rT>*:*""»

T "r*?'7^ ^ y

O "

sąr\*T%~^T~*'?

?~) v * */-» 7"» —\*->-

.. r A8Hi::GTCi:, DC

20025

(GRATIS)

o:-:

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET

•

CHICAGO. ILLINOIS 60629

TELEFONAS (312) 585-9500-1-2-3

L_l~TI-ILJ/VIVII/XrVJ
Vol. LXXXII

Kaina 35 c

„LKB Kronika", Nr.78
(Tęsinys)

W O M L D - W l O

D/\l

I-V

TREČIADIENIS - VVEDNESDAY, GRUODIS - DECEMBER 21, 1988

Nr. 248

Žmogaus teisių
konferencija Valstybės
departamente

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

Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kardinolui Vincentui Sladkevičiui

Pabaltijo klausimas nebuvo iškeltas

Sovietinėse respublikose
Minint Rusios krikšto 1000 metų jubiliejų
Tai būtų svarbus įnašas į to
limesnę mūsų visuomenės de
mokratizaciją. Mes būtume
labai dėkingi ir su dar didesniu
pasiaukojimu dirbtume Tėvy
nės labui..." Iki šiol neteko gir
dėti, kad būtų gautas teigiamas
atsakymas.
Lietuvos katalikai savo malda
ir solidarumu remia Rytų apei
gų Katalikų Bažnyčią Ukraino
je jos kilnioje kovoje už elemen
tarias žmogaus teises.

ar kitos grupės ginamoms
idėjoms. Todėl dar kartą
pareiškiame: Mūsų giliu
įsitikinimu ne transparentai
vėliavos a r šūkiai „Laisvę
Lietuvai!" atneš tikrą ir
pilnutinę laisvę tautai. Istorija
žino ne vieną atvejį, kai savoji
valdžia buvo ne geresnė už oku
pantų. Laisvei reikia pribręsti
ir būti jos vergais. Todėl pir
miausia raginame visus tautie
čius Tėvynėje ir pasaulyje
atsigręžti į Dievą, visu rimtumu
užlaikyti jo duotus žmonijai
Vienas iš Rinkimų Kolegijos vaizdų Virginij<
visos 50 valstijų
patvirtino, kad George Bushas yra išrinktas JAV prezidentu ir Dan Quayle viceprezidentu.
Pastaba. Turimomis žiniomis įsakymus. Nuodėmė — didžiau
grupė liberaliai nusiteikusių as sia tautų vergija.
Atšaukti „Kronikoje" talpina
menų, apgaulingai prisidengda
mi autoritetingų asmenų prita mus straipsnius turi teisę tik
TRUMPAI
rimu, mėgina „atšaukti" „LKB pati „Kronika". Iš šalies atei
K r o n i k o s " Nr. 75 įžangą. nančius tokio pobūdžio aiškini
IŠ VISUR
R i c h m o n d . — rinkimų procedūra, kuri patvirtina pa
Straipsnio autorius kaltinamas mus ar net bandymus atšaukti
kolegija, kurią sudaro 538 reikštą Amerikos rinkėjų valią.
pažiūrų siaurumu, netolerantiš laikykite neteisėtais.
— Lenkijoje Solidarumo
(Pabaiga
j
nariai, pirmadienį oficialiai Paprastai šiuo klausimu nebū vadas Lech Walesa suorga
kumu ne katalikams, už tai va
paskelbė, kad viceprezidentas na jokių diskusijų.
dinamas antitarybininku. Į
nizavo 128 lenkų intelek
P.S.
Rytoj
pradėsime
spaus
George Bushas bus sekantis
tolerancijos sąvoką įeina laisvė
tualų, menininkų ir žmogaus
JAV prezidentas ir Indianos
teisėtomis priemonėmis siekti, dinti LKB Kronikos Nr. 77.
teisių
aktyvių
veikėjų
199 metų procedūra
senatorius Dan Quayle bus JAV
kad visa visuomenė pritartų tos
Rinkimų eigoje Bushas ir p a s i t a r i m ą , k u r i e s u d a r ė
viceprezidentu. Oficialus pra
komitetą.
Šis
Quayle surinko 426 rinkiminės specialų
nešimas čia ir visose visų vals
komitetas
rūpinsis
Lenkijos
kolegijos balsus, o Dukakis ir
tijų sostinėse yra konstitucinė
Bentsenas gavo 111 balsų. ekonominiais ir kai kuriais
Pasirodo spaudoje straipsnių, politiniais reikalais. Prieš tai
Tokyo. — Sovietų Sąjungos ir
Kliūtis — Kurilų salos
Baigė sudaryti
kad ši 199 metų seniena būtų Walesa turėjo su j a i s 5
Japonijos užsienio reikalų
eliminuota ir prezidentas būtų p a s i t a r i m u s , kurie nebuvo
Saugumo tarybą
ministeriai pirmą kartą po 40 Kurilų salos buvo pati didžioji
renkamas tik tiesioginiu gyven formalūs. Nuolatinis komitetas
m e t ų pradėjo
d i s k u t u o t i kliūtis taikos sutarčiai tarp tų
Washingtonas. — Išrinktasis tojų balsavimu. Vak. Virginijos susirinks 4 kartus per metus ir
teritorinius klausimus. Tuo dviejų kraštų. Sovietai užėmė prez. H. Bushas pasisakė esąs
valstijoje buvo pareikštas pro sudarys 15 darbo komisijų,
pačiu metu J a p o n i j a y r a tas salas per paskutines tris visiškai patenkintas FBI intestas prieš Rinkimų kolegijos kurios nagrinės esamą padėtį ir
pasiruošusi benradarbiauti su karo dienas. Iki dabar, kaip vestigacijos rezultatais, kurie
sistemą, kai Margaret Leach čia pasiūlys sprendimus.
Maskva ir ekonominėje srityje, sako Japonijos vyriausybės ats jam buvo patiekti apie buvusį
— Washingtone G. Bushas
balsavo už Dukaki ir Bentseną,
pranešama iš Japonijos užsienio tovas, negali būti jokios kalbos Texas senatorių John Tower.
tuo pareikšdama protestą prieš pasakė, jog jis nori, kad būtų
ryšių pagerinimui, jei sovietai
reikalų ministerijos.
priimtas
naujas
etikos
Bushas
paskelbė,
kad
jis
jį
no
pasenusią sistemą.
Sovietų Sąjungos min. E. She- nesutiks grąžinti japonams minuoja Gynybos sekretoriaus
įstatymas,
kurį
šiais
metais
Kai šie balsavimai įvyksta, tai
vardnadze tarėsi su Japonijos priklausančią teritoriją.
pareigoms. Su John Tower pa jų balsai sudedami į voką ir vetavo prez. Reaganas, kadangi
Tačiau
pasitarime
su skelbimu, Bushas baigė sudary
užsienio reikalų ministeriu
registruotu paštu pasiunčiami jame nebuvo visi Baltųjų rūmų
Shevardnadze
Uno
pasakė,
kad
Sosuke Uno šešias su puse
ti Tautinio Saugumo tarybą, Amerikos Senato prezidentui, siūlomi elementai įvesti į jam
valandos. Po pasitarimų oficia Japonija gali pradėti tartis dėl kuri esanti pasiryžusi keisti
kuris šiuo metu yra viceprez. G. pateiktą pasirašyti įstatymą.
lus kalbėtojas pranešė, jog ekonominių ryšių. Praėjusiais Amerikos karinę politiką, kaip
Bushas. Sausio 4 d. jis bendroje B u s h a s nori įteikti naują
sovietai šiuo metu nesutinka metais neoficialiai buvo pradėta praneša Busho pereinamojo
Kongreso sesijoje atidarys vals įstatymo projektą Kongresui.
išvežti savo kariuomenės iš ke prekyba, kuri pasiekė 4.9 bil. laikotarpio iš vienos adminis
tijų vokus ir oficialiai paskelbs, Etikos įstatymo nenori kai
turių salų, kurios yra vadina dol. Gorbačiovas nori kaip tik tracijos į kitą oficialūs asmenys.
kad George Bushas yra išrink kurie kongresmenai.
mos Šiaurės teritorija. Buvo išvystyti pramonę Sibiro
— Indijos premjeras Rajiv
tas prezidentu ir Dan Quayle
sutarta, kad žemesnio rango pa regione, j vakarus nuo Baikalo
Gandhi
atvyko į Kinijos sostinę
viceprezidentu.
reigūnai tuojau pat tęs pasita ežero. Ir čia reikia užsienio
Beijing, kurioje p a s k u t i n į
rimus. Spauda primena, kad kapitalo, kurį japonai gali duoti.
kartą prieš 34 metus buvo jo
Dovana Motinai Teresei
Sovietų Užsienio reikalų
Japonija nėra dar pasirašiusi jo
senelis Nehru. Tai dviejų
kios taikos sutarties su Sovietų ministeris padarė mandagumo
New Yorko valstijoje, vienoje didžiausių kraštų pasitarimai.
vizitą imperatoriaus rūmuose,
Sąjunga.
iš 10, kuriose laimėjo Dukakis Kinija turi maždaug 1.08 bili
pasirašydamas svečių knygoje,
ir Bentsenas, susirinkę 36 jonus žmonių, o Indija 880
palinkėdamas imperatoriui
kolegijos balsuotojai Albany milijonus.
Hirohito pasveikti, kuris jau
mieste, sostinėje, prieš sumes— Į Ameriką sugrįžo ameri
Mirė V. Šiugždinis
tris mėnesius sunkiai serga.
dami savo pasirašytus balsus į kiečių grupė, kuri praleido
dėžę, padarė pertrauką, kurios savaitę, padėdama armėnams
Kaunas. — Iš Lietuvos yra Shevardnadze vakar susitiko su
Japonijos
ministeriu
pirmininku
metu visi pakėlė šampano tostą po žemės drebėjimo. Sugrįžę,
gauta žinia, kad lapkričio 22 d.
už prezidentą ir po to sudėjo pareiškė spaudai, jog armėnai
po ilgos ir sunkios ligos, eida Noboru Takeshita. Šiandien bus
savo korteles į dėžę. Visi 36 bal yra tikri didvyriai, nes nėra
mas 78 metus, Kaune mirė ka išleistas bendras abiejų šalių
komunikatas,
nes
Shevard
suotojai
atsisakė
jiems žodžių, kad būtų galima papasa
t a l i k ų poetas, vertėjas ir
užmokėtos kelionės iš valstijos koti, ką jie matė sugriauta
pedagogas Vaclovas biugždinis. nadze išvyksta iš Japonijos.
kasos ir tuos 2,000 dol paskyrė me Spitako mieste. ,,Išlikę
Velionis prieš Antrąjį pasauli
Buvęs
senatorius
John
G.
Tower
pasaulyje išgarsėjusiais misio gyvieji buvo giliai dėkingi
nį karą buvo Kauno Jėzuitų
— Į Maskvą atskrido 16 išrinktojo prezidento G. Busho nierės Motinos Teresės šalpos amerikiečiams už pagalbą, jie
gimnazijos mokytojas, vokiečių
okupacijos metais tos pačios Amerikos seismologistų, kurie nominuotas Gynybos departamento reikalams.
net mūsų šunis bučiavo iš
sekretoriumi.
gimnazijos vicedirektorius, po padės atstatyti žemės drebėjimo
Visų valstijų sostinėse Rin dėkingumo", sakė šios grupės
kario metais buvo išvertęs sugriautus miestus, pranešė
Naujieji Saugumo tarybos kimų Kolegijos rezultatai buvo vadovas M. Tomilow.
didelį pluoštą poeto Oskaro Mi „Tasso" agentūra. Pranešama, žmonės esą pasiruošę laikinai iškilmingai skelbiami, daugiau
— Illinois valstijoje šių metų
lašiaus kūrinių ir nemažai kad ir po 10 dienų buvo atkasta sulaikyti nusiginklavimo pasi siai su linkėjimais išrinktie prezidento rinkimuose dalyvavo
įvairių autorių dvasinio turinio gyva moteris iš griuvėsių. tarimus su Sovietų Sąjunga. J. siems ir bendromis vaišėmis po maždaug 4.7 mil. balsuotojų.
knygų, plitusių Lietuvoje per Sovietai jau norėjo sustabdyti Tower tuoj pasakė, kad jis esąs iškilmių.
George Bushas. kuris buvo
savilaidą. Pats buvo sukūręs žmonių ieškojimą, tačiau už stiprią apsigynimo sistemą,
išrinktas prezidentu, Illinois
originalių religinės poezijos užsienio gelbėtojų grupės kuriai bus išleista mažiau
— Washingtone Reagano ad valstijoje laimėjo 94,999 balsais.
kūrinių, bendradarbiavo Lietu įtikino tą laika dar pratęsti. pinigų. Jis yra žinomas savo pa m i n i s t r a c i j a
kreipėsi
į
— Vatikanas pranešė, kad su
vos katalikų metraštyje žinyne. Buvo iki šiol išgelbėta iš sisakymais už kariniai stiprią sąjungininkus Europoje, kad jų
Bažnyčios ekskomunikuotu
Velionis buvo pašarvotas Kau griuvėsių 15,253 žmonės.
Ameriką. Senate jis buvo Kari pažadėtos paskolos Sovietų arkivyskupu Marcei Lefebvre
no Šv. Antano parapijos bažny
— Los Angeles mieste iš ten nių pajėgų komiteto pirminin Sąjungai būtų taip sudarytos, pasitraukę kunigai vėl prašosi
čios salėje. Velionio palaikai
esančios narkotikų įstaigos ku. Jis, jei Senatas patvirtins, kad sovietai gautus pinigus priimami j Romos kataliku
palydėti į amžinojo poilsio vietą
pražuvo heroino už 7.5 mil. dol. pakeis dabartinį Gynybos sekre nepanaudotų naujų ginklų Bažnyčia ir apgailestauja savo
Petrašiūnų kapinėse.
torių Frank Carlucci.
gamybai.
padarytą klaidą.
vertės.

