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„LKB Kronika", Nr. 76 

(Tęsinys) 

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

Sovietinėje mokykloje 
Panevėžys. 1986 m. gruodžio 

mėn. Panevėžio medicinos 
mokyklos ateizmo dėstytoja 
Stanislava Stanevičiūtė pa
skaitos metu iš moksleivių 
pareikalavo, kad šie parašytų 
rašto darbą, kuriuo įrodytų, jog 
Dievo nėra. Iš rašto darbo su
pratusi, jog medicinos mokyklos 
moksleivė Neringa Dalbokaitė 
yra tikinti, ėmėsi aktyviai ją 
„auklėti". Dėstytoja S. Sta
nevičiūtė, pasikvietusi i Lenino 
kambarį, N. Dalbokaitė pikti
nosi, kad Neringa, būdama ti
kinti, įstojo į komjaunimo orga
nizaciją. N. Dalbokaitė paaiš
kino, kad, kai stojo į kom
jaunimą, teturėjo tik 14 metų ir 
buvo priklausoma nuo tėvų, 
kurie yra netikintys. Po šio 
atsakymo sekė visa eilė dėst. S. 
Stanevičiūtės pateiktų klausi
mų: „Kas pastūmėjo į religiją, 
iš kur ėmė literatūrą, nuo kada 
pradėjo tikėti, kas pirmą kartą 
atvedė į bažnyčią?" Tolimes
niam „auklėjimui" ateizmo 
dėstytoja pasiteikė įprastinį be
dievių ginklą — kunigų bei 
Bažnyčios šmeižimą ir nieki
nimą. 

Panašūs „auklėjimai" buvo 
pakartoti dar keletą kartų, o 

nepasiekus reikiamų rezultatų, 
N. Dalbokaitei vakarais, nuo 18 
iki 20 valandos buvo uždrausta 
išeiti iš bendrabučio, siekiant 
sutrukdyti nueiti į bažnyčią ir 
dalyvauti šv. Mišiose. 

1987 m. vasario mėn. mokyk
los vadovybė, sužinojusi, jog N. 
Dalbokaitės įtakoje, priėmė 
Krikšto sakramentą ir jos kur
so draugė Ingrida Krikštapo-
nytė, N. Dalbokaitę pašalino iš 
komjaunimo ir ėmėsi dar vėliau 
„auklėti". I šį „perauklėjimo" 
darbą įsijungė kurso grupės 
vadovė dėstytoja Urbonienė. 

* * * 

Viekšniai. (Akmenės raj.). 
1987 m. spalio 11 d. Viekšnių 
bažnyčioje buvo švenčiamas Lie
tuvos Krikšto 600 metų Jubilie
jus. Spalio 9 d. siekdamas 
vaikus sulaikyti nuo bažnyčios, 
Viekšnių vidurinės mokyklos 
mokytojas Jonas Tamulevičius 
7 kl. mokinius baugino, jog pats 
stovės prie šventoriaus vartų ir 
registruos einančius į bažnyčią: 
gąsdinimui sustiprinti pridūrė, 
kad mokiniai gal būt bus 
šalinami iš mokyklos, o tėvams 
uždėta didelė piniginė bauda. 

Dukakio pasitarimas Bostone 
Bostonas. — Gubernatorius 

Michael Dukakis praėjusį sek
madienį susitiko su juodųjų 
vadais iš viso krašto ir aptarė 
naują savo kampanijos vedimo 
strategiją, nes juodieji balsuo
tojai nerodo didelio entuziazmo 
paskutinių savaičių rinkiminė
je eigoje, o tai yra labai svarbu 
visai Demokratų partijai. 

Kai iš Bostono sugrįžo Illinois 
valstijos kontrolierius Roland 
Burr i s , pasakė, jog nėra 
klausimo, kad yra klaidingai ve
dama Dukakio rinkiminė kam
panija. Pranešimai sako, kad 
juodieji balsuotojai nusisuko 
nuo Dukakio. Todėl buvo būtina 
susitikti — kaip išlyginti susi
dariusią klaidingą pažiūrą, kad 
j i netaptų rinkimų dieną 
realybe, sako Burris. 

Strateginis posėdis 

Pasitarime nustatyti naujai 
strategijai dalyvavo Jesse 

Pastatė bažnyčią 
Gudijoje 

Pe lesa . Užsienio spauda 
praneša, kad rugsėjo 18 d. Gudi
joje buvo pašventinta vietos lie
tuvių katalikų naujai pastatyta 
Šv. Lino bažnyčia. Pelesos ir ap
linkinių vietovių lietuviai kar
tu su iš Lietuvos atvykusiais ti
kinčiaisiais naujos bažnyčios 
statybą pradėjo rugsėjo 17 d. 
Pelesos kapinių teritorijoje. 
Kitą dieną jau pastatytoje baž
nyčioje kun. Vytautas Prajara 
aukojo šv. Mišias. 

Bažnyčios pašventinimo iškil
mėse dalyvavo Gudijos ir 
Lietuvos lietuviai tikintieji. 
Lietuvos Persitvarkymo sąjū
džio nariai ir grupė mokinių iš 
Lietuvos atvyko su Lietuvos tri
spalvėmis vėliavomis. Pelesos 
tikintieji džiaugiasi, kad paga
liau galės rinktis bendrai 
maldai savoje bažnyčioje. Seno
ji Pelesos bažnyčia buvo išnie
kinta 1961 metais. 

Jackson, kongresmenas Gus 
Savage iš Chicagos, kongres
menas Charles Rangel iš New 
Yorko, kongresmenas Mervyn 
Dymally iš Californijos, Phila-
delphijos meras Wilson Goode, 
Borough prezidentas David 
Dinkins ir Ron Brown, Jacksono 
ir Dukakio patarėjas. Burris 
nepasakojo, apie ką konkrečiai 
buvo kalbėta ir feas nutarta, 
bet yra aišku, kad norima demo
kratams laimėti ne tik juodųjų, 
bet ir baltųjų balsus. Bus ima
masi akcijos, kad paskutinėmis 
dienomis įtikintų žmones bal
suoti už demokratus. 

Nusisuka nuo Dukakio 
Juodieji žmonės atsimena 

Dukakio nedraugiškus ryšius 
su Jacksonu konvencijoje; ir kad 
jis nebuvo pasirinktas vicepre
zidento postui, įžeidė juo
duosius balsuotojus, ir taip pat, 
kad nebuvo apie tai Jacksonas 
iš anksto Dukakio painfor
muotas. Tyrimų duomenys iš 
juodųjų grupės praėjusią savaitę 
parodė, kad, nors juodieji 
pasisako už demokratus, bet 
nežada eiti balsuoti. Burris 
sako, jog juodųjų klaida yra 
ta, kad jie mano Jacksoną 
esant išjungtą iš šių rinkimų 
eigos. Tai esą netiesa, nes 
Jacksonas dirbąs labai daug, 
kad šiuos rinkimus laimėtų de
mokratai. Gal būt esą padaryta 
klaidų Dukakio politinėje prog
ramoje ir nepatyrimo, bet tai ne
reiškia, kad juodieji neturėtų 
balsuoti. 

Gubernatorius Michael Dukakis, Demokratų partijos prezidentinis kandidatas, dešinėje, ploja 
rankomis į taktą kartu su Rodney Stephens prie pul^o ir su choru, kurie gieda Afrikos Metodistų 
bažnyčioje New Yorke. Dukakis jiems pasakė: „Aš esu jūsų pusėje ir todėl šiandien atvykau pas 
jus". 

100 Kongresas baigė savo darbus 
Wasbing tonas . Amerikos 

100-sis Kongresas baigė savo 
paskutinę sesiją šeštadienio 
rytą, skubiai pr i imdamas 
nebaigtus įstatymus. Senatas 
t ik pratęstu laiku, 2:16 vai. 
ryto, paprastu žodiniu pa
reiškimu patvirtino paskutinį 
šios sesijos įstatymą prieš 
narkotikus ir pasiuntė prez. 
Reaganui pasirašyti ir po to iš
siskirstė. Tik penki senatoriai 
tebuvo Senato salėje iš šimto 
senatorių. Daugelis rūpinosi 
savo rinkimais. 

Tradiciniai, Senato vadai tele-
fonuoja į Baltuosius rūmus pre
zidentui pranešti, kad visi dar
bai baigti . Šį kartą, kad 
prezidentas galėtų eiti miegoti 
anksčiau, Senato daugumos 
vadas Robert C. Byrd ir Senato 
mažumos vadas Robert Dole 
paskambino prezidentui dar 
penktadienį ; 10:30 vai.naktį, 
pasakydami, kad šio Kongreso 
darbai baigiami. Daugeliui Ats
tovų rūmų narių ypač buvo 
sunku apsispręsti dėl narkotikų 
įstatymo, kadangi daugelis yra 
nusistatę prieš mirties bausmę, 
tačiau krašte didėjanti 

— Lyric Opera Chicagoje 
praėjusį savai tgal į radijo 
maratono metu surinko paža
dais 253,000 dol. 

— Prez. Reaganas , kalbėda
mas trijose Ohio valstijos 
vietose, ragino gyventojus 
balsuoti už Clevelando miesto 
merą George Voinovich, kuris 
kandidatuoja prieš liberalą 
senatorių Howard Metzenbaum. 

Lenkai už Lietuvos 
suverenumą 

Varšuva. — Tik dabar buvo 
patirta, kad keturios lenkų opo
zicinės grupės rugsėjo 25 dieną 
Varšuvoje surengė demonst
raciją už trijų Pabaltijo kraštų 
— Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
suverenumo atstatymą. De
monstracijos rengėjais buvo: 
lenkų liberaldemokratinė parti
ja „Nepriklausomybė", Varšu
vos Solidarumo komitetas, vadi
nama „Kovojančio Solidarumo" 
grupė ir nepriklausomos stu
dentų sąjungos skyrius Var
šuvoje. Turimomis žiniomis, 
Varšuvos miesto centre sureng 
toje demonstracijoje už Pabaltijo 
kraštų suverenumo atstatymą 
dalyvavo keli šimtai žmonių, 
daugiausia studentų. Milicija 
demonstracijos netrukdė. Apie 
įvykusią demonstraciją Stras-
bourge veikiančiai Europos Par
lamento deputa tų grupei 
Pabaltijo kraštų bylai remti 
pranešė iš Varšuvos atvykęs 
uždraustos laisvosios lenkų 
profesinės sjungos „Solidaru
mas" atstovas Grebski. 

narkomanų krizė privertė ir 
juos už tai balsuoti. Tokiu būdu 
Atstovų rūmai tą įstatymo 
projektą patvirtino 346 balsais 
prieš 11 balsų. Prieš mirties 
bausmę balsavo ir du Chicagos 
demokratai — Charles Hayes 
ir Gus Savage. 

Kiti įstatymai ir abejonės 
Tą pačią dieną buvo priimti 

suvažymai ir buvusiems 
vyriausybės nariams bei jų 
padėjėjams, į ska i tan t i r 
Kongreso buvusius narius, 
užsiimti labijistų veikla 
Washingtone. Pr i imtas 
papildomas įstatymas ištaisyti 
esamas klaidas 1986 metais 
priimtame mokesčių įstatyme. 
Pr i imtas taip pat akcijų 
papildomas įstatymas, padidi
nant bausmes tiems asmenims, 
kurie aktyviai dalyvaudami 
akcijų biržų įstaigose savo 
turimas žinias išduoda akcijų 
prekybininkams. 

Kai abiejų partijų nariai gi
riami už priimtą narkotikų 
įstatymą, tai daugelio 
ekonomistų pareiškimais 
reiškiama abejonė, iš kur bus 
gaunamos lėšos tų visų 
įstatymų bei programų įgyven
dinimui. Biudžetas ir vėl 
nukentės Kongreso dėka. Fede
ralinis deficitas vėl padidės. 

Nežiūrint, kas bus sekantis 
Amerikos prezidentas, jis iš pir
mųjų dienų susidurs su biudžeto 
nesubalansavimo problema. 

Šiuo metu Kongreso nariai 
rūpinasi savo perrinkimu į 
101-jį Kongresą lapkričio 8 d. 

— Amaną mieste, Iowos 
valstijoje, kalbėdamas sen. 
Lloyd Bentsen, apkaltino Rea-
gano-Busho administraciją ne
sugebėjimu tvarkyti Amerikos 
žemės ūkio reikalų. 

— Richardas Nixonas, buvęs 
prezidentas, pasakė žurnalis
tams, jog jis mano, kad vicepre
zidentas Bushas bus išrinktas 
nemaža dauguma balsų naujuo
ju Amerikos prezidentu. 
Dukakio komitetas nemokąs 
vesti propagandos, atrodo, lyg 
televizijos skelbimus Dukakiui 
tvarkytų Roger Ailes, kuris 
padeda Busho propagandai. 
Nixonas sako. kad sen. Dan 
Quayle puolimas neturės įtakos 
balsuotojams. 

Maskvos papildomos 
taisyklės 

Konstitucijos komitetui vadovauja 
Gorbačiovas 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— New Yorke sudaryta žydų 
komisija ištirti Mokesčių depar
tamento padarytam sprendimui 
atleisti nuo federalinių mokes
čių vieną organizaciją, kuri ka
daise išsireiškė, kad Holokaus-
to nėra buvę. Ta organizacija 
yra Vokiečių-amerikiečių infor
macijos ir švietimo draugija. 
Žydai nori , kad In te rna l 
Revenue Service atimtų jiems 
turėtą statusą nemokėti federa
linių mokesčių. Apie tai praneša 
Alan Mond, vienas iš žydų COL-
PA organizacijos direktorių. 

— Nikaragvos Rezistencijos 
vadai atmetė jiems padarytus 
pasiūlymus susijungti su viso
mis kitomis grupėmis, įskaitant 
ir tuos, kurie nori padėti 
ginklus ir pradėti kalbėtis su 
kairiųjų sandinistų atstovais. 
Tie, kurie nori sudaryti tokią 
koaliciją, yra pseudopatriotai, 
pasakė Roberto Ferrey, Nika
ragvos Rezistencijos vadas. 

— Gub . M. Dukakis sako, 
jog Busho kompanijos taktika 
vadinti jį liberalu yra sena res
publikonų taktika prieš demok
ratus. Jis esąs patenkintas, kad 
gali būti American C i vii Liber-
ties Union sambūrio nariu, kurį 
respublikonai laiko stipriai pa
linkusiu į kairę pusę. Dukakis 
sako, kad ši organizacija gina 
žmonių teises, įskaitant ir tų, 
kur ie demonstruoja pr ie 
Nikaragvos ir Sovietų Sąjungos 
ambasadų. 

— L e n k i j o j e komunis tų 
v i r š in inkas W. Jaruze lsk i 
pasakė, jog vyriausybė nebijos 
panaudoti jėgą, jei tai reikės 
apginti komunizmui. Jis taip 
pat kalbėjo, jog unijų pliu
ralizmas leistinas tik tada, kai 
ekonomija b u s pagerėjusi , 
reiškia Solidarumui nebus 
leista laisvai veikti. Lenkija 
privalo būti visą laiką sovietų 
bloke. Jis taip pat paminėjo, kad 
Solidarumas finansiškai yra re
miamas iš užsienio ir užsiima 
ekstremizmu. 

