitės visą rudenį ir žiemą 
renka mūsų obuolius, riešutus 
ir net mamos tulpes. Žiemą jos 
sėdi savo namuose ir valgo 
maisto atsargas. 

R i m a s L u k a s , 
Dariaus Girėno lit. m-los 

7 sk. mokinys 

K A L Ė D Ų - KŪČIŲ 
T A U T O S A K A 

Jei „kūčiavojant" šeimyna 
susėda poromis, tai gerai. Jei 
vienas lieka (pvz. 5 asm.), tai 
kuris nors k i tų Kūčių nesu
lauks. Norėdami sužinoti, kat
ram reiks mirti , traukia po 
šienelį, kieno trumpesnis, tas 
mirs. 

Jei Kūčias valgydamas atsi-
rūgsti, tai dar ir kitas Kūčias 
valgysi, jei ne , būsi jau miręs. 
(Slekiškių kaimas) 

Pirmą Kalėdų dieną šeimi
ninkai paleisdavę visus gy
v u l i u s i š t v a r t ų . Iš j ų 
linksmumo spręsdavę apie metų 
gerumą. 

Per Kalėdas gyvulius reikia 
šerti tik šienu. 

Pirmą Kalėdų dieną negalima 
eiti į svečius: t ik namie galima 
padainuoti, pašokti. 

P i rmą K a l ė d ų d ieną ne
galima, ypač vaikams, niekur 
eiti. Kas eina, tas būsiąs nedo
rovingas žmogus. 

Kalėdų pirmą dieną eidavę 
seni žmonės per kaimynus ir 
s v e i k i n d a v ę š ia i s Žodžiais: 
„Tegul bus pagarbintas Jėzus 
Kristus, sveiki sulaukę šventų 
Kalėdų!" Šeimininkai atsaky
davę: „Ir su tamsta". 

%w 
Nepriklausomoje Lietuvoje prie kelių būdavo daug religinių ženklu: kryžių, 
koplytėlių. Šiandien viskas sunaikinta. Piešė Kęstutis 

GALVOSŪKIO NR. 31 
ATSAKYMAS 

Pagrindinis (mėnesinis) mano 
uždarbis yra 225 doleriai. 

GALVOSŪKIO NR. 32 
ATSAKYMAS 

Paimkite vieną skrituliuką ir 
uždėkite ant viršaus kito skri
tuliuko, tuo būdu gausite dvi 
eiles po 4 skrituliukus. 

GALVOSŪKIO NR. 33 
ATSAKYMAI 

1) Meilė, 2) omega, 3) gimei, 4) 
esame, 5) Domei, 6) Smeik, 7) 
menka. 

GALVOSŪKIO NR. 34 
ATSAKYMAS 

Sekretorė neturėjo klausti 
Ereto antrą kartą raidės E. 
Jeigu ji žinojo raidę E, nesvarbu 
buvo išgirsti antrą kartą „Euro
pa". Tame pasikalbėjime pa
grindinis žodis buvo ne Europa, 
o raidė E. Ji pasielgė netaktiš
kai, už tai Mataitis ant jos py
ko. 

GALVOSŪKIO N R . 35 
ATSAKYMAS 

Yra pageidaujama, kad 
Aukščiausiojo teismo teisėjai 
sulaukę 70 metų amžiaus išei
tų į pensiją. Tačiau jie dirba 
ilgiau. 

GALVOSŪKIS N R . 51 

GALVOSŪKIS N R . 52 

(Žiūrėkite piešinį). Piešinyje 
vaizduojami įvairių raštų pavyz
džiai . Gerai įsižiūrėję pa
rašykite, kuris raštas pasi
kartoja 2 kartu. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 5 3 

(Žiūrėkite piešinėlį). Piešinėlis 
padalytas į dvi dalis. Pirmosios 
dalies piešiniai, pažymėti raidė
mis, turi derintis su piešiniais, 
pažymėtais skaičiais. Neaiikus 
piešinys A yra batas su pačiū
ža, o nr. 1 — sportinės kelnaitės. 
(5 taškai) 

(Žiūrėkite piešinėlį) Padėkite 
surasti šį susirūpinusį veidą. \ 
juodą brūkšnį, kuris eina sker
sai piešinio, nekreipkite dė
mesio, įsivaizduokite, kad jo 
nėra. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 5 4 

Jūs esate skaitę Robinsono 
Kruzo nuotykius, kai jis atsi
dūrė negyvenamoje saloje . 
Suraskite žemėlapyje ir man pa
rašykite, kur ta sala yra? (5 taš
kai) 

GALVOSŪKIS NR. 5 6 

Petriukas, padalijęs 12 pu
siau, gavo 7. Kaip jis tai padarė? 
(5 taškai) 

Jei pirmą Kalėdų dieną atei
davęs žydas, tai būdavęs didelis 
laimės ženklas. 

Jei Kalėdų metu važiuodamas 
išvirsi — bus geri metai. 