Rinkimų Kolegijos formalumai

Japonijos-Sovietų pasitarimai

W a s h i n g t o n a s . LIC pra
nešimu, • gruodžio 8 d. JAV
vyriausybė VVashingtone pa
minėjo Žmogaus teisių dieną ir
Jungtinių Tautų organizacijos
Visuotinės žmogaus teisių dek
laracijos keturiasdešimtmetį.
Suruoštose iškilmėse dalyvavo
ir lietuviai, jų tarpe nepri
klausomos Lietuvos diplomati
nės tarnybos šefas dr. Stasys
Bačkis, Gintė Damušytė ir Vik
toras Nakas iš Lietuvių Infor
macijos Centro, dr. Jonas Genys
iš ALTo, Izabelė Laučkaitė-Howes iš BALFo, Ginta Palu
binskaitė iš Jungtinio Amerikos
pabaltiečių komiteto ir Marga
rita S a m a t i e n ė iš Eltos
Dalyvavo ir garbės svečių iš už
sienio, jų tarpe du vilniečiai —
Sąjūdžio žinių redaktorius
Arūnas Degutis ir dailininkas
Aleksandras Sepkus.
Rytmetinėje žmogaus teisių
konferencijoje JAV Valstybės
departamente kalbėjo ambasa
dorius Richard Schifter, vicesekretorius Žmogaus teisių ir
humanitariniams reikalams;
ambasadorius Richard S. Williamson, vicesekretorius Tarp
tautinių organizacijų reikalams
ir ambasadorius John C. Whitehead, JAV Valstybės departa
mento sekretoriaus pavaduoto
jas.

susitikusiam su žmogaus teisių
gynėjais iš Lietuvos, pasaulio
sąmoningumas žmogaus teisių
klausimais priverčia valdžias
skaitytis su savo veiksmų gali
mom pasekmėm.
Williamsono teisinės sąvokos
Williamsonas, iškeldamas
tautos apsisprendimo teisės
svarbą, išdėstė skirtingas šios
teisės sąvokas. „Didesnė
pasaulio dalis žiūri į tautos ap
sisprendimo teisę kaip į
vienkartinį veiksmą, k u r i s
baigiasi kraštui gavus politinę
nepriklausomybę. Reikalas
tariamai išsisprendžia, k a i
kolonisto vėliava nuleidžiama ir
vietiniai perima valdžią. Bet
JAV žiūri į tautos apsisprendimo
teisę kaip į besivystantį procesą,
kuris nevisada turi apimti po
litinę nepriklausomybę. Mūsų
nuomone, tikras tautos ap
sisprendimas ateina iš individų,
reguliariai ir p e r i o d i š k a i
įgyvendinančių žmogaus teises,
ypač teisę išrinkti savo valdžią.
Kitaip sakant, tautos apsispren
dimo teisės esmė pasireiškia
tikrais ir periodiniais rinkimais,
kurie atspindi liaudies valią".
Dar didesni darbai

Apžvelgdamas žmogaus teisių
padėtį pasaulyje, ambasadorius
Whitehead džiaugėsi J A V
Shifterio žodis
vyriausybės laimėjimais per
Kalbėdamas susirinkusiems pastaruosius 8 metus, pridur
pusantro šimto kviestiems or damas, kad „darbai, kurie mūsų
ganizacijų atstovams ir užsienio dabar laukia, tam tikra prasme
svečiams, Schifteris teigė, kad yra didesni už tuos, kuriuos jau
valdžios, tebepažeidžiančios nugalėjome. Pavyzdžiui, kaip
žmogaus teises, bent atsižvelgia turėtumėm reaguoti į augan
į neigiamas reakcijas, kurias jų tį judėjimą už autonomiją Pa
veiksmai gali sukelti. Anot baltijo kraštuose, kitose neSchifterio, ne kartą Maskvoje rusiškuose Sovietų Sąjungos
respublikose?"

Ką skelbia Lietuvos
prokurorai
Vilnius. — Lietuvos Proku
ratūros komunistai pareiškė,
kad būtina suorganizuoti Lie
tuvos teisininkų sąjungą. Joje
turėtų priklausyti teismo, pro
kuratūros, advokatūros nariai
ir teisininkai dėstytojai bei
mokslininkai. Tokia sąjunga
turėtų aktyviai dalyvauti ren
giant įstatymus ir užmegzti ryšį
su kitų šalių teisininkais. Tai
padėtų teisininkų išprusimui ir
Lietuvos įstatymų tobulinimui.
Tačiau, kad tai būtų galima
padaryti, turi pritarti Lietuvos
komunistų Teisingumo ministe
rija, Aukščiausias teismas ir
Advokatų kolegija.
Jie pareiškia, kad Lietuvos
prokuratūra nėra savarankiška
ir įeina į centrinę Sovietų Są
jungos prokuratūros sistemą.
Siekant politinio, kultūrinio ir
ekonominio Lietuvos suvereni
teto, tai gali tapti šio persi
tvarkymo stabdžiu. Prokurorai
nutarė vienbalsiai kreiptis į
Aukščiausios tarybos prezidiu
mą, kad būtų pakeista Lietuvos
prokuroro skyrimo tvarka, kad
jį skirtų Lietuvos Aukščiausioji
taryba.
— Honolulu ligoninėje buvęs
Filipinų prezidentas Marcos
buvo daktarų išleistas į namus,
bet jis turės būti nuolatinėj
gydytojų priežiūroje dėl nu
silpusios širdies

Viktoro Nako klausimas
Šis klausimas buvo ypač
aktyviai gvildenamas diskusi
jose, kurių metu dominavo
Pabaltijo tautų tematika. Pvz.,
estas iš Pabaltijo Laisvės Lygos
klausė, ar JAV žada ryžtingiau
kelti Pabaltijo klausimą Jung
tinėse Tautose. Shifteris atsakė,
kad jau kelis kartus iškėlė.
Nakas teiravosi, ar Pabaltijo
klausimas buvo diskutuotas
Reagano-Gorbačiovo pasima
tymo metu New Yorke. Atsa
kymas buvo neigiamas.
Po konferencijos, svečiai buvo
pavaišinti priėmimo salėje. Pri
ėmimo metu visa eilė Valstybės
departamento pareigūnų bei
Lietuva besirūpinančių nevaldinių organizacijų darbuotojų
turėjo progos susipažinti su sve
čiais iš Lietuvos. Salėje mirgėte
mirgėjo Sąjūdžio sagtimis apdo
vanoti konferencijos dalyviai.

KALENDORIUS
Gruodžio 21 d.: Honoratas,
Norgaudas. Tomas. Edburga,
Girenė.
Gruodžio 22 d.: Floras,
Demetrija, Dobile, Gedvydas,
Rimbertas, Zenonas, Ksavera.
ORAS CHICAGOJE
Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:23.
Temperatūra dieną 36 1.,
naktj 23 1.
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SVEIKINAME

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

Sveikinu šv. Kalėdų ir Naujų
lietuvius skautus išsisklaidžiusius
Lietuvoje.