— San Salvadore kairieji 
sukilėliai pietinėje sostinės 
dalyje turtingesnių žmonių apy
linkėje susprogdino dvi maši
nas. Žuvo 3 žmonės ir 15 buvo 
sužeista. Telefonu buvo praneš
ta, kad tai padarė marksistai, 
protestuodami prieš savo vy
riausybę, kuri palaiko Ameriką. 

Maskva . — Sovietų vy
riausybė išleido pasiūlymus 
savo Konstitucijos papildymui, 
kaip turėtų būti perorganizuo
tos vyriausybės įstaigos pačiose 
viršūnėse įr įvesti politiniai 
pakeitimai, kurie yra Gorbačio
vo pasiūlyti. 

Kaip pranešta, papildymai 
leis valdančiajai Komunistų 
partijai perleisti daug savo 
tu rė tų teisių populiariai 
išrinktiems delegatams. Kiek
vienas oficialus valdžios pa
reigūnas, pagal šį pasiūlymą, 
tegalės toje pačioje pozicijoje 
būti tik 10 metų. Šiuos pasiūly
mus priėmė Komunistų partijos 
konferencija birželio mėneaį. 
Svarbiausias pakeitimas yra 
naujasis prezidento postas su 
labai plačiomis teisėmis bei ga
liomis, jų tarpe ir vadovavimu 
Gynybos tarybai. Amerikoje 
prezidentas yra taip pat visų 
kar inių pajėgų vyriausias 
vadas. Yra beveik tikra, jog 
paskutiniu metu Gorbačiovo 
išrinkimas nominaliniu prezi
dentu, sovietų Aukščiausios 
tarybos galva, užtikrina jam 
išrinkimą tikru prezidentu kitų 
metų naujai išrinktų įstatymų 
leidėjų sesijoje. 

Deputatų pasikeitimas 

Penktadienį „Tasso" agentįj-
ros paskelbtame pranešime yra 
kai kurių nedidelių pakeitimų. 
Vienas iš jų, kad kiekvienais 
metais vienas penktadalis depu
ta tų naujai pertvarkytame 
Aukščiausiame Soviete (parla
mente) būtų pakeičiami. Šį pa-

Grąžinami Į 
Akademijos narius 
Vilnius. — Lietuvos Mi-

nisterių taryba, išnagrinėjusi 
Lietuvos Mokslų akademijos 
pasiūlymą, kad akademikų var
dai būtų sugrąžinti Mykolui 
Biržiškai ir Vincui Krėvei-Mic
kevičiui, norėdama atstatyti 
socialinį teisingumą, nutarė 
panaikinti Lietuvos liaudies 
komisarų tarybos 1946 m. 
sausio 18 dienos nutarimą, 
kuriuo Lietuvos Mokslų akade
mijos tikrieji nariai Mykolas 
Biržiška ir Vincas Krėvė-Mic
kevičius buvo pašalinti iš 
Mokslo Akademijos narių. 

Lietuvos istorijos 
pamokos 

Kaunas. — Mokytojų na
muose yra atidaryta lietuvių 
kultūros istorijos kursas. Kartą 
savaitėje ten renkasi trečiųjų ir 
ketvirtųjų klasių mokiniai, 
kuriems yra dėstoma Lietuvos 
istorija ir lietuvių kalbos 
kultūra. Vaikai yra mokomi 
dainuoti lietuvių liaudies 
dainas, šokti tautinius šokius. 
Jie taip pat supažindinami su 
dailės principais. Vaikai yra sus 
kirstyti į nedideles grupes. 
Šiems kursams vadovauja jau 
patyrę mokytojai. Tų namų 
direktoriumi yra Alvydas Ba
kutis. 

siūiymą padarė speciali komisi
ja, kuri peržiūri Konstituciją, o 
jai f irminiakauja pats Gorba
čiovas. Ketvirtadienį šį 
pasiūlymą patvirtino Polit-
biurias, o šią savaitę tai turi 
priimti Aukščiausias Sovietas. 
N aivoje Konstitucijoje naujai 
išrinktieji į „parlamentą" bus 
vadinami Liaudies deputatų 
kongresu ir turės aukščiausią 
>aąlatybės gąKą. 

įj£ Trys grupės 
Liaudies Deputatų Kongresą 

sudarys 2,250 narių. Jie bus iš
rinkti į tris grupes, kiekvieno
je po 750 asmenų. 
' ."Viena grupė bus išrinkta iš 
„teritorinių rinkiminių dis-
triktų". ' 

Kita grupė bus išr inkta 
vyriausybiniu pagrindu. Tai 
reiškia, kad kiekviena respubli
ka, kurių Sovietų Sąjungoje yra 
15, turės lygias teises su kita 
respublika, nežiūrint gyventojų 
skaičiaus. Pavyzdžiui, Estijos 
1.5 milijonų gyventojų turės 
lygų balsą su Ukrainos 51 
mihjoą*.4 

Trečioji frupė bus išrinkta iš 
ne vyriausybės organizacijų, ku
rioms gali priklausyti profesinės 
sąjungos, unijos, moterų 
organidaąjos, komjaunimas ir 
kati Sambūriai. 

Deputatai rinksis kiekvienais 
metais ir savo tarpe išrinks 
dviejų rūmų įstatymų leidėjus 
— aukšč'jusią sovietą, kuris 
bus nuolatinis įstatymų, admi
nistracijos ir kontrolės vienetas. 

. Konstitucijų suvienodinimas 

Bus sudaryta 15 narių komisi
ja, kuri suvienodins respublikų 
konstitucijas ir jų įstatymų 
kodą. Ši komisija susidės iš 
Kongreso politikų ir įstatymų 
ekspertų. 

Ji galės pasiūlyti Liaudies De
putatų Kongresui atšaukti 
nekonstitucinius įstatymus. Jie 
taip pat galės panaikinti vy
riausybės sprendimus, kurie 
priešinsis naujai Konstitucijai. 

Tarp sesijų vyriausybės 
reikalus tvarkys vyriausias 
prezidiumas arba valdančioji 
taryba, kuri bus vyriausioji 
vyriausybės komisija. Prezi
dentas bus išrinktas slaptu 
Liaudies Deputatų Kongreso 
narių balsavimu ir pasirašys 
dekretus ir įstatymus, kurie 
įsigalios, jam pasirašius. Jis 
kontroliuos vidaus ir užsienio 
politiką ir bus vyriausias 
karinių pajėgų vadas. Jis 
nominuos įvairius oficialius vy
riausius pareigūnus, įskaitant 
Vyriausiąjį Teismą, Generalinį 
Prokurorą, ministerius, Kontro
lės komitetą ir kitus aukštuo
sius pareigūnus, kuriuos turės 
patvirtinti Kongresas. 

— PLB pirmininko pro!. 
Vytauto Bieliausko sveikinimas 
Lietuvos Persitvarkymo sąjū
džio kongrese buvo sutiktas 
griausmingomis ovacijomis. 

KALENDORIUS 

Spalio 26 d.: Evaristas, Sa
bina, Liubartas, Mingintė, 
Liaudginas. 

Spalio 27 d.: Gaudijozas, 
Kristeta, Ilutė, Ramojus, Fru-
mentas, Tautmilė. 

* ORAS CftfCAGOJE 

Saulė teka 7:14, leidžiasi 5:55. 
Temperatūra dieną 48 1., 

naktį 24 1. 
. . . . t 
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Redaguoja j .v.s. Irena Regienė, 2652 W 65th St., Chicago. IL 60629 

SKAUTIŠKOS VEIKLOS 
8-TĄJĮ DEŠIMTMETĮ 

PRADEDANT 
Mielos Sesės ir Broliai, 

Verčiant LSS istorijos pirmąjį 
lapą 8-tojo dešimtmečio veiklos 
knygoje, su džiaugsmu ir gaja 
viltimi sveikinu visus — seses, 
brolius, vadoves, vadovus ir 
vadovybe šia didžia proga, su
tampančia ir vėl su nauja 
is tor ine t ėkme . Pavergtoje 
Tėvynėje ir vėl plevėsuoja tri
spalvė ir pripažinta gimtoji kal
ba, tai yra pirmosios kregždės 
nesulaikomo pavasario, nesus
tabdomo jokiais kalnais ir 
grėsmėmis. Iš tolo stebėdami 
didėjančias properšas prie
spaudos ledyne, mintimis esame 
tenai — kartu su jais, kaip visa
da pasiruošę tiesti širdį ir ranką 
jų paramai , skinant kelius 
Lietuvos laisvei. 

Išlikome „nepaklydę svetimų 
kraštų keliuos", tikėdami savo 
šūkiu — „Dievui, Tėvynei ir Ar
timui!" Šiandien su nauja, gyva 
viltimi žvelgiame į ateitį, kad 

dar ryžtingiau keltume žaliąją 
vėliavą, tikėdami, kad ji greit 
galės plevėsuoti Tėviškės pa
dangėje. 

Taip gražiai praėjusi VH-ji 
Tautinė stovykla sveikino sve
timųjų priespauda atskirtą 
kraštą „Mano Lietuva" žodžiais 

„Tu man arti, 
Tu man sava, 
Tu mano Lietuva". 

Pradedant skautiškos veiklos 
8-tąjį dešimtmetį, lai dar gal
ingiau suskamba kiekvieno, ir 
mūsų visų kartu, sveikinimas — 
užtikrinimas bundančiai Tėvy
nei, kad ir plačiai pasklidusi dir
ba ir auga lietuviškoji skautija, 
kad būtų laisva Lietuva. 

Lietuviškos veiklos kelyje, lai 
drąsiai ir galingai skamba jau
natviškas šūkis: „Budėk!" 

v.s. t.n. Stefa Gedgaudienė 
LSS Vyriausia Skautininke 

RUOŠIAMĖS 
ŠVENTEI 

Prieš mėnesį laiko, pas. v.s. 
Oną Siliūnienę įvyko Chicagos 
S k a u t i n i n k ų , - i ų Ramovės 
valdybos pasitarimas. Sudėlio
ti paskutiniai kelio ženklai jau 
nuo pavasario planuojamam 
LSS septyniasdešimtos Sukak
ties paminėjimui. 

Skau t in inkų , - ių Ramovės 
valdyba, vadovaujama v.s. Albi
nos Ramanauskienės, Sukak
tuvinę šventę rengia lapkričio 
18 d., 7:30 v.v. Jaunimo centro 
kavinėje. 

Lietuviškoj skautybėj esame 
įpratę kiekvienas, nuo pačių 
jauniausių, turėti savo vietą, 
savas pareigas. Šie Sukaktuvi
niai metai buvo ypatingo darbo 
metai visiems. Nuo vyriausiųjų, 
kurie planavo metų darbus ir 
7-ją Tautinę stovyklą, šventės 
gija tiesėsi per rajonus į tuntų 
vadovybes, ant kurių pečių kri
to rūpesčiai viską tvarkingai 
įvykdyti. Chicagos skautininkai 
ir skautininkės Sukaktuviniu 
metų darbuose labai aktyviai 
da lyvavo nuo j a u n i a u s i ų 
(amžiumi) iki vyriausių. Ir 
daba r šven tės minė j iman 
jungiasi visi. 

Pirmoje šventės dalyje bus 
ypatinga iškilmių programa, 
antroje išgirsime žodžius Chica-
goje gyvenančių mūsų kūrėjų — 
nepailstamai lydėjusių lietuviš
kosios skautybės kelionę žodžiu 
ir daina. J programą jau įsijungė 
ir jaunieji vadovai,-vės: Lina 
Meilytė, Renata Ramanauskai
tė, Alida Vitaitė, Jonas Gražys, 
Viktoras Puodžiūnas, Stepas 
Puodžiūnas ir Gailė Eidukaitė. 
Jų dalyvavimas vyresniesiems 
yra ypač brangus. 

Chicagos skau t in inkų . - ių 
Ramovės valdybą sudaro: v.a. 
Albina Ramanauskienė, pirm., 
j .s . Bronė Stravinskienė, s. Vik
toras Lesniauskas, v.s. Ona 
Siliūnienė, s. Nijolė Balzarienė, 
j.v.s. Dalia Bylaitienė, s. Dana 
Kurausk ienė ir j . s . Vladas 
Rupinskas . Nuoširdus ačiū 
jiems už pasiryžimą šventę ruoš

ti, o mums belieka ateiti ir kar
tu šią brangią Sukaktį švęsti. 

A. Namikienė 

LIETUVA 
VAIZDAJUOSTĖJE 

Detroito skautai akademikai 
kviečia visus šį sekmadienį, 
spalio 30 d., 12 vai. (vidudieny
je) atsilankyti į Kultūros centrą 
susipažinti su vėliausiais įvy
kiais Lietuvoje. Bus rodoma 
vaizdajuostė šių reikšmingų 
įvykių: 

Baltijos jūros apkabinimas — 
rugsėjo 3 d. 

Gyvybės žiedas Ignalinoje — 
rugsėjo 17 d. 

Lietuvos Laisvės Lygos de
monstracija Vilniuje — rugsėjo 
28-29 d. 

Trispalvės iškėlimas Gedi
mino pilies bokšte — spalio 7 d. 

Visi maloniai kviečiami at
silankyti ir pagyventi įvykių 
Lietuvoje nuotaikomis. 

Parade žygiuoti pasiruošę Vi l tos ios Tautinės stovyklos jauniausieji stovyklautojai ir jų vadovės. 

SKAUTO VYČIO PAREIGA SAVO 
TAUTAI 

Skautybė yra auklėjimo sąjū
dis. Jos uždaviniai yra 
auklėjimo uždaviniai: pilnutinis 
skautybės sąjūdyje daly
vaujančių vaikų bei jaunuolių 
asmenybių ugdymas paremtas 
šūkio — Dievui, Tėvynei ir 
Artimui — įgyvendinimo 
siekimu, įstatų bei pošūkio 
vykdymu. Lietuvių skautų or
ganizacija savo programoje pa
brėžia tautinį auklėjimą, 
siekdama iš vaiko ir jaunuolio 
išugdyti sąmoningą lietuvį tikė
dama, kad: 

1. Toks lietuvis turi būti do
ras žmogus, geras krikščionis ir 
kilnus pilietis; jis išugdytas 
pagal skautybės principus, bus 
įsisavinęs tokių žmogaus 
savybių, kuriomis turi pasi
reikšti kiekvienas gerai skau-
tavęs skautas — jau asmenybė 
su charakteriu, nagingas ir 
gyvenime pasiryžęs tarnavimui 
idealui. 

2. Toks lietuvis bus veiklus vi
suose lietuvybės išlaikymo dar
buose ir aktyvus lietuvių tautos 
ir savo bendruomenės narys. 

3. Toks lietuvis laikys savo 
šventa pareiga dalyvauti 
Lietuvos laisvinimo ir lietuvių 
tautos gelbėjimo kovoje. 

4. Toks lietuvis planingai 
ruošis išlaisvintos Lietuvos gy
venimo atkūrimui. 

5. Toks lietuvis visais atvejais 
ir viso nis jėgomis rūpestingai 
atstovaus lietuviams ir lietuviš
kiems reikalams. 

Skautas vytis, išgyvenęs 
lietuviškąja skautybę, gavęs 
puikius tautinio auklėjimo pa
grindus, tapęs asmenybe, geru 
lietuvių skautų vadovu, pasiry-

„Lituanicos"' tunto Chicagoje naujiems vilkiukams po įžodžio kaklaraiščius 
riša jų vadovai skautai vyčiai Viktoras ir Stepas Puodžiūnai. 