U.S.A
Kanadoje (U.S.A. dol.)
Užsienyje (U.S.A. doL)
Savaitinis (Šešt. pried)

Metų proga seses ir brolius
po pasaulį ir
atsikūrusius
v . s . fil. P e t r a s Molis
LSS Tarybos P i r m i n i n k a s

Lietuvos Skautų sąjungos štabas sveikina seses ir brolius su
Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais, linkėdamas dar sėkmingiau
darbuotis mylimos Tėvynės Lietuvos ir žmonijos labui.
Budėkime!
Lietuvos Skautų Sąjungos štabas
Vilnius, 1988 m .

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga širdingai sveikiname visas
seses ir brolius Tėvynėje ir išeivijoje. Su atgimstančia
skautija
brangioje Lietuvoje, nauja viltimi žvelgiame į ateitį ir dar ryžtingiau
sutinkame savo pareigą.
Budėkime!
v.s. t.n. Stefa G e d g a u d i e n ė
LS Seserijos Vyriausia S k a u t i n i n k e
ir vadija
*

Šventoji naktis tepripildo mūsų širdis džiaugsmu, ramybe ir
pasitikėjimu.
Kūdikėlis Jėzus tepalaimina Tėvynėje kovojančius
už laisvę, o mums išeivijoje tesuteikia didesnio ryito padėti sesėms
ir broliams Lietuvoje. 1989-tieji metai teatneša naujų vilčių.
Ad Meliorem!
v.s. fil. Danutė E i d u k i e n ė
ASS Vadijos pirmininkė

Sveikiname
brolius, seses ir skautų tėvelius su Kalėdų
šventėmis, — praleiskite jas linksmai ir prasmingai savo artimųjų
tarpe. Naujuose metuose daug sėkmės linkime jums ir visai
lietuviškai visuomenei bei broliams, sesėms Lietuvoje. Tegul būna
1989 m. laimingi, našūs ir teišsipildo visos mūsų tautos viltys.
Budėkime
kartu!
v.s. Gediminas D e v e i k i s
LS Brolijos Vyriausias S k a u t i n i n k a s
ir vadija
*

Kalėdos yra džiaugsmo
šventė! Gimė Kristus,
pasaulio
atpirkėjas. Mums šiandien jos yra dar ypatingesnės — po 47 metų
atgimė Lietuvos Skautų sąjunga Tėvynėje. Skautybės liepsna sut
visko naujomis varsomis, kurios teikia vilties ir pasididžiavimo.
Teneužgąsta
skautybės laužai prie Nemuno, Neries ir Baltijos.
Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų visiems
Vydūno Jaunimo fondo rėmėjams ir aukotojams.
L. M a s k a l i ū n a s
Vydūno J a u n i m o fondo
Tarybos p i r m i n i n k a s
V. P . M i k ū n a s
VJF valdybos p i r m i n i n k a s
*

Mielus brolius, seses ir tėvelius
sveikiname Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Linkime sveika
tos ir sėkmės asmeniškame
gyvenime ir skautiškoje veikloje.
Budėkime!
„ A u š r o s Vartų" skaučių tuntas
„Kernavės" skaučių tuntas
„Lituanicos" skautų tuntas
„Nerijos" j ū r ų skaučių tuntas
C h i c a g o s Skautininkių d r a u g o v ė
C h i c a g o s skautininkų.-kiu R a m o v ė

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname visus lietuvių
jūrinės skautijos brolius ir seses.
LJ.S. „Grandis"

Kalėdų varpų gaudesys tepripildo visų širdis Tėvynės ilgesiu
ir Lietuvos laisvės atgimimo viltimis. 1989-tuose metuose testiprėja
mūsų pastangos
ryžtingai siekti Lietuvos
Nepriklausomybės
atstatymo, ištikimai atliekant savo pareigas Dievui, Tėvynei ir
Artimui.
Nuotaikingų
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų broliams
ir sesėms Tėvynėje ir išeivijoje
linki
j.v.s. Irena R e g i e n ė
„Skautybės Kelio" redaktorė

KŪČIŲ TAUTOSAKA
Prieš sėsdami prie stalo, kiek
vienas atskirai pakalba poterius
(maldas). V a l g y d a m a s „aplotką" (plotkelę), k i e k v i e n a s jos
dalį turi įmesti į rašalą (barš

čius). Taip darydami rodo šeimy
nos vienybę ir meilę (Dargužiu
k., Pagirių valsč.).
Jei kuris šeimos n a r y s būda
vo miręs, toje vietoje, kur jis sė
dėdavo, statydavo a l a u s stikli
nę. Dabar taip nebedaro.

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

Linksmų Kalėdų visiems linki „Kernavės" tunto sesės.
Nuotr. J . Tamuiaičio

SKAUTAI OK. LIETUVOJE
J a u kuris laikas mus pasiekia
žinios, kad o k . Lietuvoje stei
giasi s k a u t i š k i vienetai. Apie
tai rašoma i r tenykštėje spau
doje. Praėjusio mėnesio pabai
goje buvo g a u t a žinia, k a d
l a p k r i č i o 1 6 d. L i e t u v o j e
oficialiai į s i s t e i g ė l i e t u v i ų
skautų organizacija su centru
Vilniuje, o gruodžio 1-7 d. „Gim
tojo K r a š t o " laidoje buvo įdėtas
atsikūrusio L S S štabo „Kreipi
masis į Lietuvos piliečius i r
P a s a u l i o L i e t u v i ų bendruo
menę", kurį perforografavę že
miau spausdiname.
Kad s k a u t y b ė populiari Lie
tuvoje, ryškėja i r iš ją teigiamai
vertinančių užuominų tenykš
tėje s p a u d o j e . Štai ,,Kom
j a u n i m o Tiesos" gruodžio 6 d.
laidoje, Nijolė Stankevičiūtė,
Respublikinių pionierių i r
moksleivių r ū m ų pionierių or
ganizacijos istorijos kabineto
vedėja, straipsnyje „Istorija ir
nūdiena", nešykšti informacijos
apie s k a u t ų organizaciją, jos is
toriją, t a i p pat i r Nepriklauso
mos Lietuvos skautija, jos įsisteigimą ir veiklą. Supažindina
ma su principais, veikla, orga
nizacine struktūra, net įstatais.
Taip p a t p a r y š k i n a m a , kad
Skautybės kūrėjas lordas Baden
Powell teigė, k a d : „ S k a u t a s
yra v i s ų pirma tikintysis,
atmetu b e t k u r į skautizmą.
kuris neturi s a v o p a g r i n d e
' religijos". Bet čia pat straips
nio a u t o r ė užsimena, kad Pran
cūzijoje buvo i r laisvamanių
skautų. Pastaroji užuomina ir
yra nerimą kelianti. J i atsi
spindi
tiek mūsuose, tiek iš
Lietuvos gaunamuose laiškuo
se, k u r i ų keletą ištraukų šio
je laidoje spausdiname.
Sveikiname i r džiaugiamės

Tėvynėje atsikuriančia lietuvių
s k a u t ų organizacija, k u r i savo
gretose j a u turi 2000 narių ir
kasdien tolydžio auga. Sėkmės
veikloje ir džiaugsmingo skaut a v i m o l i n k ė d a m i , prašome
n e n u k r y p t i nuo tikrosios skau
tybės principų ir likti ištikimais
skautijos šūkiui: „Dievui,
Tėvynei, Artimui!" Ne kiekybė
svarbu, o kokybė. Negalintieji
pilnai prisiimti skautiškųjų
principų, turėtų pasirinkti kitą
organizacija, k u r i ų , atrodo,
kuriasi j a u visa eilė. Budėkime
visi, k a d skautų organizacija
Tėvynėje būtų t i k r a i skautiška
i r lietuviška.
Budėdama,
j.v.s. I r e n a R e g i e n ė

LAIŠKAI
IŠ OK. LIETUVOS

skautininkų. Man tėra žinomas
tik skautininkas K., bet jis y r a
ateistinės
pasaulėžiūros
žmogus.
Visą mano t u r ė t ą s k a u t i ninkiškąją literatūrą sudegino
pareigūnai, pasivadinę „liau
dies gynėjais". Drįstu prašyti
Jus, jei yra įmanoma, bet ku
riais keliais atsiųsti m a n B.
Paulio „Skautybę" — skautiš
kąją Bibliją.
Iš a n k s t o n u o š i r d ž i a u s i a i
dėkoju ir linkiu J u m s ir J ū s ų
šeimai daug gero i r gražaus.
Telydi J u s Tyliosios n a k t i e s
ramybė per visus 1989 metus!
Senas Skautininkas

Vz metų 3 men.
$40.00
$25.00
$40.00
$25.00
$40.00
$25.00
$25.00

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

Geriausia priemonė gerai pra
dėti kiekvieną dieną yra nubu
d u s mąstyti, a r nebūtų galima
šiandien n o r s vienam žmogui
džiaugsmo a t n e š t i .
Fr. Nietzsche

Dr. Romualdas Povilaitis
DANTŲ GYDYTOJAS
Tel. 767-7575
5780 Archer Ave.
(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave )
Valandos pagal susitarime

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR O D O S CHIRURGIJA
(Augliai nuimami kabinete)
Priklauso Ho!y Cross ir Chnst ligoninėms
2 4 3 4 W. 7 1 Street. Chicago

K a b . t e l . LU S 0 3 4 8 : Rez. PR 9-S533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dešimtmetis vilnietis Alvydas
42S5 W . 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
rašo dėdei Chicagoje: „Iš mo
6-9; antr. 12-6; penki 10-12; 1-6.
Tel. 4 3 4 - 5 8 4 9 (veikia 24 vai.)
kyklos pašalinom „pionierius".
Pasirūpinom trispalviais kakla Pirm., antr.. ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. j K a b . tel. 4 7 1 - 3 3 0 0 ; rez. 442-8297
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
Of*.. 7 3 5 - 4 4 7 7 ;
raiščiais, pasidarėm skautais,
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
R e z . 2 4 6 - 0 0 6 7 ; arba 246-6581
gediminaičiais ir žaliaisiais".
7722 S. Kedzie Ave.,
DR. E. OECKYS

Kun. Vaclovas Aliulis, ok.
Senas S k a u t i n i n k a s rašo v.s. Lietuvos katalikų bažnyčios
fil. B r . K v i k l i u i Chicagoje: l i t u r g i n ė s komisijos p i r m i 
ninkas, tarp kitų reikalų,
„Mielas Broli,
paliečia ir jaunimo organizacijų
neabejoju, k a d J ū s girdėjote kūrimąsi.
apie nedrąsias pastangas atkur
Kunigas Aliulis pažymi, k a d
t i Lietuvoje skautų Broliją. Tam gruodžio 11 d. Vilniuje įvyko
būtina iš anksto gerai pasiruoš b e s i k u r i a n č i ų
moksleivių
t i , kad k e t i n a m a a t k u r t i Broli organizacijų a t v i r a konfe
j a , įvairioms j ė g o m s veikiant, rencija. J o nuomone, kol k a s
n e p a t e k t ų į įvairaus plauko po stipriausiai reiškiasi skautai,
litikierių r a n k a s i r nebūtų pa k u r i e j a u v e i k i a k e l i o s e
versta kažkokiu pionierių-skau- mokyklose, susipažinę su savo
t ų hibridu. 1929-1930 metais veiklos programa. Jaunuoliai
dirbau Vyriausiajame skautų žino skautų šūkį: „Dievui,
štabe, todėl g e r a i atsimenu t ė v y n e i ir a r t i m u i " , b e t ,
Maskvos pastangas įpiršti ateis kadangi nemaža y r a ateistinio
t i n ę pioneriją į t a r p t a u t i n ę j a u n i m o , a t k u r i a m i s k a u t a i
s k a u t ų organizaciją. Baimi nutarė priimti į savo eiles ir ne
nuosi, k a d dabar i r Lietuvoje ne tikinčiuosius jaunuolius, nors
būtų bandoma a t k u r t i j a u nu- bendrai laikoma, kad tai Dievą
krikščionintą s k a u t ų organiza išpažįstančių j a u n u o l i ų or
ciją. Labai mažai čia yra belikę ganizacija ir jie darys tradi
cinius įžadus religine forma. Ne
tikintiesiems nebus privaloma
reirginė įžodžio forma ir kitos
religinės praktikos. Atsikūrę
Lietuvos skautai veikia ne t i k
I LIETUVOS PILIEČIUS IR
Vilniuje, bet K a u n e ir pro
PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENE
vincijoje. Ketinama n e t r u k u s
surengti steigiamąjį suvažia
1968 m. lapkričio 14 d Vilniuje įsi
kurt Lietuvos Skautų Sąjungos atkurt
vimą. Kuriasi naujos organiza
.-no Stabas. Skautijos ugnis mūsų T*
cijos — k u d i r k i e č i a i , m a i vynėje buvo užgesusi 48 metus, ta
člau Jos kaitra. SiMžiusi daugelio Jau
roniečiai, gediminaičiai Vilniu
nuolių širdis, neišblėso. Mūsų skauti
je. Kunigo Aliulio žiniomis, atei
Jos veteranai išsaugojo ištikimybe Šiai
Idėjai iki mOsų dienų.
tininkai formaliai dar n ė r a
Lietuvos Skautų Sąjunga atsikuria
a t s i k ū r ę , bet b e s i k u r i a n č i ų
TevynAJe jubiliejiniais metais. 1918 m
lapkričio 1 d. mūsų amžinojoje sos:
moksleivių organizacijų atviras
neje Vilniuje |slkOre pirmoji Lietuvos
susirinkimas entuziastiškai pri
skautų skiltis. Mūsų Tėvynė Ir mūsų
skautija nuėjo nelengvą, ir saulėtai
t
a r ė minčiai, kad t u r i atsikurti
Šviesų, ir tamsų kaip naktis 70 metu
bo būstine Adresas Vilnius. S. Dau
laikotarpi ) \ nuėjo garbingai.
ir
ateitininkai, kurie turi d a u g
kanto g. 5. Respublikiniai profsąjungų
Atkurdami Lietuvos Skautų Sąjun
kultūros rttmal. 115 kab.. (ei. 61-28-52.
nuopelnų savo tėvynei. Norima,
gą, raginame jaunuomene burtis [
Nuo 18.30 Iki 23.00 valandos.
kad jie veiktų kaip ir visos kitos
skautų skiltis ir draugoves visose Lie
tuvos vidurinėse, o akademini jaunimą
organizacijos, n a u d o t ų s i n e
Atgimė Tėvynė, gimėme ir mes.
l Akademini Skautų Sąjūdį aukštosio
Metai
išaugino
skautiškas
eiles;
se mokyklose.
bažnytinėmis,
bet vals
Viską mes pašvęsim Lietuvai
Kreipiamės į visus LSS narius, gy
tybinėmis
patalpomis.
Ketina
mielai.
venančius Lietuvoje. prašydami atsi
Motina
ji
mūsų.
o
mes
—
ma
per
Kalėdų
atostogas
tartis
liepti ir savo patarimais bei veikla pri
sidėti prie Sąjungos atkūrimo.
jos vaikai...
dėl ateitininkų būrelio steigimo
Lietuvos Skautų Sąjungos atkūrimo
(K
II
Tautinės
stovyklos
įvairiose mokyklose, sausio 4
Stabas atliks organizacini ir informaci
1938 m dainos)
ni darbą iki LSS steigiamojo suvažia
rengti susirinkimą ateitinin
vimo.
kų moksleivių atkūrimo klausi
B
U
D
Ė
K
I
M
E
!
Registruoti įsikūrusius vienetus ir
medžiagą darbui gauti prašome l Sta
mams
svarstyti. Kunigas Aliu
LSS stabas
lis pažymėjo, kad galutiniai
GKUODilO 1—7
n u t a r i m a i kol k a s nepadaryti,
įimtasis krašcas Nr. J*8 Vilnius
dar negauta salė.

KREIPIMASIS

Galime po visą pasaulį klajoti
ir visur r a s i m e gražios g a m t o s .
Bet žemė k i e k v i e n a m t ė r a t a ,
kurioje jis gimė... G a m t a galime
visi grožėtis, ir d a r g i k a i t i k
labiau jos grožis p a g a u n a tuos,
kurie p a t e n k a į ją iš svetur a r
ypačiai iš m ū s ų kalėjimo —
miestų. Bet ž e m ė savo paslaptį
atskleidžia n e t u r i s t ų a k i m s , o
tik t ų š i r d i m s , k u r i e ją savo
rankomis s a u g o .
J. Girnius

metams
$70.00
$70.00
$70.00
$40.00

-GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD M E D I C A L BUILDING
6 4 4 9 S o . Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS

3 9 0 0 W. 9 5 St.
Tel. 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Kabineto t e l . — 5 8 2 - 0 2 2 1

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
V A I K Ų LIGOS
6441 S . Pulaski R d .
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir k r a u p ligos
Nechirurgmis išsiplėtusių venų
"• hemoroidų gydymas
5540 S . Pulaski R o a d . T e l . 5 8 5 - 2 8 0 2
Valandos pagal susitarimą
Penkt.. antr.. ketv. ir penkt
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS
D a n t ų Gydytoja

2659 W. 59th St.. Chicago. IL
Tel. 476-2112
9525 S 79th A v e . Hickory Hills. IL
Tel. 598-8101
Vai pagal susitarimą
I Tel. kabineto ir b u t o : OLympic 2 - 4 1 5 9

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 4 4 3 So. SOth A v e . , Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet

DR. PETRAS V. KISIELIUS
DR. EUGENE McENERY
DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
G Y D Y M A S BEI CHIRURGUA
155 N . Mlchlgan A v e . , Sutte 324 Ir
5 6 3 5 S . Pulaski R d . , Chicago, IL

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

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W 81 st Street
Kabineto t e l . RE 7-1168:
Rezid. 385-4811
Dr. T u m a s o n i o kabinetą perėmė

DR. S. LAL
SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS
2454 VV 7 1 st Street
434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt „2.-7

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
Namų 584-5527

DR. ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHiRURGUA

6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. 925-2670
1 1 8 5 Dundee A v e . , Elgin, III. 60120

Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9 0 5 5 S. Roberts Rd., Hickory Hills, ll]
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave
T e l . 598-4055
Va'andos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
. Contact lenses"
2 6 1 8 W . 71st S t . — T e l . 737-5149
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.
Dr Tumasonio kabinetą perėmė

T. RAMA, M.D.
Specialybė — Chirurgija
2454 W e s t 71 st Street
T e l . 434-1818 — Rez. 852-0889
Va! pirm antr. ketv ir penkt.
3 iki 7 v.v. Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos
2 6 3 6 W 71 s t . St., Chicago, III.

Tel.: 436-0100
11800 Sotittmest Higtmay
Palos Heights, III. 60463

(312)361-0220

(312)361-0222

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV 63rd Street
Vai.: antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p.p
Šešt pagal susitarimą
Kabineto tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 , r e z . 448-5545Į

EDMUNDAS VIŽINAS, M.O., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6 1 6 5 S. Archer Ave. (prie Austm)
Valandos oagal susitarimą
Tel. 585 7755

Galingas šauksmas —

LAISVĖS RELIGIJAI
Lietuvos krikščionybės jubi
liejus paminėtas su dideliais
laimėjimais religinėj ir tautinėj
srity, o Lietuva visame pasau
lyje buvo plačiai pagarsinta. Tas
minėjimas buvo vykdomas įvai
riais renginiais, leidiniais, kon
certais. Panašiai didingai savo
krikščionybės 1000 metų
sukaktį mini ukrainiečiai.
Krikščionybės tūkstantmetis
paminėtas ir pačioje Sovietų
Sąjungoje.
Dėmesio vertas dar vienas
užmojis — paruošimas stiprios
peticijos, įtakingų žmonių
paremto memorandumo — pra
šymo Gorbačiovui, kad būtų
duodama pilna religijos laisvė,
kad Sovietų valstybė nebesikištų į Bažnyčios reikalus, kaip tas
yra įrašyta į jų pačių konsti
tuciją. Dabar Amerikoje labai
plačiai renkami parašai po šia
peticija. Jos tekstas išleistas
specialiu leidiniu: „An Appeal
for Religious Freedom in the
Soviet Union on the Occasion of
the Milennium of Christianity
in Kiev Rus' ".
J a u iš suminėjimo Kievo
pačioj antraštėj matyti, kad tas
vyksta ukrainiečių iniciatyva,
tačiau oficialiai parašų rinkimo
imasi Chicagoje savo centrą
turintis sąjūdis, pasivadinęs
Taryba pasauliui be karo (World
VVithout War Council). Memo
randumo tekste žymima, kad šis
krikščionybės tūkstantmečio ju
biliejus yra proga džiaugtis vi
siems tikintiesiems: stačia
tikiams, katalikams, protestan
tams, žydams, musulmonams,
budistams.
Religinė laisvė yra žmogaus
laisvių pagrindas. J i yra viena
iš laisvių, kurių reikalauja
Jungtinių Tautų chartą, Tarp
tautinė žmogaus teisių deklara
cija, Tarptautinė civilinių ir
politinių laisvių sutartis, Kon
vencija prieš diskriminaciją
švietime, Helsinkio susitarimai,
Jungtinių Tautų deklaracija
prieš bet kokias religinės netole
rancijos formas. Tai tarptau
tinės sutartys, kurių įsipareigo
jimus yra priėmusi ir Sovietų
Sąjunga. Pasaulis pripažįsta,
kad pagarba tokioms pagrindi
nėms teisėms, kaip religijos lais
vė, būtina taikos sąlyga vidaus
ir tarptautiniame gyvenime.