Nuotr Gintaro P lačo 

žęs tarnauti — padėti dirbti tą 
sunkų lietuvybės išlaikymo 
darbą. Jo pareigos lietuvių tau
tai yra išeivijos jaunimo auklėji
mas, atidavimas jaunimui 
viską, ką pats skautaudamas iš 
lietuviškos skautybės yra gavęs. 
Už kiekvieną jauną lietuvį, iš
gelbėtą iš nutautėjimo jūros, 
ateities Lietuva bus labai dėkin
ga! 

Vyresniesiems skautams 
vyčiams yra uždedama pareiga 
aktyviai dalyvauti Lietuvos 
laisvinimo kovoje — to laukia iš 
jų pavergta tauta! 

Lietuvos laisvinimo idėja yra 
raiškiai aptarta prof. dr. Kazio 
Cirtauto veikale „Skausmo Per
galė", 1952 m., kuriame Lie
tuvos Partizanų Testamentą 
partizanų vadas Tadas, priešo 
apsuptame bunkeryje, perduoda 
seseriai Vijai — Tremties 
Pasaulyje: 

,,Man jau beliko gyventi gal 
tik keliolika minučių. Miela 
mano sesute, tavo valiai palieku 
neužbaigtą laisvės kovą — į tavo 
rankas aš pervedu Lietuvos, 
mūsų Tėvynės, likimą. Mano 
valia yra: tavyje ir tavo 
vaikuose toliau gyventi ir 
kovoti už laisvę — degti ta pačia 
Tėvynės meilės aistra, kuria aš 
dabar degu eidamas mirti už 
mūsų ir mūsų tėvų šalies 
Laisvę. 

„Mano ir mano kovos draugų 
mirtis už Laisvę tave įpareigoja 
šaukti. Ko šaukti? — Laisvės! 
Taip stipriai privalai šaukti 
Laisvės, kad tavo balsas 
pasiektų karalių sostus, dikta
torių tribūnas, ministerių ka
binetus — taip stipriai, kad jis 
pramuštų dangų ir pasiektų pa
ties Dievo ausis. Taip stipriai 
šaukti tol, kol mūsų Tėvynė bus 
nelaisvėje. Tau reikia Laisvės 
šaukti ir už visus tuos, kurie ne
gali ar nenori šaukti. Vija, jei tu 
nešauksi, jei tavo vaikai ne
šauks, — mano kaulai šauks; 
žemė, prisisunkusi mano krau
jo, šauks! 

„Jei mūsų kruvinos aukos pa
tiks Dievui, jei tavo šauksmo Jis 
išklausys, grįši vėl į laisvą 
Tėvynę, sesute, mano miela. 
Grįžusi neieškok mano kapo. Jo 
nerasi. Mano dvasia nebus 
mirusi: ji kalbės ateinančioms 
kartoms iš Lietuvos laisvės 
Šventovės. Tai bus šventovė 
visos lietuvių tautos, po ilgos 
priespaudos, po sopuolingos 
tremties vėl grįžusios į laisvą, 
nepriklausomą Tėvynę. Miela 
Vija, mano paskutinis pra
šymas: budėk, kad kiekvienas 
lietuvis ir lietuvė bent vieną 
plytą, bent vieną vinį, bent vie
ną valandą laiko paaukotų 
Lietuvos Laisvės Šventovės sta
tymui. Tai bus graži padėkos iš
raiška Dievui už suteiktą 
Laisvę!" 

Lietuvos skautų įkūrėjas 

kapitonas v.s. Petras Jurgėla 
savo knygoje „Lietuviškoji 
Skautija" mini ilgą sąrašą lietu
viškos skautybės aukiė-
tinių-kultūrininkų, visuomeni
ninkų, karių-kovotojų. Ten atsi
skleidžia idealistinio skauta-
vimo-vyčiavimo išdavos. Tokių 
lietuviškos skautybės darbuo
tojų pastangų įprasminimas 
gražiai derinasi su mūsų 
poeto-rašytojo Kazio Bradūno 
nusiteikimu: 
Lietuvi! Kančios ištremtųjų 
ir kraujo žuvusių lašai 
tebūnie priesaika gyvųjų, 
kurią širdin įsirašai: 
Kantrybė, darbas ir kova 
ir vienas tikslas - LIETUVA!" 

Naujas sk. vytis Valentinas 

Šis rašinys skaitytas Califor-
nijoje, skautų vyčių įžodžio 
proga. 

LIETUVIŠKAS „ROKAS" 
SKAUTŲ STOVYKLOJE 

Los Angeles „Kalniškių" tun
to skautai vyčiai, broliai And
rius ir Jonas Kulikauskai, pasi
kvietę j a u daugiau negu 
septynetą metų su įvairiom 
amerikiečių „rock" muzikinėm 
grupėm dainuojančią Loretą 
Grikavičiūtę, sudarė lietuvišką 
„roko" grupę pavadintą „Nau
jas kraujas" vardu. Jie jau 
keletą kartų yra pasirodę lie
tuviškuose susitelkimuose, taip 
pat Californijos skautų sto
vyklavietėje „Rambynas" sa
vaitgalio lauže (jų muzika 
patiko ne tik jaunimui, bet ir 
dalyvavusiems tėvams), o 
vyresniųjų skautų ir skaučių 
lauže, dainininkams pritarti 
bandė ir visi dalyviai. Didesnio 
masto jų pasirodymas buvo 
spalio 1 ir 2 dienomis Los 
Angeles vykusiose Lietuvių 
dienose, kur jų pasirodymas taip 
pat buvo entuziastingai sutik
tas. Entuziastingai į juostelėje 
įrašytas dainas reagavo ir Peda
goginio Lituanistikos instituto 
studentai Chicagoje. 

Šios naujos lietuviško „roko" 
grupės 14 dainų juostelę „Patin
ka, patinka" galima įsigyti pa-
siunčiant 10 dol. čekį šiuo adre
su: TILŽĖ, P.O. Box 4521, 
Carr i tos . CA 90703-4521. 
Čekius rašyti - TILŽĖ. 

Dainų tekstus sukūrė Andrius 
Kulikauskas (23 m. amžiaus) 
studijavęs matematiką Chica
gos ir San Diego universite
tuose, taip pat pasinaudojęs 
lituanistikos studijomis prie Il
linois universiteto veikiančioje 
Lietuvių katedroje. Keletą metų 
bendradarbiavo „Draugo" dien
raščio sporto skyriuje, rašy
damas apie šachmatus ir 
šachmatininkus — savo pamėg
tąją sporto šaką. Andriui ir 
„Naujo kraujo" muzikinei 
grupei linkima sėkmės — mūsų 
susidomėjimas jų dainomis bus 
tinkama paskata, jų tolimesnei 
kūrybai. įvertinkime Andriaus, 
Jono ir Loretos pastangas! 

IR 
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KERNAVĖS TUNTAS 
KVIEČIA 

Mergaites ir berniukus nuo 4 
iki 6 metų įsijungti į naują 
skautišką vienetą — Aguonėles 
ir Giliukus. Pirmoji sueiga 
įvyks lapkričio 13 d. Pasaulio 
Lietuvių centre Lemonte „Žibu
rėlio" mokyklos patalpose 12 
vai. po Mišių. Šio vieneto va
dovės: ps. fil. D. Bielskienė ir 
vyr. sk. vyr. si. Gintarė Kerely-
tė-Thaus. Informacijai skam
binti Gintarei: 257-5480. 

DR. JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
57*0 Archer Ave. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarime 

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

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Of*. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaskl Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr. ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

Pirm., antr., ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

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 Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 5Cth Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 va) vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popiet 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDVTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, llj 
1 mylia Į vakarus <->uo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos*pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchloan Ave., Sulte 324 Ir 
563S 8. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Kabineto t ei. RE 7-1168; 
Reztd. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta trec 

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

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

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

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

11800 Southwest Hlghvray 
Palos Helghts, III. 60463 

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

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-554S1 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 585 7755 



Partizaniniai proveržiai 

KULTŪROS FRONTE 
Vienas iš stipriausių kultū

rinio gyvenimo stulpų yra kny
ga. Beveik kasdien mirčiai ski
nant mūsų jau brandaus 
amžiaus knygos mylėtojus, 
darosi kaskart sunkiau išleisti 
naujus mokslinius darbus, ar 
dailiosios kūrybos žiedus. Užtat 
turime vertinti tuos kūrybingus 
kultūrininkus, kurie, nelauk
dami honorarų, skiria savo 
poilsį ir laiką naujų mūsų -
kultūros lobių kūrimui ir ne 
kartą pasirūpina net ir lėšomis 
išspausdinti savo kruopštaus 
kūrybos darbo vaisius. 

Tarp naujų tokių mūsų tautai 
dovanų krypsta akys į neseniai 
pasirodžiusi dr. Petro Joniko 
kalbinį istorinį veikalą „Lie
tuvių kalba ir tauta amžių 
būvyje". Tai ilgų metų tėkmėje 
jo surinkti lietuvių kalbos is
torijos bruožai. Jie pradedami 
nuo žilos senovės, nuo priešisto
rinių laikų, nuo nerašytinio lie
tuvių kalbos laikotarpio, 
pateikiamos žinios apie Lie
tuvos ir lietuvio vardo kilmę, 
apie kalbines ribas, terminį 
skirstymąsi, apie svetimas 
kalbas mūsų valstybėje bei jų 
įtaką į lietuviškąją, peržvel
giamas lietuvių kalbos varto
jimas valstybinėse, bažnytinėse 
ir kitose institucijose amžių 
bėgyje. Pereinama prie pirmųjų 
mūsų kalbos rašytųjų doku
mentų, pirmųjų spausdinių, 
bendrinės kalbos formavimosi. 
Taip su giliu moksliniu kruopš
tumu ir uoliu atsidėjimu tęsia
mas lietuvių kalbos augimas, 
naudojimas XVIII, XIX, 
amžiuose, nagrinėjant įvairių 
ankstyvesnių ir vėlesnių auto
rių darbus, svarbius kalbiniu 
atžvilgiu. Tik paėmęs į rankas 
šią studiją, lietuvis supras, kiek 
tai didelės svarbos kultūrinė 
dovana mūsų tautai, kurią ver
ta ne vien įsigyti, bet ir steng
tis įsprausti į universitetų, 
miestų ir kitas bibliotekas. 
Lituanistikos institutui padėka, 
kad globojo šį epochinės 
knygos išleidimą. 

Kiek anksčiau mes pasidžiau
gėme pasirodymu velionio Bro
niaus Povilaičio labai rūpes
tingai paruošta knyga „Lie
tuvos žemės ūkis", apimančia 
visą nepriklausomybės laiko
tarpį — nuo 1918 iki 1940 metų, 
išryškinant mūsų žemės ūkio 
tokią sėkmingą pažangą. Lei
dinys apėmė plačiai. Pateikė 
gamtines mūsų ūkio sąlygas, 
įspūdingąją žemės reformą, 
aptarė įvairias laukų ir gyvulių 
ūkio šakas, pateikė informacijas 
apie žemės ūkio institucijas, 
ekonomines organizacijas. 
Pereinama net ir į užsienio 
prekybą, socialinio aprūpinimo 
struktūrą. Mes galime supras
ti, kiek daug meilės šiam darbui 
ir kiek energijos yra parodžiusi 
veliono žmona, rasdama rėmėjų, 
kurių dėka susidarė dr. Povi
laičio knygos leidimo fondas, pa
rūpinęs dešimtmečiais ir šimt
mečiais nenykstančios vertės 
leidinį. 

Mes negalime atsistebėti ir 
prof. dr. J. Meškausko plačiais 
sugebėjimais ir dideliu darbš
tumu bei kūrybingumu, parūpi
nant mū~ s t au ta i plačią, 
išsamią Lietuvos medicinos is
toriją, kokios neturi daugelis 
tautų. 

Labai gražu, kad šeimos ar
timieji savo šeimos nariui ar 
šiaip artimui pastato nenyks
tantį kultūrinį paminklą. Prisi
minkime tik dailiai išleistą 
arch. J. Muloko kūrybos aptari
mą ir albumą „J. Muloko archi
tektūra". Velionis taip nuošir 
džiai ir rūpestingai stengėsi 
mūsų tautos, mūsų liaudies 
stiliaus elementus pritaikyti, 

įnešti į monumentalinę naująją 
statybą išeivijoje, daugiausia 
bažnyčių svarbiose lietuvių 
kolonijose. Tai kažkas mums 
savo , ką mes galime su pasi
didžiavimu kitiems parodyti. 
Arch. Mulokas rado būdų pa
veikti, kad net ir tie bažnyčių 
statytojai, kuriems lietuviškojo 
stiliaus elementai buvo ne taip 
artimi, juos sutiko įjungti į 
daugelį dešimtmečių ištver
siančius architektūros kūrinius. 
Garbė velionio našlei ir 
vaikams, tuo leidiniu pasi
rūpinusiems. 

Visuomenininkas, Lietuvių 
Bendruomenės veikėjas F. And-
riūnas, parūpinęs įspūdingą, 
puošnų, net ir su spalvotomis 
reprodukcijomis dail. Adalberto 
Staneikos albumą, aprūpin
damas jį ir plačiau prieinamu 
angliškuoju jo kūrybos ap
tarimu. F. Andriūnas buvo arti
mas Staneikų šeimos žmogus, 
jis pasiliko artimas ir daili
ninkui bei jo žmonai mirus. Jis 
mūsų visuomenei parūpino šį 
vertingą meno leidinį. Tai pa
vyzdys vieno iš tų partizaninių 
proveržių mūsų kultūros fronte. 

Turime pasidžiaugti ir Vlado 
Kulboko darbu, davusiu mums 
„Lietuvių literatūros kritiką 
tremtyje". Tai kultūrinis loby
nas, kur sutelkta daugelio mūsų 
pirmaujančių kūrėjų darbų ap
t a r ima i , pradedant nuo 
vyresnių, pereinant prie 
vidurinės kartos ir jaunesnių. 
Daugelis tų aptarimų būtų 
išsimėtę periodinėje spaudoje. 

Ir šitą leidinį mums parūpino 
savo lėšomis Veronikos ir Vlado 
Kulbokų šeima. Žmogus įdėjo 
daug darbo, savo pinigų ir gal 
net nemažą skaičių knygų savo 
lėšomis išsiuntinėjo mūsų kul
tūrininkams. Tai svarbi dovana 
išeivijai. 

Galime prisiminti mūsų teisi
ninką dr. Kazį Šidlauską, daug 
energijos parodžiusį visuome
niniame veikime. Jis mėgo ir 
mėgsta pasisakyti įvairiais 
iškilusiais klausimais. Savo 
straipsnių rinkinį visuomeni
niais, teisiniais klausimais jis 
pasirūpino išleisti „Svarstybų" 
pavadinimu. Jo kai kurie pa
re iškimai kontroversiški, 
poleminiai , la ikraš t inia i 
straipsniai, ne visų vienodai su
tinkami, bet visgi tas leidinys 
surištas su nemaža darbo ir lėšų 
auka ir to negalėtume praleisti 
negirdomis. 