Nelaimei, Sovietų Sąjunga
varžo religinės laisvės reikala
vimus. Memorandume pažy
mima, kad įvairių tikybų atsto
vai, pasirašę po šiuo reikala
vimu, turi vilties, jog jubiliejaus
proga įvyks pagrindinių
pasikeitimų religijos atžvilgiu
Sovietų Sąjungoje. Džiaugiantis
susitarimais nusiginklavimo
srityje, reiškiama vilčių, kad
įvyks persitvarkymas ir reli
ginių laisvių reikalu.
Memorandume skatinamas
Gorbačiovas neatidėliojant im
tis įgyvendinti konstitucijoje pa
žymėtas religinės laisvės teises.
Reikalaujama, kad būtų garan
tuota ne t i k konstitucijoje
numatyta kulto laisvė, bet būtų
duota laisvė ir religinių idealų
skiepijimui, kaip ateistai turi
savo propagandos laisvę. Reli
ginėms bendruomenėms ir są
jungoms turi būti grąžintos
juridinio asmens teisės. Reika
laujama atšaukti religinę laisvę
varžančius nuostatus. Jie sumi
nimi. Reikalaujama religinėms
bendrijoms sugrąžinti atimtas
bažnyčias ir kitus reikmenis bei
knygas. Reikalaujama atstatyti
teisę religinėms bendruome
nėms statytis savo maldos
namus ir būti jų savininkais.
Reikalaujama laisvės mokyti
vaikus ir jaunuolius religinių

tiesų už mokyklų sienų. Reika
laujama atšaukti draudimą
religinėms bendrijoms vykdyti
šalpos darbus,
atšaukti
įsakymą, kuriuo įpareigojama
registruoti religines bend
ruomenes ir dvasiškius. Reika
laujama atšaukti baudžiamojo
statuto paragrafus (jie įsakmiai
išvardijami), numatančius baus
mes tikybininkams, nes tie nuo
statai priešingi konstitucijai.
Reikalaujama atšaukti slaptus
parėdymus religinių reikalų
tarybai, varžančius tikinčiųjų
teises.
Reikalaujama grąžinti laisvę
ukrainiečių unitų katalikų
Bažnyčiai ir kitoms religinėms
grupėms, k u r i a s uždraudė
Stalinas, grąžinti bažnyčias,
vienuolynų ir seminarijų rūmus
ir visą nuosavybę, reikalingą jų
veikimui. Reikalaujama laisvės
visiems sąžinės kaliniams. Turi
būti panaikintas reikalavimas
registruotis dvasiškiams, at
šaukti pasisavintą teisę tvirtinti
bažnytinių tarybų komitetus.
Jų nariais turi būti leidžiama
tapti ir dvasininkams. Reli
ginėms bendrijoms turi būti
leidžiama laisvai skelbti reli
giją, leisti savus leidinius,
panaudoti masinės komunika
cijos priemones. Tėvams turi
būti palikta teisė perduoti
vaikams savo religinius įsitiki
nimus. Religinėms bendruo
menėms turi būti nevaržoma
teisė vadovauti religinio švie
timo institucijoms be jokio
valdžios žmonių kišimosi. Kuni
gams turi būti nevaržoma teisė
teikti religinį švietimą, nesi
kišant valdžios įstaigoms.
Moksleiviai ir studentai neturi
būti verčiami stoti į ateistinio
auklėjimo organizacijas. Jie
n e t u r i būti baudžiami už
atsisakymą įsijungti į tuos
ateistinius sąjūdžius. Neturi
būti kliudoma siekti mokslo
tiems, kurie tiki ir praktikuoja
religiją.
Valstybė neturi kištis į
seminarijų profesorių skyrimą,
neturi kliudyti norintiems įsto
ti mokytis seminarijose. Reli
ginių švenčių metu mokslei
viams ir studentams neturi būti
kliudoma iš mokyklos ar darbo
eiti į pamaldas. Tikintiesiems
neturi būti varžoma emigracija.
Jiems neturi būti kliudomas
susižinojimas su kitais tikinčiai
siais bet kur pasaulyje. Reli
ginėms institucijoms turi būti
leidžiama turėti nuosavybę,
veikti socialinėje, labdaros srity
je, organizacijose kaip blaivybės
sąjungoj. Dvasininkams turi
būti leidžiama lankyti ligo
nines, kalėjimus, prieglaudas.
Neturi būti tikintiesiems kliu
doma dėvėti religinius sim
bolius. Jiems turi būti pri
einama religinė literatūra.

DIAKONAS LIETUVIŠKOJ IR
NE LIETUVIŠKOJ PARAPIJOJ
Amerikoje bei Kanadoje jau
yra apie 10,000 diakonų. Kas jie
yra? Kokia diakonų misija ir pa
šaukimas? Turbūt daugelio
supratimu diakonas laikomas
pusiau kunigu, t.y. asmuo, kuris
turi teisę dalinti komuniją, vie
šai aiškinti Šv. Raštą, sakyti pa
mokslus ir padėti kunigams
pagal jų pageidavimus, tačiau
negali atnašauti šv. Mišių ar
klausyti išpažinčių. Tuo tarpu
mes esame įpratę suprasti
diakonatą, kaip svarbią pakopą
prieš kunigystės šventimus.
Istorinėje
perspektyvoje
diakonų rolė buvusi labai skir
tinga. Pats žodis .diakonas'
reiškia tarnas. Pirmaisiais
krikščionybės laikais vienas
svarbus krikščioniškas patar
navimas buvo aprūpinti maistu
neturtinguosius bei našles.
Žydų kilmės graikiškai kalban
čios našlės, kurios nemokėjo
hebrajų kalbos, pastebėjo
šališkumą teikiant šią pašalpą.
Jos nusiskundė, jog hebraiškai
kalbančioms visuomet buvo duo
dama pirmenybė. Mokiniai su
šaukė tikinčiųjų susirinkimą iš
tirti šią nelygybę. Susirinkimas
išrinko septynis dorus ir tam
darbui tinkamus vyrus ir juos
įšventino šiam tarnavimui. Tai
diakonų pirmtakai. O pagrindi
niai elementai anų apeigų liko
rituale ir atgaivinti dabar mūsų
liturgijoje, t.y. visuomenės
priėmimas ir maldos.vyskupui
uždedant rankas ant kandidatų.
Pirmaisiais krikščionybės
šimtmečiais diakonų rolė bažny
čioje augo ir jų autoritetas
stiprėjo. Jie tapo ne tik meilės
darbų tarnais bet ir Dievo žodžio
skelbėjais ir liturginių apeigų

ALMIS KUOLAS
pravedėjais. Vėliau diakonai
kai kur kaimuose tapo mažes
nių parapijų klebonais, kai
kurie kardinolais ir, 554 m.
V i r g i l i u i m i r u s , diakonas
P e l a g i u s t a p o popiežium.
Kadangi diakonai buvo įšven
tinti pačių vyskupų, jie buvo
tiesiogiai atsakingi vyskupams
— ne parapijų kunigams, jie
tapo diplomatais tarp vyskupijų
ir dažnai suteikdavo krikšto bei
moterystės sakramentus.
J a u gale ketvirto šimtmečio
Mišios buvo atnašaujamos tik
kunigų, ne diakonų. Tačiau kilo
klausimas, kodėl diakonai neat
našauja Mišių, kai turėjo tokias
aukštas pareigas. Šis klausimas
buvo keliamas net pačių kuni
gų, kaip Jeronimo. Tuo tarpu
kunigai turėjo visas tas pačias
teises, kaip ir vyskupai, be
diakonų pagalbos. Nesklandu
mai buvo išlyginti leidžiant dia
konams tapti ne tik vyskupų,
bet ir visų kunigų padėjėjais.
S u l a i k u diakonų rolė
Bažnyčioje mažėjo. Jau 11 bei
i 12 amžiuje jie teliko tik išaukš
tinti Mišių patarnautojai, kurie
padėdavo kunigams prie alto
riaus. Dingo diakonų teisės
skelbti Dievo žodį. Šv. Tomas
Akvinietis viešai skelbė, kad
y r a tik vienas pašaukimas tar
n a u t i Dievui, kuriuo lygiai
dalijasi kunigai ir diakonai —
vieni didesne prasme, nes jie
t u r i teisę aukoti Eucharistiją,
kiti mažesne, nes jie tos teisės
neturi.
Pirmykštė diakonų mintis
( t a r n a u t i meilės darbuose,
skelbti Dievo žodį ir suteikti
liturginį patarnavimą parapijos

Rūta Lee Kilmonytė autografuoja Los Angeles lietuviams.

ribose) visai dingo. Dalinai šią
pareigą perėmė patys kunigai,
vienuoliai, seselės ir patys pa
sauliečiai įvairiose religinėse
ir šalpos organizacijose. Taip
šimtmečių eigoje dingo diakonatas kaip atskiras pašauki
mas, skirtingas nuo kunigų.
Liko tik laikinas diakono sta
tusas, kaip lieptas į kunigystę.
Vatikano II-ras susirinkimas
atstatė diakonatą į nuolatinį
statusą — atskirą nuo kunigų ar
vienuolių. Spalio mėnesį 1964
m. Vatikano II tėvai suvažia
vime atnaujino pilnutinį diako
natą, kaip pašaukimą tarnauti
Dievo žmonėms liturgijoje, skel
biant Dievo Žodį bei meilės
darbų patarnavime.
1967 m. Apaštaliniame laiške
„Sacrum Diaconatus Ordinem"
popiežius Paulius VI paskelbė
atitinkamas kanonines normas
pilnam diakonatui, o 1968 m.
apaštalinėje konstitucijoje „Pontificalis Romani Recognitio"
buvo patvirtinta naujos įšventi
nimo apeigos. 1971 m. vyskupų
komitetas paskelbė savo nuro
dymus ryšium su kandidatų
paruošimu ir išrinkimu bei tiks
lesnių pareigų apibūdinimu.
Šiandien, daugiau kaip 15
metų praėjus nuo šių oficialių
Bažnyčios paskelbimų, diakonatas pradeda atrasti savo vietą
Bažnyčioje. Kadangi galutinis
diakonato vystymasis paliktas
paskiroms vyskupijoms, diako
nų paruošimas bei jų pareigos
skiriasi pagal vietoves. Dar per
trumpas laikas spręsti, kokie
vaisiai atnaujins diakonato
luomą. Matome, kad šiandien jų
rolė dar ne visai aiški, net ir
pačių kunigų ar vyskupų tarpe.
Vieni tebežiūri įjuos kaip į „puskunigius", o kiti kaip ypatingai
pasišventusius pasauliečius.
Apgailėtina, kad yra diakonų,
kuriems patiems nėra aiški jų
paskirtis. Tarp jų matyt dvi
pagrindinės kryptys: vieni
jaučia savo rolę kaip klierikai,
religiniai auklėtojai, mokytojai,
kunigų dešinioji ranka, prave
dant kai kurias religines apei
gas (krikštą, šermenis bei laido
jimą, Švenčiausiojo pagarbini
mo maldų apeigas ar net
sutuoktuves). Antrieji jaučia,
kad jų pašaukimas yra tarnau
ti juodu darbu', kuris yra tikro
nusižeminimo ir tarnavimo
esmė. Jie ramūSjatlikdami kas
dieninius patarnavimus, kurie,
be abejo, reikalingi sklandžiom
religinėm apeigom. Šis patarna
vimas priklauso nuo parapijos ir

pasauliečių įsijungimo į šiuos
darbus.
Iš tikrųjų neturėtų būti kon
flikto tarp šių dviejų krypčių,
nes abu atsiliepia į pasaukimą
tarnauti. Pagal interesus ir
asmeniškus sugebėjimus kiek
vienas tarnauja kitiems savo
būdu — vieni labiau liturgine
prasme, kiti labiau meilės
darbais.
Kyla parapijose klausimas,
koks skaičius diakonų praktiškai
gali efektyviai vienoje parapijo
je tarnauti.Diakonai aiškiai
užpildo spragą parapijose,
kuriose yra trūkumas kunigų ar
kur pasauliečiai mažiau
jungiasi į parapinę veiklą.
Tačiau parapijose, kur religinė
veikla labai gyva, pasauliečiai
atlieka daugumą pareigų ir ne
trūksta kunigų, diakonų rolė
mažiau aiški. Yra net parapijų,
kurios nesiima jokių pastangų
ruošti ar raginti vyrus į dia
konatą.
Tačiau čia ir prieinam prie
platesnės diakono sąvokos. Is
torine prasme diakonai buvo
vyskupų įšventinti atlikti įvai
rius tarnavimo darbus. Tuo
metu diakonai buvo atsakingi
tiesiogiai vyskupams ir padė
davo atlikti darbus, kurie
nesiribojo parapijomis. Ar tai
neapibūdina išeivijos lietuvių
vyskupo P. Baltakio pastoraci
nės apimties ir rūpesčio?
Šiandiena tie patys darbai
laukia pasišventusių žmonių
lietuvių tarpe. Galvojant ne
parapiniu mastu, o etniniu, dia
konų vaidmuo pasidaro ypač
reikalingas. Popiežius Paulius
VI šiuo klausimu pareiškė,
viena iš diakonų pareigų yra
vesti mažus krikščionių būrelius
vyskupo vardu į pilnesnį Dievo
supratimą, ypač ten, kur nėra
kunigo ar kitų galimybių
religiniam auklėjimui. Tokių
mažų kolonijų turime čia pat
lietuvių tarpe. Dievo ieškančių
krikščionių randame tarp savų
jų: mirštančių, sergančių,
nuliūdusių, vienišų, apviltų,
gyvenimo nuskriaustų, kalinių.
Be to, lietuviškame gyvenime
jau yra apylinkių, kurios nebe
turi lietuviškų parapijų, nes
nebėra lietuvio kunigo. Tas
pavojus gresia ir eilei kitų para
pijų, kuriose kunigų amžius
kelia rūpestį tolimesniam para
pijų likimui. O ką gi kalbėti
apie jaunimo religinį auklėjimą
bei aktualesnį patarnavimą jau
noms šeimoms.
Diakonatas yra pašaukimas
kaip ir kunigystė. Tai yra
ypatingas pasiaukojimas tar
nauti Dievui. Diakono pavyzdys
yra pats Kristus, kuris tarnavo
visiems, gydydamas sergančius.

ti kavai...
— Geras pokštas! — atsiliepė Flaskas. — Tai yra
aliejinis indas ir skardinė. Matyti pas juos išsibaigė
aliejus ir jis atvyksta elgetauti.
HERMAN MELVILLE
Nors gali atrodyti keista, kad aliejų telkiantis
ROMANAS
laivas gali prašyti aliejaus toje vietoje, kur medžiojami
Išvertė P. Gaučys
banginiai, kartais taip atsitinka. Kalbamu atveju iš
tikrųjų kapitonas laikė rankoje aliejinį indą pripildyti
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lempoms, kaip teisingai Flaskas pažymėjo.
O didžioji galva po tokio sunkaus gimdymo, kaip
Jam pakilus ant denio, Ahabas staiga priėjo priėjo,
buvo galima tikėtis, ramiai tęsė kelionę į dugną.
nekreipdamas dėmesio į tai,ką jis rankoje laikė. Savo
Jeigu Taštegas būtų žuvęs toje galvoje, jo mirtis laužyta kalba vokietis šiaip taip jam išaiškino, kad jis
būtų
buvusi labai brangi, nes būtų prigėręs balčiau nė žodžio nežinąs apie Baltąjį Banginį ir, tuojau
Po šiais religinės laisvės
reikalavimais, po memo sioje, švelniausioje ir kvapniausioje spermoje, o jo kapas nukreipdamas pokalbį, jam pareiškė, kad vakarais esąs
randumu, kuris bus perduotas būtų banginio sanctum sanctorum. Jo mirtį būtų buvę priverstas eiti gulti ir visiškoje tamsoje tūnoti, nes ant
Gorbačiovui, pasirašė daugybė galima palyginti maloniai mirčiai Ohio medžiotojo, „Jungfrau" išsisėmė ligi paskutinio lašo iš Bremeno
kuris beieškodamas medaus viename girios stuobryje pasiimtas aliejus ir kad visos kelionės metu jie negalėję
JAV mokslininkų, universitetų
jo
rado tiek daug, kad smarkiau palinkęs, norėdamas sugauti nė menkiausios skraidančios žuvelės. Jo lai
profesorių, redaktorių, sena
torių kongresmenų, darbi pačiulpti medaus, pats buvo įčiulptas ir mirė vas yra, žuvininkų terminu sakant, „švarus laivas",
atseit tuščias ir visiškai vertas Jungfrau ar Mergelės
ninkijos vadų, AFL-CIO moky užbalzamuotas meduje.
vardo.
tojų sąjungos prezidentas A.
LXV.
„Peąuodas"
susitinka
su
„Jungfrau"
Kai aliejum buvo pripildyti indas bei skardinė.
Shankert, daug visuomeni
Derikas
išvyko, bet vos jam pasiekus savo laivo šoną,
ninkų, politikų, valstybininkų,
Likimo skirtą dieną sutikome laivą vardu „Jung
kai
abiejų
laivų žvalgai pranešė apie banginių pasi
daug aukštųjų dvasininkų, kaip frau", banginininkų laivą iš Bremeno, kurio kapitonas
kard. Bemardin, kard. L. Law, buvo Derk De Dier. Dėl mum nežinomų priežasčių rodymą, ir Derikas taip nerimavo kuo greičiausia
Bostono arkivyskupas.
„Jungfrau" labai norėjo mums pareikšti savo pagar sugauti bent vieną, kad, netgi nepadėjęs indų su alie
bą. Da tebebūdamas gana toli nuo „Peąuodo", susto jum, pasuko valtį ir leidosi persekioti leviataną, lempų
Jau yra ir iš lietuvių parašų, jo, nuleido valtį, kurioje kapitonas, stovėdamas prieky aprūpintoją.
kaip vysk. P. Baltakio, LIC je, o ne užpakalyje, pasileido mūsų link, rodydamas
Banginiai pasirodė iš pavėjinės pusės. Ir tiek jo, tiek
vadovų kun. K. Pugevičiaus, V. nerimo ženklus.
kitos vokiečių valtys turėjo žymiai didesnį pranašumą
Nako. Parašai dar renkami. I šį
— Ką jis laiko rankoje? — suriko Starbuckas, pirštu už „Peąuodo" valtis. Iš viso buvo aštuoni banginiai.
užmojį įsijungė universitetai, rodydamas į kažką, kuo vokietis mojavo. — Atrodo,lyg Įsisąmoninę pavojų, visu greičiu bėgo vienas Šalia kito,
kaip De Paul, ir tai turės būti tai būtų aliejaus indas lempoms pripildyti. Bet tai ne beveik susiliesdami.
spaudimas Sovietų vadovams galimas dalykas...
Gerokai atsilikęs plaukė savotiškas milžiniškas
sukti religinės laisvės keliu.
kuprotas
bulius, kuris, sprendžiant iš palygint lėto
— Ne tai, — tarė Stubbas. — Greičiau tai yra
Juoz. Pr. kavinukas, pone Starbuck. — Jis atvyksta mus pakvies stūmimosi, o taip pat iš geltonų inkrustacijų viršuje,

BALTASIS BANGINIS

mylėdamas visus — Kristus, ku
ris atidavė viską ir tapo vergu
skelbdamas Gerą Žinią savo
Tėvo vardu. Diakonais gali
tapti vedę vyrai, k u r i e
įšventinami vyskupo ir užima
pareigas Bažnyčioje. Tai yra
luomas, skirtingas nuo kunigų,
vyskupų.
Su šiuo pašaukimu ateina ir
tam tikros bažnytinės normos.
Apeigų metu diakonas dėvi albą
ir stulą, tačiau diakonas ją
deda per vieną petį, kryžmai
per širdį, ne nuo peties žemyn,
kaip kunigo. Diakonai, nors
nėra įpareigoti, yra raginami
kalbėti brevijorių, t.y. liturginių
valandų maldas. Jei diakonas
yra vedęs, jo žmonai mirus,
diakonas negali antrą kartą
vesti. Nevedęs diakonas jau
prieš šventimus priima celibato
įžadus.
Diakonatas aiškiai nėra vi
siems. Šis ypatingas pašauki
mas reikalauja ne tik asmeniš
ko pasiaukojimo,bet ir atitin
kamo vedybinio ir šeimyninio
gyvenimo bei atitinkamų gali
mybių ryšium su kasdieniniu
darbu, kad būtų įmanoma uoliai
pareigas atlikti. Reikalinga
išeiti atitinkamą mokslą, kuris
užtrunka 3-4 metus. Supran
tama, jog asmuo, kandidatuoda
mas į diakonatą, turi pajėgti
derinti šeimynines pareigas pa
siruošimo metu (ruošiantis
paskaitoms, kursams) ir vėliau
einant diakono pareigas.
Diakonas nėra tik labiau susi
pratęs pasaulietis. Diakonatas
yra savitas pašaukimas, atoliepies į Dievo meilę, ypatingu bū
du tarnaujant jo žmonėms. Jo
rolė dažnai gali būti už para
pijos ribų, ypač etninėse para
pijose, tarnaujant p!ačiau,negu
tik užpildant kunigų paliktas
spragas.
Jų misija yra svarbi bažnyčios
atsinaujinimui.. J i gali būti
pilnai atlikta, jei ši misija yra
visų parapiečių suprasta, kaip
dalis tarnavimo trikampio,
kuriuo dalijasi vyskupai,
kunigai ir diakonai. Ši tarnystė
vystosi 2000 metų, o atnaujin
ta diakonų rolė vystosi tik
15 metų. Būsimas dešimtmetis
labiau išryškins jų vietą ir jų
svarbą. Kai meldžiamės už pa
šaukimus, melskimės ir už pa
šaukimus į diakonatą.