Vysk. Julijonas Steponavičius, pirmą karta atvykęs iš ok. Lietuvos j Romą, sveikina arkiv. Audrį 
J. Bačkj, šalia — vysk. A. Deksnvs. 

PENKTOJI VIEŠNAGĖ ROMOJE 
Arkivyskupo Audrio J. Bačkio įšventinimas ir L.K.M. akademija 

įvairūs sambūriai yra išleidę 
jiems ir visai visuomenei svar
bius leidinius. Mūsų išeivijos 
šauliai išleido „Komunistų 
nužudytuosius šaulius". Tauti
nė sąjunga parūpino leidinį 
„Lietuviai tautininkai — ko
munizmų kankiniai". Ateiti
n inkams parodžius susirū
pinimą, dabar yra ruošiamas 
veikalas „Ateitininkai komu
nistų ir nacių kankiniai". 

Tokie leidiniai turi ne vien is
torinės, bet ir politinės reikš
mės. Okupantas, matydamas, 
kad jų žiaurumų aukos yra re
gistruojamos ir perteikiamos is
torijai, yra priverstas persvars
tyti savo žiaurumo veiksmus ir 
prilaikyti savo tironiją. 

Įvairių vietų lietuviai stengia
si savo apylinkę įamžinti 
veikale, kaip istorijos draugijos 
išleistas „Alytus", K. Girniaus 
„Partizanų kovos Lietuvoje". K. 
Pabedinskas dabar spausdina 
savo atsiminimuose Hetu«io 
reiškimąsi savo krašto ir net 
Afrikos pramonėje. Ta rp 
tautinėje mokslinėje arenoje 
p ra tu r t ins naujai paruošti 
mokslininkės M. Gimbutienės 
veikalai, kurie netrukus pasklis 
po bibliotekas. 

Juoz. Pr . 

Paskaitos skaitytos atskirose 
sekcijose: teologijos, gamtos ir 
matematikos, lietuvių kalbos ir 
literatūros, Lietuvos istorijos, 
politinių ir ekonominių mokslų, 
filosofijos, psichologijos ir peda
gogikos, medicinos. Jas skaitė 
įvairiose specialybėse pasižy
mėję akademikai — kun. Jonas 
Jūrai t is , kun. Valdemaras 
Cu kuras. Jonas Genys, Algis 
Norvilas, Birutė Ciplijauskaitė, 
Birutė Žindžiūtė-Michelini, Sta
sys Lozoraitis, Ričardas Bačkis, 
kun. prof. Povilas Rabikauskas, 
Rasa Mažeika, Milda Danytė, 
prel. Vyt. Kazlauskas, Adolfas 
Darnusis, Kęstutis ir Saulius 
Girniai, Andrius- Valevičius, 
Milda Budrienėj Antanas Gir
nius (jis prisiuntė savo paskai
tą, pats negalėdamas atvykti). 
Atskirų sekcijų posėdžiams 
vadovavo prel. Ladas Tulaba, 
Barbora Vileišytė, Saulius Gir
nius, kun. V. Cukuras, Juozas 
Laučka. 

Baigiamasis posėdis buvo 
skirtas prel. Aleksandro Damb
rausko, pirmojo akademijos 
pirmininko, mirties 50 metų 
sukakt ies minėjimui. Dr. 
Saulius Girnius savo kruopščiai 
paruoštoje paskaitoje išryškino 
prel. Dambrausko-Adomo Jakš
to asmenį, jo mokslinius 
pasiekimus, tautinę veiklą, jo 
įnašą į literatūrą, publicistiką, 
visuomeninį gyvenimą. 

Suvažiavimo posėdžiai baigti 
dr. Damušio ir pirm. prof. Liui-
mos padėkos žodžiais rengimo 

JUOZAS B. LAUČKA 

komitetui, paskaitininkams, vi
siems dalyviams, ypač svečiams 
iš Lietuvos. Sugiedotas Tautos 
himnas. 

Suvažiavimas oficialiai užda
rytas Mišiomis, kurių konceleb-
ravimui vadovavo arkivyskupas 
Audrys Bačkis. Pamokslą 
pasakė prel. Ladas Tulaba, dau
giausia paberdamas savo min
čių ryšium su arkiv. Bačkio 
vyskupišku įšventinimu. Prela
tas prisiminė, kad jam teko 
dalyvauti dabartinio arkivys
kupo į kunigus įšventinime ir 
pasakyti pamokslą per jo pirmą
sias Mišias prieš 27metus. 
Pamaldose dalyvavo svečiai vys
kupai iš Lietuvos, vysk. Deks-
nys. Vysk. Baltakis jau buvo iš
skridęs drauge su kun. Sva
rinsku lankyti Vokietijos lie
tuvių. Po mišių dalis dalyvių 
skubėjo j geležinkelio stotis, 
aerodromus, kiti dar pasiliko 

,;oms dienoms Romoje. 
siu<" lebūtų tikslu ver

t in t i o suvažiavimo. Jo 
paskaitų vertę galės „pasverti" 
žmonės, kuriems teks susipažin
ti su jomis, kai bus išspaus
dinti XIV Suvažiavimo Darbai. 
J is nebuvo gausus dalyviais. 
Negi galėjo tikėtis rengėjai 
šimtų, kai pačioje Romoje ir jos 
aplinkoje liko tik labai mažas 
skaičius lietuvių, o didesnių 
būrių iš toliau ir nebuvo galima 
laukti, kai dar taip neseniai 

gausiau lankytasi šv. Kazimiero 
ir Lietuvos krikšto sukakčių 
minėjimuose. 

Renginiai 
Kasdien Domus Paeis kop

lyčioje laikytos Mišios. Vieną 
rytą akademijos pirmininkas at
laikė Mišias už pastarųjų kele
rių metų laikotarpyje mirusius 
narius. Mišių pradžioje perskai
tyti vardai mirusiųjų, jų buvo 
keliolika. 

Spalio 5 dieną rengimo komi
te tas suruošė priėmimą ir 
banketą arkiv. A. Bačkiui pa
gerbti. Čia atvykusių skaičius 
pralenkė posėdžių ir kasdie
ninių pamaldų dalyvių eiles. 
Atsilankė ir Lomžos vyskupas 
Julius Paetz, šiltai globojąs savo 
diecezijoje esančias lietuvių pa
rapijas ir iš viso lietuvius. J is 
pasiliko bankete iki pat jo pa
baigos, nors visa programa buvo 
vien lietuviška. Jai vadovavo 
prof. Jonas Račkauskas iš 
Chicagos. Šio pranešimo „rašy
tojas" buvo pakviestas pasakyti 
pagrindinį žodį. Pažvelgta į nau
jojo arkivyskupo nueitą kelią 
nuo pat jaunystės dienų, jo 
didelius nuopelnus lietuvių 
tautai, einant Vatikane atsak
ingas pareigas. Prisiminti ir jo 
tėvai, artimi giminės. 

Sveikinimų suplaukė visa 
krūva. Nebuvo kada juos per
skaityti. Žodžiu ilgesnius sveiki
nimus pasakė tik Lietuvos vys
kupai, vyskupai Baltakis ir 
Deksnys ir Lomžos vyskupas 

Paetz. Svečias iš Lenkijos spe
cialiai atvyko į šventinimo iškil
mes, jis didžiai vertinąs naująjį 
lietuvį arkivyskupą, su kuriuo 
sieja artimi ryšiai. Vyskupas 
Paetz perdavė sveikinimus Len
kijos lietuvių, išvardindamas 
kel iol ika jų labiausiai 
apgyventų vietovių. 

Jaudinantys buvo vyskupų 
Steponavičiaus ir Preikšo per
skaityti sveikinimai. Vysk. 
Preikšas sveikino Lietuvos vys
kupų konferencijos vardu, o taip 
pat ir Kauno arkivyskupijos 
kunigų bei pasauliečių vardu. 
Vysk. Steponavičius perskaitė 
Lietuvos tikinčiųjų bendrą svei
kinimą ir atskirą Lietuvos 
jaunimo. 

Lietuvos vyskupų sveiki
nimas, puošniai kaligrafiškai 
parašytas, buvo pirmiausia 
paskaitytas. 

„Aps i lankydami Romoje, 
turėjome laimės ne kartą patir
ti Jūsų brolišką palankumą bei 
naudotis visokeriopa Jūsų 
pagalba. Dėlto šiandien ypa
tingu džiaugsmu sveikiname 
Jus su kunigystės pilnatve — 
vyskupišku išaukštinimu bei 
paskyrimu labai atsakingoms 
Nuncijaus pareigoms. Šiais 
Marijos metais mūsų tauta 
patyrė ypatingai daug Dangiš
kosios Motinos dovanų bei malo
nių. Jūsų išaukštinimas — tai 
naujausioji Dangiškosios Mo
tinos dovana, apie kurią galime 
pasakyti: Tu palikai, kas ge
riausio, iki dabar. Mūsų tauta 
maža, bet ji vyskupiška: turime 
7 vyskupus namuose ir 7 išei
vijoje. 

„Jūsų ir arkivyskupo Jono 
Bulaičio dėka mūsų tauta misio
nieriška ir aukštos diplomatijos 
t au ta . Jūsų koncelebracija 
Romoje su Lietuvos kardinolu 
tebūna pranašišku ženklu Jūsų 
koncelebracijai ateityje kardi-
noliškose pareigose". 

Pasirašė kardinolas Vincentas 
Sladkevičius, arkiv. L. Povi
lonis, vysk. Antanas Vaičius, 
vysk. J. Preikšas, vysk. V. Mi-
chelevičius. prel. K. Dulksnys, 
prel. Alg. Gutauskas ir vysk. J. 
Steponavičius. 

Vysk. Julijono Steponavičiaus 
perskaityto Lietuvos jaunimo 
sveikinimas taip pat meniškai 
parašytas. 

„Su meile sveikiname Jus, 
garbingą lietuvių tautos sūnų ir 
didelį Lietuvos katalikų globėją, 
Vyskupo konsekracijjos dieną. 

„Mes, Marijos žemės vaikai, 
dvasioje būsime Amžinajame 
Mieste ir savo kuklias maldas 
jungsime su visos Dievo Tautos 
prašymu, maldaudami Jūsų 
Ekscelencijai gausios Viešpaties 
palaimos, nuolatinės Švč. Merg. 

Marijos globos Visuotinės 
Bažnyčios tarnyboje. 

„Su gilia pagarba — dėkingas 
Lietuvos jaunimas". 

Labai trumpus sveikinimo žo
džius tarė kun. dr. V. Cukuras 
Kunigų Vienybės, dr. Jonas 
Račkauskas — Lietuvių bend
ruomenės, dr. Jonas Genys — 
Vliko, Altos ir Jungtinio 
Amerikos pabaltiečių komiteto, 
dr. Ad. Darnusis ir dr. Alg. Nor
vilas — Ateitininkijos ir Daina
vos, Julija Burlin — Lietuvos 
vyčių. 

Vasario 16-tos gimnazijos 
dvylika moksleivių labai dar
niai padainavo kelias liaudies ir 
kompozitorių dainas, vienas jų 
padeklamavo religinio ir stip
riai patriotinio turinio eilėraštį, 
pasirodžiusį Lietuvos persitvar
kymo leidinyje. 

Prel. Audrys Bačkis tarė nuo
širdų dėkingumo žodį visiems 
banketo dalyviams, rengėjams 
ir sveikintojams. 

Banketo svečių gretose, bėjau 
minėtų asmenų, buvo arki
vyskupo tėvai, brolis su šeima, 
prel. Ladas Tulaba, Lietuvos 
atstovas Stasys Lozoraitis su po
nia, Jungtinių Tautų Romoje 
pareigūnas Al. Žemaitis su 
šeima, svečiai kunigai iš Lie
tuvos, keletas kitų svečių iš Lie
tuvos, viešėjusių pas savo 
artimuosius Romoje. Banketą 
baigiant sukalbėta malda, 
sugiedotas Lietuvos himnas. 

BRANGSTA MOKSLAS 

Penki Illinois universitetai, 
negaudami reikiamos paramos 
iš valstybės iždo, nusprendė 
17% pakelti mokestį už mokslą. 
Tai gubernatoriaus tarybos va
dovaujami valstybiniai 
universitetai: Northeastern Il
linois, Chicagos valstybinis, 
Gubernatoriaus valstybinis 
Chicagos apylinkėse, Northern 
Illinois, Southern Illinois. Meti
nis mokestis už mokslą čia bus 
tarp 1,572 ir 1,680 dol. 

MILIJONAI STADIONAMS 

Illinois senato ir parlamento 
atstovai susitarė, kad reikia 
išleisti nuo mokesčių laisvų 
bonų už 250 mil. dol., siekiant 
gauti lėšų dviejų stadionų 
statybai Chicagoje. 

AZIJIEČIAI CHICAGOJE 

Imigrantai iš Azijos Chicagoje 
išniro kaip gerai išsimokslinę, 
puikiai įsikūrę, pralenkdami 
ki tas etnines grupes. Taip 
paskelbė „Sun-Times", pradė
damas seriją aprašymų apie 
juos. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 
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ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

XXXI. Kajutės stalas 

Vidudienis. Dough-Boy, tarnas, iškišdamas savo 
nubalusį veidą per kajutės langelį, jam praneša, kad 
valgis paduotas jo ponui ir viešpačiui, kuris, sėdėdamas 
valties pavėjinėje pusėje, tik ką išmatavo saulės aukštį 
ir dabar skaičiuoja platumą, berašydamas skaičius ant 
medaliono pavidalo paviršiaus, tam tikslui rezervuoto 
ant jo kaulinės kojos viršutinės dalies. Atsižvelgiant 
į jo visišką abejingumą, galima būtų tikėti, kad 
niūrusis Ahabas jo negirdėjo, tačiau labai greit, įsikibęs 
stiebo virvių, persikelia ant denio ir monotonišku bei 
ramiu balsu sako: „Mr Starbuck, pietūs" ir išnyksta 
kajutėje. 

Kai nutyla paskutinis jo sultono žingsnis, pirmasis 
emiras turi teisę tikėti, jog jis jau atsisėdo, ir tada, 
pažengęs keletą žingsnių deniu ir iškilmingai žvilgte
rėjęs į kompasą, maloniai sako: „Mr. Stubb, pietūs", 
ir laipteliais nusileidžia į kajutę. Antrasis emiras 

' ; akimirką apsidairo aplink, norėdamas įsitikinti, ar visa 
tvarkoje, ir tada savo ruožtu pakartoja dainelę greitu 
„MT. Flask, pietūs", prieš susijungdamas su savo 
pirmatakūnais. 