TRYS NAUJI TEATRAI
Chicagoje, 845 W. North,
suplanuota už 6 mil. dol. pasta
tyti teatrų rūmus su trimis
salėmis. Jose tilps 1,170 žiū
rovų. Numatoma statybą baigti
1989 m. pabaigoj.

atrodė sergąs geltonlige ar kuria negalia. Šis banginis,
matyt, nepriklausė kaimenei, kuri bėgo, tačiau laikėsi
to paties tako,nors sukilusios bangos smarkiai lėtino
jo greitį. Jo čiurkšlį lydėjo keisti kūno trūkčiojimai ir
atrodė turi kitą išėjimą panirusioje kūno dalyje, nes po
savim palikdavo pilną burbulų taką.
— Man rodos šitam banginiui skauda pilvą — aiški
no Stubbas. — Žiūrėkite! Tikriausiai, jis pametė vairo
rankeną!
Iš tikrųjų tas senas banginis kilnojo savo masę ir
atrodė kartas nuo karto guldavo ant savo plačių šonų,
tuo metu parodydamas priežastį, dėl ko taip raitėsi:
jam stigo dešiniojo peleko. Sunku buvo pasakyti, ar to
peleko neteko kovos metu,ar be jo gimė.
— Truputį palauk, seni, aš tau parisiu tą sužeistą
ranką! — sušuko Flaskas, rodydamas į šalia jo gulinčią
virvę.
— Saugokis, kad jis neparištų tavosios! — pastebėjo
Starbuckas. — Irkitės smarkiau, jeigu nenorite, kad
vokietis jį sužvejotų.
Visos rungtyniaujančios valtys, tarsi susitarusios,
pasuko į tą banginj, nes jis buvo ne tik didžiausia ir
tuo pačiu vertingiausias, bet taip pat ir artimiausias.
Kiti banginiai taip greit plaukė, kad tuo tarpu nebuvo
galima nė galvoti apie jų vijimąsi. „Peąuodo" valčių
skiauterės jau pralenkė tris vokiečių nuleistas valtis,
tačiau dėl savo pradinio pranašumo Deriko valtis vis
tebebuvo priekyje, nors kiekvieną akimirką prie jos vis
artėjo užsieniečiai rungtyniautojai. Šie labiausia bijo
jo negalėsią jo pralenkti pirma, negu jis svies perstekę.
Derikas buvo tikras laimėsiąs banginį ir. tartum norė
damas pasityčioti iš jų. kartas nuo karto jiems rodė alie
jaus indą.
(Bus daugiau)

CLASSIFIED GUIDE
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MIS K O M P I U T E R I Ų

pagalDa galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus

LIETUVIŲ FONDO
VILTYS LIETUVYBEI IŠLAIKYTI IŠEIVIJOJE

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS
ISCOUE TAX - INSURANCE
6529 S KEDZIE
778-2233

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai (kainuojame 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
6 6 0 0 S. Pulaski

augą*--;-*
Bankaitis A u d r i u s

Bankaitytė Auksė
JAV

767-0600
Bindokas Paulius
JAV

Boyevas Vytaute
JAV

Černiauskaitė Cailė
JAV

Dabrilaitė Gitą
JAV
RE/MAX
REALTORS i

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. S T A N K U S
361-5950
636-6169
Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią (Staiga, prašome
paminėti, kad esate arba-nonte būti
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas n e m o k a m a i .
Daunoravičiūtė Gražina
JAV

Diavvara Gabija
Mali

Gaškienė Rūta
JAV

Eidukaitė Gailė
JAV

Grigutytė Teresė
JAV

Gromašauskas Alain
Dominikonu Respublika

FOR RENT

Apt. for rent. 5 r m s . w i t h heat:
1st fl.; 70 & Maplevvood. Stove &
refrig. incld. Adults only. No pets.
$375 a mo. Call 8 5 2 - 6 9 6 5 .

MISCELLANEOUS

A
Ibarra-Veta Robertas
Urugvajus

Izokaityte \ iktonja
JAV

Jakimavičiūtė Alma
K^ririd.i

Kriaučiūnas Aldas
JAV

Makauskas Claudia
Argentina

Mikalauskas Sandra
Brazilija

VILIMAS
M OV I NG

Tel. 376-1882 ar 3 7 6 - 5 9 9 6
•jOo/o—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
Das mus.
FRANK Z A P O U S
3206V2 W e s t 9 5 t h S t r e t
T«|. — GA 4-8654

Mikalkėnas

Lilian

Brazilija

Motekaitis Liudas
JAV

Naudžiūtė Ingrida
JAV

Naudžiūtė Renata
JAV

Norvilienė Dana
IAV

Pakalnis Sandra
JAV

ELEKTROS
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS
TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į: Hermis Deckys

Tel. 585-6624
Nuo 8 v. ryto iki 5 v. vakaro
Kalbėti lietuviškai

$%
FOR SALE
Pakulis V i k t o r i j a
AV

Palionis Vytautas
JAV

Rukšytė Danutė
JAV

Silickds Cynthia
Brazilija

Staniškis Vincas
JAV

Steponavičiūtė Ramoną
JAV

Pigiai parduodu tinkamus
naudoti Lietuvoje
VIDEO R E K O R D E R I U S
(312) 839-5829

POPULAR
LITHUANIAN
R ECI P ES
Tamulaitis Vytautas
IAV

Tijūnėlis Marius
JAV

Tijunėlytė Asta
JAV

Valevičius Andrius
Kanada

Varankaitė Dalia
JAV

Vėžytė Vaiva
JAV

1988 M. LIETUVIŲ FONDO STIPENDININKAI
Katinas Marrelo
Argentina
trūksta nuotraukos

Visos aukos nurašomos nuo
Federaliniu Mokesčiu

LIETUVIŲ FONDAS
LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
3001 VVEST 59TH STREET
CHICAGO, IL 60629
Telef. (312) 471-3900

B u t a u t a i t ė Sofija
Brazilija

Nauja devintoji laida
Suredagavo
Juzė D a u ž v a r d i e n ė
Šiomis dienomis „Draugo"
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo
knygos.
Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms.,
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami 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

i

IŠEIVIJOS KALĖDŲ DOVANA LIETUVAI
Reikalinga skubi Išeivijos pagelba Lietuvai. Vilniuje leista
perspausdinti: A. Šapokos LIETUVOS ISTORIJĄ
200,000 tiražu. Tačiau trūksta popieriaus vienam šimtui
tūkstančių egzempliorių.
Skelbiame kalėdinę Išeivijos dovanąUetuvai:
Tegu nelieka nei vienos lietuvių šeimos šių Šv. Kalėdų proga
nepadovanojus savo tautai jos istorijos knygos, kurijai buvo
atimta ir sunaikinta per 4 8 metus.
Ateitininkų

A . Šapokos
redaguota

Gruodžio 4 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos trečio aukš
to salėje įvykęs komp. Jeronimo
Kačinsko kamerinių ir vokali
nių kūrinių koncertas sutraukė
gana daug vietos ir apylinkės
lietuvių. Koncerto dalyvių tarpe
buvo prof. Vytautas Marijošius,
prel. Vytautas Balčiūnas, kun.
dr. Valdemaras Cukuras iš Putnam, CT, ir kiti. Visus komp.
Jeronimo Kačinsko kamerinius
ir vokalinius kūrinius bei jų atlikėjus publika priėmė ir
palydėjo karštais aplodismen
tais.
Koncerto atlikėjais buvo
Berklee muzikos mokyklos
styginis ansamblis, tos mokyk
los mokinių koncertinis mišrus
choras, pučiamųjų ansamblis, o
taip pat sol. Ona Aleksaitė ir
pats komp. Jeronimas Kačins
kas. Choras atliko komp. Jero
nimo kūrinius lotynų ir lietuvių
kalba. Tokie koncertai mūsuose
darosi vis retesni, nes savųjų
tokioms programoms atlikti ne
turime, o svetimuosius pasitelk
ti nėra lengva. Atrodo, kad tai
gali padaryti tik komp. Jeroni
mas Kačinskas, kuris ilgus me
tus dirbo Berklee muzikos mo
kykloje profesoriumi.
LIETUVIŠKA EGLUTĖ
MENO MUZIEJUJE
Nuo gruodžio 11d. ligi sausio
7 d. Museum of Fine Arts, 465
Huntington Ave., Bostone išsta
tyta lietuviškais ornamentais
papuošta 15-kos pėdų Kalėdų
eglutė. Jai skirta vieta pirmo
aukšto rotundoje. Eglute pasirū
pino LB-nės Bostono apylinkės
valdyba, padedama Lietuvių
Tautodailės instituto Bostono
skyriaus. Eglutė papuošta Da
nutės Augienės ir jos dukros
Rūtos Manomaitienės paruoš
tais ornamentais. Tai gražus
muziejaus lankytojų supažindi
nimas su mūsų tautodaile.
SANDAROS 7-OJI KUOPA

Čekį prašome rašyti Lithuanian-Amencan Community —
Lietuvos Istorija vardu. Aukos gali būti nurašomos nuo mokesčių
(ID #51-0194467). Jūsų grįžęs čekis atstoja kvitą. Aukas siųsti:
Lithuanian-American Community, Lietuvos Istorija, 2713 W .
71 st St., Chicago, i L 6 0 6 2 9 .