Tada trečiasis emiras, matydamas esąs vienas laivo 
užpakalyje, atrodo, jaučia palengvėjimą nuo kažkokios 
keistos ligos ir, apsidairęs į visas puses, nusiauna 
batus, smarkiai paeispardo, padaro greitą, bet tylų 
piruetą, vikriai užmeta kepurę ant stiebo lentynos ir 

nulipa nepaliaudamas šokti, bent kiek jį galima matyti 
nuo denio, užbaigdamas procesiją. Bet apačioje, prieš 
koja pastūmėdamas kajutės duris, sustoja, padaro kitą 
miną ir jau jis nebėra laisvas ir linksmas mažasis 
Flaskas, kuris eina pasirodyti karaliui Ahabui, bet 
nusižeminęs vergas. 

Už dramblio kaulu inkrustuoto stalo Ahabas 
atrodė, kaip gauruotas jūrų liūtas baltojo koralo 
pakrantėje supamas jau karingų, bet vis dar pagarbių 
vaikų. Karininkai laukė patarnaujami paeiliui. Jo aki
vaizdoje jie buvo kaip maži vaikai, nors Ahabo 
laikysenoje nebuvo jokio arogantiškumo. Jie atidžiai 
žiūrėjo į senio peilį, kuriuo skirstė svarbiausią pietų 
patiekalą, padėtą priešais jį. 

Aš manau, kad už jokius pasaulio pinigus jie 
nebūtų suprofanavę tos akimirkos kokia pastaba, netgi 
pasirinkdami neutralią temą, kaip pvz. oras. Ir kai 
Ahabas, iškeldamas peilį su šakute, tarp kurių gulėjo 
jautienos riekė, ragino Starbucką priartinti kūną ir 
lėkštę, šis priimdavo davinį tarsi kokią išmaldą ir jį 
pjaustė švelniai ir t ruput į suvirpėdavo, jeigu 
netyčiomis peilis paliesdavo lėkštę, kramtė tyliai ir 
nurydavo atsargiai. 

Lygiai kaip vainikavimo puotoje Frankfurte vokie
čių imperatorius valgė, viešpataujant iškilmingai ty
lai, su septyniais imperijos elektoriais, taip šitie kajutės 
pietūs vyko įspūdingoje tyloje. Beuždūstantis Stubbas, 
išgirdęs pelės skrebtelėjimą, pergyvendavo didelį 
palengvėjimą. O Fiasko, jauniausiam šitoje niūrioje 
šeimos sueigoje, pamėginti įsidėti sau pačiam, būtų 
atrodę rimta vagyste. 

Ir nors labai keista, Ahabas niekados nebuvo 
uždraudęs. Dar daugiau, visai galima, kad, jeigu Flas
kas būtų pats sau įsidėjęs, Ahabas to nebūtų nė 
pastebėjęs. 

Ir dar vienas dalykas: Flaskas paskutinis nulipdavo 

ir pirmutinis pakildavo. Per vieną akimirką sudoro
davo visa, kas jam būdavo paduodama. Starbuckas su 
Stubbu jį pralenkdavo ir vis tik naudojosi privilegija 
užsilikti ligi galo. Pvz. Stubbas, kuris tebuvo tik viena 
pakopa aukštesnis už Flaską, kai kuriais ženklais paro
dydavo neturįs apetito ar kad baigė valgyti, ir tada 
Flaskas turėjo skubėti. Ir buvo dienų, kada jo pietūs 
susidarydavo iš trijų kąsnių, nes būtų buvęs 
nusikaltimas šventiems papročiams, kad Stubbas 
grįžtų į denį anksčiau už Flaską. Kartą Flaskas pri
vačiai prisipažino, kad nuo to laiko, kai jis tapo kari
ninku, visados daugiau ar mažiau badmiriavo. 

Kai „Peąuodo" kuris jūreivis įširsdavo ant Fiasko, 
jis nesugebėdavo rasti didesnio keršto, kaip pietų metu 
nueiti į laivo užpakalį ir per lubų langelį žiūrėti į 
Flaską, besėdintį kaip idiotą priešais baisųjį Ahabą. 

Ahabas ir trys jo padėjėjai sudarė tai, ką būtų 
galima pavadinti pirmuoju „Pequodo" stalu. Jiems 
išėjus, kas įvykdavo priešinga eile nei ateinant, išblyš
kęs tarnas nuimdavo nuo stalo arba, geriau pasakius, 
jį kiek aptvarkydavo ir tada perstekininkai buvo 
kviečiami pietauti. 

Čia gi buvo keistas priešingumas tarp nepakenčia
mo ir tironiško suvaržymo.viešpatavusio prie kapitono 
stalo, ir demokratiško laisvumo, besireiškiančio pas 
perstekininkus. Jeigu jų viršininkai, atrodė, bijojosi 
savo žiaunų garso, perstekininkai kramtė entuziastin
gai ir su triukšmingu rajumu. Quequeegas su Taštegu 
turėjo tokį milžinišką apetitą, kad, norint užpildyti 
tuštumą, susidariusią jų vėdaruose nuo ankstybesnio 
valgymo, išblyškęs tarnas kartais turėdavo jiems 
papildomai paduoti gerą bryzą lašinių ir, jeigu nepa
skubėdavo atnešti, Taštegas griebdavosi nelabai 
džentelmeniško būdo jam paraginti: šakutę sviesdavo 
į jo užpakalį. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 

-

GOBELENAI, 
PAVEIKSLAI, 

MUZIKA IR POETAS 
Nenuostabu, kad didelį būrį 

lankytojų, net iš Putnam Conn., 
(neskaitant Cape Codo), su
traukė Tautodailės Instituto 
spalio 2 dieną So. Bostono Lie
tuvių Piliečių antro aukšto 
salėje suruoštas renginys. Saulė 
Šatienė, to instituto kūrėja ir 
uoli veikėja, pasidžiaugė in
stituto 10 metų veikla. Marija 
Goštautienė skaitė apie šioje pa
rodoje kūrinius išstačiusias 
dailininkes Eugeniją Rasto
niene ir jos dukterį Viliją Patch 
Rastonytę. 

Eugenija Rastoniene, kurios 
šioje parodoje buvo rodomi go
belenai, studijavo dailę Art 
Students League New Yorke. 
Tapybą studijavo Rhode Island 
School of Design, o meno pe
dagogiką baigė Rhode Island 
College. Baigusi dėstė meną 
Massachusetts valstijos valdiš
kose mokyklose. Yra dalyvavusi 
įvairiose grupinėse parodose. 
Marija Goštautienė pabrėžė 
Eugenijos sugebėjimą audžiant 
išgauti šešėlius ir atspindžius 
vandenyje; taip pat atkreipė 
dėmesį į darbo grožį. Gėriuosi 
Eugenija Rastoniene, kad 
augindama didelę šeimą dar 
rado energijos studijuoti meną 
ir dirbti mokyklose. 

Vilija Patch gimė Rhode 
Island. Dailę studijavo Emma-
nuel College Bostone ir Swaine 
School of Design, New Bedford. 
Baigė dailę Southeastern Mass., 
ir North Dartmouth, Mass. 
Surengė grupines ir indivi
dualias parodas. Marija Goštau
tienė Vilijos darbą palygino su 
impresionistų kūriniais. Vilijos 
buvo išstatytas 21 paveikslas. 

Viešnia iš Washingtono 
Emilija Sakadolskienė kalbėjo 
apie kankles. Rodė dvejų rūšių 
kankles. Vienos padarytos iš 
vieno medžio gabalo su medi
nėmis vinimis, kitos — skir
tingos formos kanklės sudarytos 
iš kelių medžio gabalų su gele
žinėmis vinimis. Kalbėtoja pa
demonstravo abu instrumentus 
ir jų balso garsą, stiprumą, jų 
naudojimo paskirtį. Iškėlė liau
dies dainų atlikimo būdą, vieną 
— kaip mūsų chorai dainuoja, ar 
dainavo, ir kitas būdas, kaip 
šiandien okupuotoje Lietuvoje 
dainuojama. Abi srovės turi 
savo sekėjų. Prelegentė išdalino 
kelių liaudies dainelių gaidas, 
pamokė jas dainuoti ir visa 
auditorija dainavo taip, kaip So-
dauto ansamblis. Emilija Saka
dolskienė iš profesijos yra 
muzikos mokytoja ir gražiai aiš
kina dėstomąjį dalyką; logiška, 
santūri, nenaudojo nereikalingų 
žodžių ir sakinių. 

Iš muzikos persikėlėme į po
eziją. Poetas Stasys Santvaras 
savo spalvingu žodžiu supažin
dino susirinkusius su okupuotos 
Lietuvos poetu Sigitu Geda. 
Sigitas pradėjo savo eilėraščius 
leisti 1959 metais, o 1983 
metais jis buvo apdovanotas 
respublikos premija. Žodį tarė ir 
pats poetas Sigitas Geda. Poeto 
principas yra ieškoti ir nepa
vargti. Poetas ieško ryšio su 
dangum, besidomėdamas įvai
riomis religijomis ypač rytų. 
Sigitas Geda rašo ir poetinę 
prozą. Sigitas mielai atsakė į 
visus dalyvių klausimus. 

Baigiantis numatytai progra
mai, padėkos žodį tarusi Saulė 
Šatienė pakvietė visus vaišių. 

Elena Vasyliūnienė 

VLIKO SEIMAS BOSTONE 

Šūkiu „Visų lietuvių bendra 
kova — laisva Lietuva!" Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo komi
teto seimas renkasi 1988 m. 
lapkričio 11-13 d. Bostone. Pir
moji oficialioji Vliko seimo sesi
ja prasidės šeštadienį, lapkričio 
12 d., 9:30 vai. ryto Quality Inn 

Downtown viešbutyje, 275 Tre
mont St., Boston, MA, apvalio
je „Library" salėje, penktame 
aukšte. 

Vliko vardu, Vliko seimui 
rengti komitetas kviečia Bos
tono apylinkių lietuvių vi
suomenę dalyvauti visose seimo 
sesijose stebėtojų teisėmis ir 
ragina aktyviai pasireikšti 
paklausimų dėl pranešimų 
metu. 

Šeštadienio vakare įvyks Vli
ko atstovų ir svečių banketas 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos didžiojoje salėje, 368 
Broadway, So. Bostone. Visuo
menė kviečiama dalyvauti. Pra
džia — kokteiliai 7 vai. vak. 
Vakarienė 8 vai. vak. Vaka
rienės metu bus pristatyti iš
kilieji svečiai iš toliau ir arčiau. 

Meninę dalį atliks Bostono vy
rų sekstetas. Po ilgėlesnės per
traukos sekstetas grįžta į sceną 
su savo ypatingai gyvu estra
dinių dainų repertuaru. Seks
tetą sudaro Bostono apylinkių 
pažibos Vytautas Eik inas , 
Ričardas Lizdenis, Bronius Ba
naitis, Gintaras Simokaitis, 
Norbertas ir Helmutas Linger-
taičiai. Juos palydės Daiva 
DeSapereira. Bus progos tęsti 
dienos politinių pašnekesių 
temas prie draugiškų stalų jau
kioje atmosferoje. Lauksime 
visų! 

Vliko seimui rengt i 
komitetas Bostone 

„ŠURUM - BURUM" 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

d-jos metinis parengimas „Šu-
rum-burum" įvyko spalio 23 d. 
d-jos trečio aukšto salėje. Ren
ginio tikslas — sudaryti sąlygas 
draugijos nariams pabendrauti, 
arčiau susipažinti ir lietuviškoje 
nuotaikoje praleisti laiką. Tai 
tradicija, kurios šaknys yra 
draugijos užuomazgoje. 

š i draugija yra pati didžiausia 
lietuvių organizacija. Jos namas 
sudaro visos lietuviškos veiklos 
centrą. Jos pa ta lpose y ra 
prisiglaudę lietuviai skautai, 
vyksta visi lietuviški renginiai, 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
veikia užkandinė , kur ioje 
gaminami įvairūs lietuviški 
valgiai. Dabar tos užkandinės 
šimininkėmis yra Ona Mileikie-
nė iš Brocktono ir Konstancija 
Vasiliauskienė ir So. Bostono. 

„SODAUTO" ANSAMBLIS 

Anksčiau Bostone veikė 
komp. Jeronimo Kačinsko ir 
komp. Juliaus Gaidelio vado
vaujami stiprūs chorai, kurie 
buvo dažni vietos įva i r ių 
renginių programos atlikėjai. 
Dabar teliko Gitos Kupčinskie
nės vadovaujamas etnografinis 
ansamblis „Sodauto". Jis inten
syviai dirba, atlieka programas 
vietoje ir vyksta gastrolėms net 
į tolimesnius lietuvių telkinius. 
Spalio 30 d. ansamblis atliks 
meninę programą Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seserų rėmėjų 
sąskrydyje Putnam, CT. 

STAMBUS ĮNAŠAS 
LIETUVIU FONDUI 

Stasys Griežė-Jurgelevičius 
įsijungė į Lietuvių Fondo vykdo
mą vajų penkto milijono dolerių 
sudarymui, įnešdamas 2,500 
dolerių. Tai papildymas jo 
ankstyvesnių įnašų. Lietuvių 
Fondui skiriami įnašai gali būti 
įteikti jo įgaliotiniams, kuriais 
yra Kazys Bačanskas — Dor-
chesteryje, dr. Eduardas Jan
sonas — Cape Code ir Petras 
Viščinis — Brocktone, arba 
pasiųst i tiesiog į Lietuvių 
Fondą: 3001 W. 59th St., Chica-
go, IL 60629. 

PADĖKOS ŠVENTĖ 

Ryšium su Vincento Sladkevi
čiaus paskyrimu Lietuvos kardi
nolu Lietuvos Vyčių 27-oji kuo
pa Norvvoode lapkričio 20 d. po 
pamaldų, kurios pradedamos 
11:15 vai. ryto, Šv. Jurgio lietu
vių parapijos salėje rengia Padė
kos šventę su lietuviškų valgių 
pietumis ir atitinkama pro
grama. Pietų pelnas skiriamas 
parapijos kuro reikalams, o 
loterijos pelnas — lietuvių kole
gijai Romoje. 

PASIRUOŠIMAS 
MINĖJIMUI 

Vasario 16-sios minėjimai daž
niausiai ruošiami paskubomis, 
iš anksto nesirūpinant jų tinka
mu suorganizavimu ir reikalin
go lygio programa. Šiuo požiū
riu gražią išimtį sudaro Šv. Jur
gio lietuvių parapija Norvvoode, 
kurios klebonu yra kun. Vincas 
Valkavičius. Toji parapija jau 
nus ta tė , kad joje Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
šventė bus minima 1989 m. 
vasario 5 d. Minėjime pagrin
diniu kalbėtoju bus inž. dr. 
Jurgis Gimbutas. 

VILNIAUS DIENA 
Kiekviena „Laisvės Varpo" 

laida tur i pagrindinę mintį, 
kuri driekiasi per visą tos die
nos perduodamą programą. Tai 
panašu į laikraščių vedamuo
sius. Spalio 9 d. „Laisvės Var
po" laidos pagrindinė mintis — 
Vilniaus diena. Jai skirtas pro
gramos vedėjo Petro Viščinio ve
damasis ir visa muzika Vilniaus 
tema. 

Pats kilęs, brendęs ir aukštuo
sius mokslus baigęs Lenkijos 
okupacijoje, Petras Viščinis 
ramiai, be pykčio ir pagiežos 
kalbėjo apie Lenkijos padarytą 
Lietuvai skriaudą, atplėšiant jos 
sostinę Vilnių. Jis daugiau 
nagrinėjo dabartinę Vilniaus 
padėtį, kuri yra tokia, kad mūsų 
sostinės gyventojų apie 49.5% 
sudaro lietuviai, o kitą dalį — 
kitataučiai: lenkai, rusai, žydai, 
gudai ir t.t. Įdomu, kad dabar 
Vilniuje, o ne kitur vyksta 
pagrindinės demonstracijos, rei
kalaujančios grąžinti Lietuvai 
trispalvę, himną, lietuvių kal
bos įvedimą valstybine kalba, 
ekonominę, kultūrinę laisvę 
ir, tam tikra prasme, politinę 
nepriklausomybę. Lygiai taip, 
ka ip anuomet , a ts ta tant 
Lietuvos valstybę. Liūdna, kad 
lenkai Vilniuje dar vis iš 

NAUJOSIOS ANGLIJOS PABALTIEČIV DRAUGIJA 
visus maloniai kviečia atsilankyti j 

K O N C E R T Ą 
kuris įvyks 

š.m. lapkričio 6 d., sekmadienį, 
3 v. p.p. 

FIRST & SECOND CURCH SALĖJE 
66 Marlborough Street 

Bostone 
Programą atliks: 

SMUIKININKĖ LINDA VELECKYTĖ 
PIANISTAS DR. SAULIUS CIBAS 
LATVIU LIAUDIES ANSAMBLIS KOLIBRI 
ESTU PIANISTAS REIN RANNAP 

Bilietai parduodami salėje valanda prieš koncerte 
Bilietų kainos: 15 dol. 
Studentams ir pensininkams: 12 dol. 
Vaikai, jaunesni negu 12 metų, įeina veltui 

aukšto žiūri į lietuvius, rimtai 
nesimoko lietuvių kalbos, 
daugiau simpatijų reiškia 
rusams, negu lietuviams. Jie 
yra aprūpinti lenkiškomis 
mokyklomis, spauda ir kitomis 
kultūrinės veiklos prie
monėmis, kokios buvo uždraus
tos lietuviams, kai Vilnius buvo 
Lenkijos okupuotas. 

Šiuo metu dideliu nenorma
lumu yra Vilniaus arkivyskupi
jos laikymas ne Lietuvos bet 
Lenkijos bažnytinės provincijos 
sudėtyje. Gaila, kad šiuo reikalu 
mūsų visuomenėje nesutaria
ma. Vieniems atrodo, kad reikia 
visomis jėgomis dirbti Vil
niaus arkivyskupijos įjungimui 
į Lietuvos bažnytinę provin
ciją, o kiti mano, kad toks įjun
gimas galėtų pakenkti Lietuvos 
okupacijos nepripažinimo prin
cipui. Greitu laiku ši problema 
gali būti išspręsta mūsų naudai, 
nes dabartinė Lenkija ruošiasi 
pasirašyti su Vatikanu kon
kordatą, kuriuo bus nustatytos 
Lenkijos bažnytinės provincijos 
ribos. Į jas tikriausiai neįeis Vil
niaus arkivyskupija. 

Pranešimas baigtas poeto 
Sigito Gedos pareiškimu liepos 
9-sios demonstracijoje Vingio 
parke Vilniuje, kur kalbėtojas 
aukštai iškėlė Vilniaus reikšmę 
Lietuvai. 

Muzikinėje Vilniaus dienos 
programos dalyje pynėsi mūsų 
liaudies kūryba Vilniaus tema 
su lietuvių kompozitorių 
kūriniais, skirtais Vilniui. 

KULTŪRINIS 
SUBATVAKARIS 

Martyno Jankaus šaulių kuo
pa Brocktone spalio 15 d. San
daros salėje Brocktone pradėjo 
naują kultūrinių subatvakarių 
sezoną, parodydama filmus iš 
Australijos lietuvių gyvenimo ir 
liepos 9-sios demonstracijų Vin
gio parke, Vilniuje. Pirmąjį 
filmą parūpino Juozas Dabrega, 
kuris lankėsi Australijoje, o ant
rasis paruoštas Juozo Bružo. 
Abu filmai susilaukė didelio 
susidomėjimo. Jais parodyti du 
skirtingi lietuvių pasauliai, jų 
nuotaikos ir siekiai. Vienas 
filmas lyg papildė kitą. 

I subatvakarį atsilankė arti 
40 asmenų. Jų tarpe buvo sve
čių iš Lietuvos ir apylinkinių 
lietuvių telkinių — So. Bostono, 
Nonvoodo, Cape Codo ir kitur. 

Kuopos pirmininkė dabar 
yra Stasė Gofensienė. Jos vado
vaujama valdyba pasirūpino, 
kad svečiai ne tik pamatytų 
įdomius filmus, bet būtų ir tin
kamai pavaišinti, galėtų pa
dainuoti, kaip tai buvo daroma 
Lietuvos vakaronėse. Tokie su-
batvakariai iškelia lietuviškojo 
gyvenimo aktualijas ir suburia 
vietos bei apylinkės lietuvius. 

RENGINIAI 
Balfo 72 skyriaus pobūvis 

lapkričio 5 d. 6:30 vai. vakare 
Sandaros salėje, 30 Intervale 
St., Brocktone. 

Vliko seimas lapkričio 12-13 
dienomis Quality Inn viešbuty
je, 375 Tremont St., Bostone, o 
lapkričio 11 d. 7 val.vakaro So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
patalpose pašnekesys Vliko 
veiklos reikalu. 

Lapkričio 13 d. — Henr iko 
Nagio poezijos rečitalis. Ren
gia Lietuvių Tautodailės insti
tuto skyrius. 

Martyno J a n k a u s šaulių 
kuopos veiklos 30-ties metų su
kakties minėjimas lapkričio 19 
d. 6:30 vai. vakare Sandaros sa
lėje, 30 Intervale St., Brocktone. 

J o n o Vanagaičio šaul ių 
kuopos rengiamas Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimas 
lapkričio 20 d. Jis pradedamas 
10:15 vai. ryto Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje šv. Mi-
šiomis už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės, po kurių salėje po 
bažnyčia iškilmingas susirinki
mas su atitinkamomis kalbomis 
ir menine programa. 

Lietuvos Vyčių 27 kuopos 
Norvvoode rengiama Padėkos 
šventė vyks lapkričio 20 d. Šv. 
Jurgio lieituvių parapijos salėje 
tuoj po pamaldų, kurios prade
damos 11:15 vai. ryto. Tai bus 
pietūs su lietuviškais valgiais. 

Lapkričio 26 d., 6 vai. vak., 
Bostono Aukštesniosios litu
anistinės mokyklos metinis* 
banketas Lietuvių Piliečjbų 
draugijos patalpose. 

Komp. J. Kačinsko kūrinių 
koncer tas gruodžio 4 d. 2 vai. 
p.p. So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos trečio aukšto salėje So. 
Bostone. 

P. V. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS i PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-61M 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arbaronte būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

3 Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOMB TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

House for sale by owner — Hickory Hills 
prime area. brick bi-level. 3 bedrooms; 1 v% 
baths; Irg. kitehen; formai dining room, liv-
ing room, family room; fireplace, centrai air. 
2'/£ car attached garage; lot 77x130. 
$129.000 Call 598-0791. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEOIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Ch.cagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

e 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir remontuoju visų rūšių namo 
šildymo įrengimus ir pakeičiu vandens 
šildytuvus. 

ALBIN BANYS 
447-8806 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVY&Ų. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

FOR RENT 

Išnuomojamas vieno mieg. kamb. 
apstatytas butas antram a. su šiluma 
ir elektra dirbančiam asmeniu. 61 & St. 
Louis. 

Tai. 476-0358 

Išnuomojamas 5 kamb. butas 
71 & Francisco apyl. Kamb. dideli 
ir šviesūs; „radiant" šildymas. 
Tel. 776-7952. 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

LB ŠVIETIMO TARYBAI 
lituanistinėms mokykloms paremti 

AUKOJO 

200 dol.: Aldona Nradley. 
Po 100 dol.: J. Gužaitis, P. Juška, A. Karaitis-Valaitis, Ken-

nebunko pranciškonai, prel. J. Kučingis, G. Naujokaitis, Z. ir V. 
Petkus, K. Puskunigis, dr. R. Sidrys, St. Tiškevičius, š. Užgiris, 
A. Varnelis, P. ir V. Žolynas. 

75 dol.: dr. B. Kasakaitis. 
60 dol.: A. ir R. Balsys. 
Po 50 dol.: K. Aglinskas, kun. V. Aleksonis, G. Balanda, A. 

Bilaitis, R. Černius, K. ir V. Duoba, V. Garbenis, P. ir R. Gylys, 
F. Gresys, V. Jackūnas, B. ir J. Jankauskas, J. Janušauskas, dr. 
R. Jauniškis, V. Karoblis, A. Keniausis, P. ir J. Lampsatis, A. 
Lapšys, R. Mieželis, T. Navickas, kun. A. Račkauskas, O. 
Raštikienė, dr. J. Reinys, G. ir J. Rėklaitis, dr. K. Rimkus, M. 
Ročkuvienė, A. ir J. Stankus, A. Uknevičius, dr. O. Vaitas, D. 
Vasys, J. Zalagėnienė, K. Žukauskas. 

Po 40 dol.: T. Grikinas, A. Jurjonas, P. Skėrys. 
Po 35 dol.: Br. Polikaitis. P. Spukas 

Po 30 dol.: V. Čepėnas, dr. L. Griniūtė, K. Lambert, A. 
Lesevičius, P. Petkevičius, R. Vaitys. 

Po 25 dol.: Br. Aušrotas, dr. P. Budininkas, J. Budraitis, R. 
Gajauskas, E. Gaškienė, Br. Gelažius, A. Gerčys, P. ir J. Gruo
dis, A. ir O. Juodvalkis, Br. Kasias, V. Kašubą, J. Kavaliūnaitė, 
dr. J. Kižys, E. Kolupaila, L. Krajauskas, K. Linkus, J. Matulaitienė, 
V. Mieželienė. A. Mileška, V. Misiūnas, A. Musteikis, P. Navickas, 
P. Norvilas, V. ir S. Paulionis, A. Pilipavičius, dr. B. Preikštas, K. 
Račiūnas, K. Razauskas, kun. A. Rubšys, v. Rūtelionis, J. ir L. 
Savaitis, A. Simutis, V. ir S. Šimoliūnas, V. Sinkus, J. Vaineikis, 
A. ir V. Valavičius, V. ir A. Vaškys, St. Vilinskas, G. Vosylius, J. 
ir D. Wolosenko, A. Žakas, A. Zibas, Z. Žvirgždys, E. Žebrauskas. 

Kiti aukjo po mažiau. 
LB apylinkės aukojo: Auroros 100 Bostono 194. New Lon

dono 10, St. Louis 50, Santa Monica 150, St. Petersburgo 980, 
Melrose Pk. 100. 

čia paskelbti tie aukotojai, kurių aukos pasiekė švietimo 
tarybą ligi spalio 15 d. Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja, iš 
neatsiuntusių aukos su pasitikėjimu tebelaukia 

JAV LB Švietimo taryba 

NEMARIOJI GIESMĖ 

Tai naujas Anatolijaus Kairio 
istorinis romanas apie mūsų 
Didįjį Varpininką Dr. Vincą 
Kudirką, jo gyvenimą ir dar
bus, išleistas specialiai 100 
metų sukakčiai paminėti nuo 
AUŠROS-VARPO laikų. 

Išleido Lietuvių Istorijos 
Draugija 1988 m., 240 psl.. 
kaina su persiuntimu $11.75. 
III. gyventojai moka $12.55. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

Chicago, IL 606?9 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

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

Tai geriausia dovana nau-: 
joms žmonoms ar marčioms, i 
Daugelis apdovanojo kita-, 
taučius supažindindami juos; 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

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

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

Tremtine — tai vienas paveikslas iŠ labai puošnios dail. POVILO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są
jungoje New Yorke, Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su persiuntimu 
27 dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 We* 63rd Street. 
Chieago, IL 69629 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 



— 
MOSU KOLONIJOSE 

Hot Springs, Ark. 
HADIO VALANDĖLĖ 

Lietuvių amerikiečių drau
gijos SPA, Inc., kurios globoje 
veikia radijo „Leiskit i Tėvynę", 
metinis narių bei rėmėjų susi
rinkimas praėjo sklandžiai. Iš
klausius pranešimus apie veiklą 
bei finansinį stovį, buvo per
rinkta ta pati draugijos vadovy
bė: Petras Šmaižys, Salomėja 
Šmaižienė, Antanas Zubavičius, 
Helene Sabaliūnienė ir Liongi
nas Sabaliūnas. Tuo pačiu buvo 
kukliai atšvęsta radijo valan
dėlės 12 metų veiklos sukaktis 
ir palinkėta, kad ji gyvuotų dar 
ilgus metus. Prieš išsiskirstant 
buvo parodyta vaizdajuostė 
Stalino aukų paminėjimo,vyku
sio Vilniuje, gauta iš Lietuvių 
Informacijos centro Brooklyne, 
New Yorke. „Leiskit į Tėvynę" 
radijo programų redaktorė ir 
pranešėja yra S. Šmaižienė, gar
so technikas — Petras Šmaižys. 

Spalio mėnesio programose 
paminėta Vilniaus diena — 
Spalio devintoji. Prisimintas 
neseniai miręs aktor ius 
Algimantas Dikinis ir perduo
tas jo skaitomas Pulgio Andriu-
šio feljetonas „Aš — pasaulio 
lietuvis". Pagerbiant kompozi
torę Giedrą Nasvytytę Gu
dauskienę jos 65 metų gimta
dienio proga, perduota iš 
kasetės jos kompozicija — kon
certinis tango, atliekamas pia
nistės Raimondos Apeikytės, 
kuriai kompozitorė šį kūrinį 
dedikavo. Spalio 23 d. laidoje 
paminė ta solistės Irenos 
Stankūnaitės septynerių metų 
mirties sukaktis ir muziko Jono 
Zdaniaus trylikos metų mirties 
sukaktis. Spalio 30 d. radijo pro
grama bus skirta istorikui, lie
tuvių t au t inės sąmonės 
žadintojui Simanui Daukantui, 
jo gimimo 195 sukaktį minint. 
S. Daukantas, gimęs 1793 spalio 
28 dieną, yra pirmasis lietuviš
kos prozos kūrėjas, autorius 
didelių istorinių veikalų, rašy
tų lietuvių kalba. Jo istoriniai 
pasakojimai pasižymi vaiz
dingumu bei žodingumu. 

Sal. Šmaižienė 

DAINININKĖS 

Hot Springs būrelis, be kurių 
neapseina joks lietuviškas ren
ginys, buvo pakviestas AARP 
(American Association of 
Retired Persons) 1615 skyriaus 
atlikti programėlę po jų susi
rinkimo spalio 14 d. Daini
ninkės, pasipuošusios tautiniais 
rūbais, padainavo keturias 
daineles: „Gintaro Tėvynė", 
„Pilki keleliai", „Šlama šilko 
vėjas" ir „Gražių dainelių". 
Grupėje dainavo Liucija Gude
lienė (vadovė), Regina Sabaliū
nienė, Ksavera Stasiūnaitienė, 
Loreta Tamošaitienė, Ona 
Tamošauskienė ir Dana Vili
mienė. Trūko dviejų nuolatinių 
dainininkių Felicitos Dim-
gai l ienės ir Kazytės Sa
dauskienės. Dainą „Oi, žiba 
žiburėlis" atliko duetas: Regina 
Sabaliūnienė ir Dana Vili
mienė. Visas dainas anglų 
kalba apibūdino Lilė Kazienė, 
pradžioje pakalbėdama apie lie
tuvių tautinį rūbą, gintaro 
kilmę ir būtinybę prie tautinio 
apsirengimo. Publika, vyresnio 
amžiaus, šiltai sutiko pro
gramos atlikėjas ir bendrai 
įsijungė į paskutinę dainą „God 
Bless America". Dainininkėms 
akompanavo jų nuolatinė pa
dėjėja seselė Mary Anne. 

SVEČIAS INŽ. V. ŠLIUPAS 

Vytautas Šliūpas, aušrininko 
dr. Jono Šliūpo jauniausias 
sūnus, inžinieriaus pareigose 
darbo reikalais gyveno pen
kiuose kontinentuose ir aplankė 
115 valstybių. Pasitraukęs iš tų 
pareigų savo laiką skiria lietu
viškai veiklai ir renka medžia

gą savo tėvo archyvui, apsi
lankydamas ir mūsų nedidelėje 
kolonijoje. Hot Springs lietuviai 
suaukojo daugiau kaip 10 dėžių 
knygų, kurias V. Šliūpas išsiun
tė į savo namus Lake Tahoe, 
CA. Spalio 18 d. V. Šliūpas su 

žmona Vanda ir uošve Stase Fa-
bijoniene jau trečią kartą 
aplankė Hot Springs, šį kartą 
grįždamas iš kelionės po paverg
tą Lietuvą. Savo įspūdžius įkal
bėjo į magnetinę juostą „Leiskit 
į Tėvynę" radijo studijoje, kurie 
artimiausioje transliacijoje bus 
perduoti klausytojams. 

Sal. Šmaižienė 

PADĖKA 
A.tA. 

ALGIMANTUI DIKINIUI 
mirus, visiems, pareiškusiems mums užuojautą spaudo
je, raštu ir žodžiu, širdingiausiai dėkojame. 

Marga, Živilė i r šeimos; Jonas, Dalia, Daumantas, 
Arvydas ir jų šeimos. 

GIEDROS Korporacijos Garbės Narei-Pirmūnei 

A.tA. 
KUNIGUNDAI KEBLINSKIENEI 

mirus, jos vyrui PRANUI, sūnums dr. KĘSTUČIUI 
ir inž. ALGIRDUI, dukrai DALIAI ir visiems gimi
nėms reiškiame gilią užuojautą. 

GIEDROS Korporaciją 

Mūsų mielai Mokytojai 

A.tA. 
KUNIGUNDAI KEBLINSKIENEI 

mirus, jos vyrui PRANUI, dukrai DALIAI, sūnums 
KĘSTUČIUI ir ALGIUI reiškiame gilią užuojautą. 

Antanas , Rimas, Kęstutis, 
Algimantas, Gintautas Valaičiai 
ir Aldona Kamantienė 

Mylimai Motinai, 

A.tA. 
JADVYGAI TŪBELIENEI 

mirus, dukrai MARIJAI KUHLMANIENEI su šeima 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Dalia ir Algis Augūnai 
Jūratė ir Algis Kaupai 

Brangiam Tėveliui, Lietuvos Meno Istorikui 

A.tA. 
Prof. PAULIUI GALAUNEI 

Lietuvoje mirus, mielą DALIĄ GALAUNYTE-AU-
GUNIENE ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučia ir liūdi 
kartu 

Algis ir Gražina Petruliai 
Rapolas ir Dana Valodkai 
Jonas ir Roma Mildažiai 

Lietuvoje mirusio 

A.tA. 
Prof. PAULIAUS GALAUNĖS ' 

dukrai DALIAI AUGŪNTENEI ir jos šeimai reiš
kiame gilią užuojautą. 

Alfonsas ir Dana Arlauskai 
Algis ir Gana Čekauskai 
Davetas ir Aldona Dulaičiai 
Juozas ir Onutė Peleckiai 
Alfonsas ir Danutė Vėlavičiai 
Jonas ir Albina Vyšniauskai 

Sunny Hills, FL 

A.tA. 
BRONIUS AVIŽIUS 

Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. spalio 24 d., sulaukęs 64 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 37 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje sesuo Zuzana 

Vilkienė su vyru Kazimieru, Amerikoje dėdė Vincas Avižius, 
dėdienė Anelė Kovalskas, teta Anelė Beržaitienė, pusseserė 
Teresė Merkelienė ir jos šeima, pusbroliai Antanas ir Kęs
tutis Avižiai ir jų šeimos ir Jurgis Beržaitis su šeima. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, spalio 26 d. nuo 3 iki 9 vai. 
vak. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 27 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lie
tuviu kapines. 

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

Nuliūdę sesuo, dėdė, pusseserė, pusbroliai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. spalio mėn. 26 d. 

A.tA. 
. ALFRED MARKUS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. spalio 23 d., sulaukęs 73 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros Diane Kimbal ir 

VVanda Gutierrez; keturi anūkai ir vienas proanūkas bei kiti 
giminės. 

Kūnas pašarvotas spalio 26 d., trečiadienį, nuo 2 iki 9 vai. 
vak.Xack-Xackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th St. 

Laidotuvės įvyks spalio 27 d., ketvirtadienį. Iš koplyčios 
1 vai. p.p. bus nulydėtas į Tautines lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukros, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Steponas C Lack & Sūnūs. Tel 
737-1213. 

A.tA. 
\DELEI MICKŪNIENEI 

mirus, reiškiame užuojautą sūnui ČESLOVUI ir 
IRENAI, sūnui ELMONTUI, jo šeimai bei visai liku
siai giminei ir kartu liūdime. 

LB Cape Cod apylinkės 
valdyba ir nariai 

A.tA. 
Prof. PAULIUI GALAUNEI 

mirus Lietuvoje, dukterį DALIĄ AUGŪNIENE su 
vyru ALGIU bei anūkus, ALGI KAUPĄ ir JŪRATĘ 
KAUPAITĘ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime 

Juozas Juška ir 
Vida Juškaitė-Matulienė 

Žymiam Lietuvos meno istorikui 

A.tA. 
Prof. PAULIUI GALAUNEI 

Lietuvoje mirus, dalinamės skausmu su dukra, L.D.D. 
J u n o Beach skyr iaus p i rmin inke DALIA 
AUGŪNIENE, jos vyru ALGIU ir anūkais. Mūsų 
nuoširdi užuojauta velionio žmonai KAZYTEI ir 
artimiesiems Lietuvoje. 

A.tA. 
STASĖ KEŽĖNAITYTĖ 

ZEKAS 
Gyveno Philadelphia, PA. 
Po ilgos ir sunkios ligos mirė LaGrange, IL. 1988 m. spalio 

24 d., 4:05 vai. ryto, sulaukusi 67 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Suvalkijoje, Kybartų mieste. Amerikoje 

išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime seserys: Kleopatra, Chai-

nauskienė ir Valerija Šišlienė-Romano; dukterėčios: 
Aleksandra Tumosienė, Ksenija Baggese, Jūratė Valdivieso, 
Vijūną Scor, Eugenija Light, Asta Bražionienė ir sūnėnai: 
Vytas Chainauskas ir Cornel Scor su šeimomis bei kiti 
giminės. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, spalio 26 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 27 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę seserys, dukterėčios ir sūnėnai. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal ifornia Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 S o u t h Hermi tage Avenue 

Te le fonas — 927-1741-1 
4348 S . Cal i forn ia Avenue 

Te le fonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS . 

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

1410 S o . 50th A v., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

Florida 

Lietuvos Dukterų Draugija 
Juno Beach skyrius 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9236 S . R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

Didi. Gerbiamam Lietuvos Meno Istorikui 

A.tA. 
Prof. PAULIUI GALAUNEI 

mirus Lietuvoje, liūdesyje pasilikusiai dukrai DALIAI 
GALAUNYTEI-AUGŪNIENEI ir jos šeimai bei 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia 

Juno Beach Lietuvių 
Bendruomenės skyrius 

Sally 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
Donald M. Jr . 

i 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 652-5245 

file:///DELEI
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x Kun. dr. Eduardas Vit-
chkoski, MIC, dirbąs Plano, 
111., parapijoje, yra staigiai 
susirgęs ir paguldytas ligoninėj. 

x Kun. dr. Vincentas And-
riuska iš Miami, Fla., atvyks
ta j Detroitą, o penktadieni, 
spalio 28 d., atvyks į Racine, 
Wisc, kur Šv. Kazimiero 
parapijos 75-rių metų sukakties 
proga sekmadienį, spalio30 d., 
bankete Lodge 5 vai. p.p. 
pasakys pagrindinę kalbą. 
Kalbės lietuviškai ir angliškai. 
Kun. V. Andriuška yra buvęs 
Šv. Kazimiero parapijos kle-

Ligonis pamažu sveiksta, bet bonas ir parapiečių labai laukia-
turės ilgesnį laiką sveikatą m a s 
prižiūrėti. 

x Dr. Aldona Juozevičiene. 
Lietuvių medicinos muziejaus 
vicedirektorė, Jonas Vaičiu-
konis, Lionė Stankutė ir Na
talija Mackevičiūtė padėjo 
įrengti muziejų, kuris buvo ati
darytas rugsėjo 28 d. Jaunimo 
centre. Jis yra dalis Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centro. 
Direktorė yra dr. Milda 
Budrienė. 

x Linda Veleckyte. smuiki
ninkė, ateinantį savaitgalį pra
leis Bostone, drauge su pianis
tu dr. Saulių Cibu repetuodama 
kūrinius, skirtus lapkričio 6 d. 
Bostone rengiamam pabaltiečių 
koncertui. Jų koncertas Chica
goje bus lapkričio 20 d. Jaunimo 
centre. Rengia Margutis. 

x Algimanto Kezio naujos 
fotografijų knygos „Cityscapes" 
sutiktuves organizuoja Loyolos 
universiteto leidykla šį penkta
dienį, spalio 28 d., nuo 5:30 iki 
9 vai. vak. ArchiCenter gale
rijoje, 330 S. Dearborn St. Bus 
rodomos neseniai susuktos 
video juostos apie Kezio foto 
meną (viena pagaminta Mid-
west Book Review kompanijos, 
kita — Talman-Home banko 
savo televizijos programai). Be 
to, bus išstatyta Kezio fotogra
fijų paroda, svečiai bus pavai
šinti. Visi kviečiami atsilankyti. 

x A. a. P r ano Mikalausko 
dešimt metų mirties sukakčiai 
paminėti jo žmona Joana Mika
lauskienė paaukojo Tautos Fon
dui 1000 dol..padidindama savo 
įnašą iki 4000 dol. Šv. Mišios už 
a.a. Prano Mikalausko sielą bus 
atnašaujamos marijonų vienuo
lyno koplyčioje spalio 29 d. 10 
vai. ryto. 

x Vladas Plečkaitis, To
ronto, Kanada, parėmė „Drau
gą" su visa šimtine ir pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams. VI. Plečkaitį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Vincent Viltrakis, Ches-
ter, Pa., atsiuntė visą šimtinę su 
prenumeratos pratęsimu ir 
palinkėjo geros sėkmės. V. 
Viltrakį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką la
bai dėkojame. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, II 60629 

Tel. - 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, 1L 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
4eštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 7784)800 
Kasdien 9-6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
f Hinsdale, IL 60621 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x Žaidimų pop ie t ė bus 
lapkričio 6 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p. Marijonų vienuolyno salėje. 
Popietę rengia Marijonų 
bendradarbiai, vadovaujami 
Stellos Kaulakienės ir visos 
valdybos. Kviečiami visi nariai 
ir svečiai. Bus įdomių ir gerų 
laimėjimų, o po žaidimų bus 
vaišės. 

x J o n o Aisčio „Raštų" pir
mojo tomo sutiktuvėse apie 
poetą atsiminimų ir asmeniškų 
kontaktų fone kalbės Kazys 
Bradūnas. Žodį tars ir iš Wa-
shingtono, D . C , a tvykusi 
Aldona Aistienė. Aisčio poezijos 
sutiktuvės šį penktadienį 
Jaunimo centro kavinėje 7:30 
v.v. 

x Arūnas ir Irena Drau
geliai, Naperville, 111., mūsų 
garbės prenumerator ia i ir 
nuoširdūs dienraščio rėmėjai, 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams su 55 dol. auka. 
Nuoširdus ačiū už rėmimą lie
tuviško žodžio. 

x Prof. Č. Masaitis, Thomp
son, Conn., apmokėdamas 
sąskaitas, pridėjo ir 35 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x Viktorija Musteikienė iš 
Chicago, 111., parėmė savo 
spaudą 20 dol. auka ir pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams. V. Musteikienę įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už auką labai dėkojame. 

x P r a n u t ė D o m a n s k i s , 
Western Springs, 111., pratęsė 
prenumeratą su 20 dol. auka. P. 
Domanskį skelbiame garbės 
prenumeratore, o už rėmimą sa
vos spaudos labai dėkojame. 

x Ona Didžbalis, Adison, 
111., atsiuntė 20 dol. palaikymui 
„Draugo" ir pratęsė prenumera
tą vieneriems metams. O. 
Didžbalį skelbiame garbės 
prenumeratore, o už paramą la
bai dėkojame. 

x Ona Kart anas, Omaha, 
Nebraska, pratęsdama „Drau
go" prenumeratą atsiuntė visą 
šimtinę. O. Kartaną skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
oa'aikymą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x I š n u o m o j a m a s puikus 
2-jų mieg. butas Marąuette 
Parke, arti bažnyčios. Skam
binti 925-9571. 

(sk) 

x Darome nuo t r aukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 
* - - . J 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX F I R S T , R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
6364169. 

(sk) 

x DIDELIS KAUKIŲ BA
LIUS (Haloween) įvyks šį penk
tadienį, spalio 28 d. Playhouse 
svetainėje. Išvaizdą „persi
tvarkyti" neprivaloma, bet 
rekomenduojama, nes progresy
viausia kaukė pelnys premiją. 
Muzikinę programą, „Šaba-
niauskas ir Madonna Holly-
wood'e", atliks Vyto B. Ateikite 
- pasilinksminkite! 

(sk) 

x „ L o s A n g e l e s T i m e s " 
dienraštyje, „Opinion" skyriuje, 
buvo atspausdintas N. G. Nyer-
ges laiškas apie Olimpinius 
žaidimus ir Frank Lubiną, kuris 
žaidė nepriklausomoje Lie
tuvoje. Taip pat tame pačiame 
laikraštyje išspausdintas Vikto
ro Šeštoko laiškas apie Olimpia
doje lietuvių laimėtus rusams 
aukso medalius. Tie medaliai 
turėję būti paskirti Lietuvai. 

x Vytenis S ta tkus , parašęs 
knygą apie nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenę, tik talkina 
Lituanistikos studijų ir tyrimų 
centrui įrengti kariuomenės 
muziejų. Kla id inga i buvo 
„Draugo" spalio 20 d. laidoje 
parašyta, kad jis yra to muzie
jaus rengėjas. 

x R o m a s Ankai t i s , Walnut 
Creek, Cal., parėmė „Draugą" 
30 dol. a u k a ir pra tęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams. R. Ankaitį skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
paramą dienraščiui labai dėko
jame. 

x J u o z a s Doveinis, Sterling 
Hts., Mich., lietuviškos spaudos 
i r darbų rėmėjas , pra tęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams ir dar pridėjo 50 dol. auką 
dienraščio stiprinimui. J. Do-
veinį įrašome į garbės prenume
ratorių sąrašą, o už paramą 
tariame nuoširdų ačiū. 

x A n g e l ė N e l s i e n ė , Los 
Angeles, Cal., viena iš veikliau
sių moterų visuomeniniame lie
tuvių veikime, lankėsi Chi
cagoje, užsuko į „Draugą". įsi
gijo naujausių leidinių už di
desnę sumą ir dar įteikė 25 dol. 
lietuviškos knygos palaikymui. 
Nuoširdus ačiū. 

x Albinas ir D a n a Kurku-
liai , Wheaton, 111., mūsų rėmė
ja i , garbės prenumeratoriai, 
pratęsė prenumeratą su visa 
šimtine. Nuoširdus ačiū. 

x Kazys Ulevičius, Crystal 
Lake, 111., pratęsė prenumeratą, 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
pridėjo dienraščio paramai 30 
dol. auką. K. Ulevičių skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už rėmimą lietuviškos spaudos 
labai dėkojame. 

x Will Samila , Trumbull, 
Conn., žinodamas lietuviškos 
spaudos sunkumus, pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine, j 
W. Samilą skelbiame garbės; 
prenumeratorium, o už paramą 
dienraščiui labai dėkojame. 

x Jul i ja L. Izokaitis, Tinley 
Park, 111., atsiuntė 25 dol. dien
raščio palaikymui ir pratęsė 
p r e n u m e r a t ą viener iems 
metams. J. L. Izokaitį skel
biame garbės prenumeratore, o 
už auką labai dėkojame. 

x Stasys Miknius, New Lon-
don, Conn., grąžino laimėjimų 
šakneles, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su 30 dol. 
auka. St. Miknių įrašome į gar
bės prenumeratorių sąrašą, o už 
paramą savai spaudai labai 
dėkojame. 

x Taut inės vėliavos pakė
limas pilies bokšte, susirėmi
mas su milicija Gedimino aikš
tėje, bado streikas, N. Sadūnai-
tė , demonstracija Ignalinoje ir 
kitų vėliausių įvykių vaizda
juostės bus rodomos sekma
dienį, spalio 30 d.t Jaunimo cen
tro kavinėje. Dėl Dainavos kon
certo, programa prasidės 5 vai. 
p.p. Rengia Santara-Šviesa. 

(sk). 

x A.a. Flori jono ir Anelės 
Šoliūnų paminklo šventinimas 
Šv. Kazimiero liet. kapinėse 
įvyks sekmadienį, spalio 30d., 
9:30 vai. ryto. Šv. Mišios 11:00 
vai. ryto bus aukojamos Lietu
vių centre Lemonte. Po pamal
dų vaišės Centro kavinėje. Kvie
čiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus su mumis pabend
rauti ir prisiminti mirusiuosius. 

Šeima. 
(sk) 
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mK ŽVAIGŽDUTE 
IfeBMflL^* S* Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam 

Senovės Lietuvos pilis. 

Redaguoja J. Hafias. Medžiagą siųsti: 3206 W. 06th Place, Chicago, IL 60629 

RAGANĖLIŲ NAKTIS 
(Halloween) 

Raganėlių vėl naktis 
Džiugina vaikų širdis... 

Laukė ištisus metus, 
Kad galėt „lankyt" visus... 

Kur moliūgas pakabintas / 
Su švieselėm išdabintas: 
Ten jie veržiasi smagiai, 
Dovanėlių gaus apsčiai... 

Jei namelis kur tamsus 
Ir atrodo toks tylus... 
Bet aplenkti jo nenori 
Daugumoj vaikai nedori... 

Ši naktis baugi labai 
Mažulėliams čia tiktai... 
Motinos juos pridaboja, 
Kol krepšelius primedžioja... 

O kuris jau kiek paaugęs, 
Kuo baisesnės nori kaukės... 
Pokštus krėsti jis galės, 
Dovanų prisirinkt norės. 

Papročiai tie šios šalies 
Tai indėniškos kilmės... 

Laikas jau juos keisti ima, 
Nes „perkrauna" tą vežimą... 

(„Trupinėliai" 
Ottavos Dr. V. Kudirkos lit. 

m-la. Kanada 

LIETUVIŲ KALBOS 
KURSAI LIETUVOJE 

(Tęsinys) 

Viskas buvo įdomu ir gražu. 
Įdomiausia buvo liepos 9 dieną, 
kai įvyko milžiniškas susi
rinkimas ir demonstracija Vin
gio parke. Tūkstantinės minios 
žmonių su trispalvėmis vėlia
vomis. Labai įspūdingas ir 
linksmas momentas. Milici
ninkai buvo „nulinčiuoti" ir pa
rinkti savi „milicininkai" su 
žaliais raiščiais ir bal tais 
Gedimino stulpais. Jie Per
sitvarkymo organizacijos bu
vo paskirti tvarkai palaikyti. 
Turėjau garbės ir aš tą raištį ant 
rankovės turėti ir laisvai visur 
vaikščioti. Ta demonstracija 
buvo žmonių sutikta su didžiau
siomis ovacijomis ir šypsenomis 
veiduose. Buvo paskelbta, kad 
lietuvių kalba bus pagrindinė 
tautos kalba (iki šiol buvo rusų), 
kad Laisvės statula bus atsta
tyta. Dar daug daug įvairių 
reikalavimų buvo pateikta. 
Svarbiausias ir visų atkreip
tinas dėmesys ir vaizdas buvo, 
kur tik nepasisuksi, kur tik 
nepažiūrėsi, visur plevėsavo tri
spalvės vėliavėlės. Kai kur di
džiulės vėliavos su Vyčio ženk
lu. Buvo giedamas Lietuvos 
himnas ir „Lietuva brangi". 
Žmonės giedojo tuos himnus su 
ašaromis akyse, o kiti net verkė 
iš džiaugsmo. 

Tokio vaizdo t ikrai nesi
tikėjau pamatyti Lietuvoje. 
Visą demonstraciją rodė tele
vizijoje, net ir tą momentą, kai 
buvo giedamas himnas. Tai pir
mas kartas nuo nepriklausomy
bės praradimo. Viskas spon
taniškai veržėsi iš žmonių 
krūtinių — širdžių. 

Laisvalaikiais universiteto 
vadovybė vežiodavo mus po 

Vilnių, rodydami žmones — vie
tas. Kadangi aš prieš trejus 
buvau Vilniuje, tai tose kelio
nėse nedalyvaudavau. Mano 
pažįstami pavedžiojo ir aprodė 
senamiesčio gatveles, baigia
mus nugriauti namus ir naujai 
atstatomus kvartalus. Kur lie
tuviai gyvena, viskas gražiai 
tvarkoma ir prižiūrima. Kur ru
sai — viskas apleista. Lietuviai 
nori ateityje iš rusų nupirkti 
namus ir gražiai sutvarkyti. 

(Bus daugiau) 
Edvyna Valkiūnaitė 

NE LIETUVOJE GIMUSIO 
JAUNIMO PAREIGA 

LIETUVAI 
(Pabaiga) 

Sovietų Sąjunga skelbia atvi
rumo politiką. Neteisybė. Sau
gumas vis dar terorizuoja ir 
persekioja krašto gyventojus 
kaip ir anksčiau. Prieš ketu
riolika metų daktaras Rudaitis 
buvo nuteistas trims metams 
griežto režimo lageryje. Kai 
grįžo atgal, gavo butą ir ten 
gyveno. Jis buvo visą laiką 
sekamas. Saugumas nusprendė, 
kad jis spekuliuoja automobilių 
dalimis. Jie išmetė Rudaičio ir 
sūnaus daiktus ant laiptų. Jie 
taip gyveno tris dienas. Tik kai 
gavo laišką iš butų valdybos, 
tada galėjo vėl sugrįžti į butą. 
Tuo metu, kai Rudaičiai gyveno 
ant laiptų, jų butas buvo par
duotas Mikutėnaitei. Šitokius 
dalykus y ra labai svarbu 
sužinoti ir paskelbti kitiem. 

Šitie dalykai tinka vyresnia
jam jaunimui, bet ir jaunesnis 
jaunimas (mano amžiaus) turi 
pareigų Lietuvai. Svarbiausia 
yra pranešti pasauliui apie Lie
tuvos padėtį. Mokykloje reikia 
stengtis būti geru mokiniu, tuo 
būdu galima atkreipti mokytojų 
dėmesį. Kai reikia rašyti 
rašinėlius, reikia stengtis pasi
rinkti lietuviškas temas. Yra 
daug įdomių lietuviškų temų, 
kurios gali palikti gilesnį įspū
dį mokiniams. Visose mokyk
lose vyksta tarptautinės savai
tės. Tos savaitės metu žmonės, 
kurie daug žino apie tautą, 
papasakoja apie ją kitiems. 
Iškabina plakatus, išdėsto savo 
tautinį meną ir pamoko kelis 
sakinius savo kalbos. Taip 
apšviečia kitus apie savo tautą. 
Tos savaitės metu reikia 
pasikalbėti su mokyklos vedėju 
ir paprašyti, kad parinktų 
lietuvių kalbą, kaip pagrindinę 
tos savaitės kalbą, su kuria 
būtų galima supažindinti visus. 

Per organizacijų susirinkimus 
galima rašyti laiškus kali
niams, kad jie žinotų, jos mes jų 
nepamirštame. Taip pat turime 
rašyti laiškus savo atstovams, 
reikalaujant Lietuvos išlaisvi
nimo. Iki kol Lietuva bus pa
vergta, mūsų visų, jaunųir senų, 
pareiga nepamiršti Lietuvos ir 
pagal išgales už ją kovoti. 

Gytis Vygantas, 
Dariaus Girėno lit. 

m-los 8 sk. mokinys. 

GALVOSŪKIS NR. 16 

Kuriuos didelius žemės forma
cijos (pasikeitimo) įvykius ap
rašo šventas Raštas (Senasis 
Testamentas). (5 taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 17 
(Žiūrėkite piešinį) 

KRYŽIUOČIAI 

Kryžiuočiai buvo vokiečių 
karių brolija — ordinas, kurio 
nariai nešiojo baltą apsiaustą su 
juodu kryžiumi. Kryžiuočiai 
XIII amž. norėjo nukariauti la
bai kovingą ir narsią lietuvių 
giminę — prūsus. Nors ir labai 
drąsiai ir ištvermingai prūsai 
gynė savo kraštą nuo naujų 
priešų, bet j iems buvo 
neįmanoma atsispirti prieš 
geležiniais šarvais, ir šalmais 
apsikausčiusius ir gerai 
ginkluotus kryžiuočius. 

Kryžiuočiai skelbė einą pa-
gonių-prūsų krikštyt i . Ne
galėdami patys vieni nugalėti 
prūsų, jie šaukdavosi pagalbos 
iš vakarų Europos. Prūsai nors 
stipriai ir atkakliai gynėsi, bet 
neatsi laikė pr ieš nuolat 
pastiprinamą kryžiuočių ka
riuomenę. Maždaug po 50 
sunkių kovos metų kryžiuočiai 
pavergė prūsus. Prūsai daug 
kartų mėgino sukilti ir išvyti 
pavergėjus, bet nepajėgė. Daug 
kartų kryžiuočiai užpuldinėjo 
žemaičius, bet narsi kova ir 
užsispyrimas nepalaužė jų. 

Renata Kvantaitė, V kl. 
K. Donelaičio lit. m-la 

GALINGAS KURMIS 

Kai įsisteigė Dainavos sto
vykla, jos steigėjai norėjo 
žmonėms priminti Kryžių kalną 
Lietuvoje. Jie pastatė labai 
daug kryžių. Visiems patiko ir 
žmonės eidavo ten susikaupti ir 
melstis. Nė vienas žmogus neži
nojo, kad kalne gyveno didelis, 
piktas kurmis. J is save laikė 
žemės karaliumi. Labai supyko, 
kad ant jo kalno yra kryžiai. 
Kurmis iškniso žemę ir dau
guma kryžių išvirto. Paliko tik 
šešis, kad primintų savo galią. 
Nuo tos dienos dar tie šeši 
kryžiai tebestovi. 

Pet ras J e šman ta s 

NEŠVARIOS RANKOS 

Kai Daniel Webster buvo 
nedidelis berniukas, jis dažnai 
ateidavo į mokyklą nešvariom 
rankom ir veidu. Mokytojas, 
pritrūkęs kantrybės vieną kar
tą griežtai pasakė, kad jei dar 
kartą ateis į mokyklą nešva
riomis rankomis, jis su li
niuote gaus mušti. 

Danielius nekreipė į ta i 
dėmesio. Kitą rytą vėl atėjo 
nešvariom rankom. Kai 
mokytojas jį pakvietė pas save, 
Danielius truputį patrynė 
ranką į kelnes ir ištiesė nešvarų 
delną. 

Mokytojas pažiūrėjo į jį ir 
prieš visą klasę pasakė: 
„Danieliau, jei tu surasi klasėje 
antrą tokią nešvarią ranką, aš 
tavęs nebausiu". 

Tada Danielius ištraukė iš ki
šenės antrą savo nešvarią ranką 
ir parodė mokytojui. 

-

Į raidės L langelius įrašykite 
du žodžius: žemyn — mūsų 
tėvynės vardą, o skersai — vi
siems gerai žinomo augalo, 
kuris gražiai žydi, o sėklos yra 
valgomos. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 18 

Du tėvai ir du sūnūs gyveno 
ūkyje ir turėjo visi kartu 21 
arklį. Keli iš jų nutarė ūkį 
apleisti ir kitur išvažiuoti. 
Reikėjo pasidalinti arkliais ir 
kiekvienas norėjo gauti po 
lygiai. Ar yra galimybė, kad jie 
gautų po lygiai? Jei taip, 
nurodykite būdą<priemonę). (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 19 

Aš smaili, aš aštri, 
Su manim juokai menki. 
Jei braukt raidę sugebėsi, 
Laiko žodį jau turėsi. 

Kasas? 
Atsiuntė M. Merkevičius (5 

taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 20 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Berniukas nori surasti pasi
slėpusią katytę. Nurodykite 
jam, kuriuo keliu turi eiti, kad 
ją surastų. (5 taškai) 

Vienoje pusėje girias kerta, 
kiton pusėn skiedros lekia 
(Sniegas). 

Be kojų, be rankų, o vartosi, 
trankosi (vėjas). 

Žilas jautis išgėrė vandens 
klaną. (Šaltis). 