Federacija, JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga, Lietuvių Skautų Sąjunga, LST korp! Neo-Lithuania,
Šiaurės Amerikos Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjunga.

minėta Lydijos Jasinskienės ir sol. Benediktas Povilavičius ir
jos dukros Giedrės mirties su velionio sūnus pianistas dr. Vy
kaktys. Pirmoji mirė 1985 m. tenis Vasyliūnas.
apyskaita ir išrinkta tokios lapkričio 30 d., o antroji 1987 m.
LAIŠKŲ RAŠYMAS,
sudėties naujoji valdyba: pirmi birželio 14 d., palikdamos gilia TELEGRAMŲ SIUNTIMAS,
ninkas — Martynas Dapkus, me skausme vyrą ir tėvą žurna
DEMONSTRACIJA
vicepirmininkė — Ilona Bara listą ir aktorių Jurgį Jašinską,
Atsiliepdami į mūsų politinių
nauskaitė, sekretorius — Alek kuris tebegyvena So. Bostone ir
veiksnių bendrą atsišaukimą
sandras Chaplikas, iždininkė ir reiškiasi spaudoje.
finansų sekretorė — Ann Lane. O gruodžio 11d. laidoje daug laiškais, telegramomis, telefoni
Šiuo metu kuopa turi 24 na laiko skirta smuikininkui Izido niais skambinimais įtaigoti pre
rius. Jos kasoje yra arti 6,000 riui Vasyliūnui, mirusiam 1982 zidentą Reagan, išrinktą prezi
dol. Susirinkimas paskyrė po 25 m. gruodžio 14 d. Cambridge, dentą Bush, senatorius ir kongdolerius Sandarai ir Amerikos kur jis ir jo žmona Elena Vasy- resmanus, kad jie Lietuvos rei
Lietuvių Tarybai.
liūnienė gyveno ir buvo vargo kalais darytų spaudimą Gorba
nininku vietos lietuvių para čiovui, o Batūno kvietimą gau
PARAMA KOVOJANČIAI pijoje. Jo mirties sukakties pro siai dalyvauti demonstracijoje
LIETUVAI AR PAMINKLO ga programos vedėjas Petras prie Jungtinių Tautų būstinės
Viščinis nušvietė jo nueitą kelią New Yorke. Bostono ir apylin
STATYMAS?
ir atliktus darbus, puoselėjant kės lietuviai skubiai ir sėkmin
Ryšium su LB-nės Krašto lietuvių muzikinę kultūrą. Kon gai įsijungė į tą akciją. Šiuo
valdybos paskelbtu atsišaukimu certai Lietuvoje, karo sugriauto reikalu iniciatyvos ėmėsi Ame
įsijungti savo piniginėmis auko je Vokietijoje, Columbijoje >ir rikos Lietuvių Tarybos Bostono
mis į okupuotos Lietuvos ryž šiame krašte, o taip pat savo skyrius, kurio pirmininku yra
tingą kovą dėl laisvės, padedant lėšomis lietuvių kompozitorių Gintaras Čepas. Parašų rinki
išleisti dr. Adolfo Šapokos para kūrinių gaidų leidimas ir lietu mas po paruošta peticija ir sure
šytą Lietuvos istoriją ir kitų ak viškų kūrinių
plokštelių daguotais laiškais, o taip pat de
tualių reikalų tvarkymą, Brock- gaminimas išskyrė jį iš visų monstracijos dalyvių organiza
tone paaštrėjo diskusijos klau kitų mūsų menininkų, kaip vimas buvo vykdomas prie visų
simu, kas svarbiau: šia prasme idealistą, siekiantį meninės didesnių lietuvių susibūrimų,
padėti ryžtingai kovojančiai aukštumos, bet taip pat kaip prie visų lietuvių bažnyčių
tautai okupacijoje ar rūpintis neužmirštantį realaus gyveni Bostone, Brocktone, Cambridge,
tokiais reikalais, kaip statymas mo, kuriame reikalingas pa Nonvoode, komp. Jeronimo Ka
paminklų, kurie vargiai turės sišventimas, ugdant savo kū činsko koncerte, Lituanistinėje
kokį nors poveikį lietuvybės rybą ir populiarinant ją savų mokykloje ir 1.1. Šių pastangų
išlaikymui šiame krašte a r jų ir svetimųjų tarpe.
dėka parašyta arti 600 laiškų,
Lietuvos išlaisvinimo reikalui.
Šios mintys palydėtos ištrau surinkta arti 50 demonstrantų
Perduodamas minėtą LB-nės ka iš Juozo Gruodžio sonatos, vykti specialiais autobusais į
krašto valdybos atsišaukimą ir atlikta smuikininko Izidoriaus New Yorką, paruošti demonst
Brocktone diskutuojamą klausi Vasyliūno su savo sūnumi racijai plakatai, suorganizuota
mą, „Laisvės Varpas" gruodžio pianistu dr. Vyteniu Vasyliūnu. tautinės vėliavos. Gerai orga
11d. laidoje pažymėjo, kad pir
Dar pažymėtina, kad šv. Mi nizuoti į New Yorką nuvyko ir
mieji į paskelbtą atsišaukimą šios už Izidoriaus Vasyliūno sie demonstracijoje dalyvavo 66
atsiliepė žurnalistas Antanas lą bus atnašaujamos sausio 8 d. pabaltiečiai. Nė vienas lietuvių
Juodvalkis ir jo žmona Ona iš 10:15 vai. ryto Šv. Petro lietu nebuvo tuščiomis rankomis, bet
Chicagos, įnešdami tam reika vių parapijos bažnyčioje So. Bos laikė jose Lietuvos vėliavą, pla
lui 100 dolerių, o juos pasekė tone, o tuoj po Mišių, salėje po katą ar šūkius. Tai atkreipė
Petras Viščinis ir žmona Mira, bažnyčia, vyks minėjimas. Mi televizijos, spaudos ir radijo ko
skubiai pasiųsdami savo įnašo šių metu bažnyčioje ir minėji respondentų dėmesį, susilaukė
pirmąją dalį 100 dolerių sumoje. me muzikinę programą atliks reikalingo dėmesio. Pavyzdžiui,
„Laisvės Varpo" vardu Petras komp. Jeronimas Kačinskas, „Boston Herald" koresponden
Viščinis reiškė viltį, kad Bosto
no ir apylinkės lietuviai jautriai
atsilieps į paskelbtą vajų labai
NAUJAS PATARNAVIMAS
konkretiems pagalbos kovojan
čiai Lietuvai reikalams, atide
NORINTIEMS PASVEIKINTI
dami vėlesniam laikui kitus
SAVO GIMINES AR DRAUGUS
mažiau reikšmingus reikalus.
Savo pasisakymą jis taip užbai
gė: „Besirūpindami Kalėdų do
vanomis, neužmirškime dovanų
pavergtai Lietuvai, kurių ji
Algis
pagrįstai iš mūsų laukia".

Gruodžio 4 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos patalpose
MIRUSIŲJŲ
įvykusiame ALT Sandaros
PRISIMINIMAI
7-sios kuopos narių metiniame
susirinkime išklausytas veiklos
„Laisvės Varpo" gruodžio 4 d.
pranešimas, priimta finansinė laidoje plačiai ir originaliai pa

ATPLAUKĖ ŽVEJŲ LAIVAI PILNI
SILKIŲ! ATRIEDĖJO STATINĖS PILNOS
EUROPIETIŠKŲ GRYBŲ!
Didžiausias pasirinkimas šviežios, keptos, sū
dytos ir marinuotos žuvies! Taip pat europietiškų
grybų, žirnių, pupų, miežių, prieskonių, medaus!
Atvykite ir pamatysite! Žuvys nuvalomos veltui!
Kalėdų užsakymai priimami: prašome tik mažo
užstato.
ARCHER FISH MARKET
4311 S. Archer Ave.
523-3429
Pirmadieni uždaryta

Šis vajus yra suderintas su Lietuvių Bendruomenės vadovybės
paskelbtu bendruoju finansiniu vajumi.

LIETUVOS
ISTORIJA

BOSTONO ŽINIOS
KOMP. J. KAČINSKO
KŪRINIŲ KONCERTAS

Popierius istorijai išspausdinti bus skubiai užpirktas ir pristatytas
i Lietuvą iš vakarų Europos.

LIETU

Santaros-Šviesos

Federacija,

Veiksmas vyksta NKVD būs istorijoje. Atveskime savo drau
tas Peter Gelžinis susirišo su
Bostono lietuviais demonstran tinėje Vilniuje 1946 metais, kur gus amerikiečius, kad pamaty
tais, o vėliau parašė sumanų tardomas suimtas partizanas. tų, kaip veikė Stalino teroras
Šis spektaklis yra skiriamas Lietuvoje.
straipsnį tuo reikalu.
Pasikalbėjimo su Petru Višči broliams ir sesėms lietuviams,
JAV LB Bostono
kuriuos
NKVD
kankino
kalėji
niu formoje visa tai nupasako
apylinkės valdyba
jo Gintaras Čepas gruodžio 11d. muose ar Sibiro tremtyje. Visi
„Laisvės Varpo" laidoje. Jis lietuviai turėtų pamatyti šią
Gyvenimas — panašus į ugnį:
baigė savo pranešimą tokiu pa dramą apie Lietuvos okupaciją. prasideda dūmais ir baigiasi
reiškimu: „Šitokia veikla yra Škėmos drama yra viena iš stip pelenais.
Ara6ų
priežodis
labai svarbi mūsų tėvynei. Mes riausių veikalų mūsų teatro
turime dažniau iškilti į ameri
kiečių visuomenę, pareikšdami
savo tautos reikalavimus, norus
ir siekius. Niekas kitas negali
to darbo atlikti laisvajame pa
saulyje. Be mūsų,tėvynės balsas
EUDEIKIS
nebus išgirstas".
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
O programos vedėjas Petras
PATARNAUJA
IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
Viščinis dėkojo už g e r a i
suorganizuotą, reikšmingą
4330-34 S. California Avenue
darbą, sėkmingą jo pra vedimą,
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852
įtraukiant į jį šaunųjį mūsų
4605-07 South Hermitage Avenue
jaunimą, o taip pat už įdomų
Telefonas — 927-1741-1
viso r e i k a l o papasakojimą
4348 S. California Avenue
„Laisvės Varpo" klausytojams.
Telefonas — 523-0440
P. V.

GAIDAS-DAIMID

ANTANO ŠKĖMOS
PABUDIMAS
Šį veikalą Bostone stato Arts
klubo teatras iš New Yorko,
Margaret Jewett salėje, First
Church in Cambridge, Garden
ir Mason gatvių kampas, Cam
bridge, MA, prie Harvard uni
versiteto. Spektakliai vyks 1989
m. sausio mėnesio 7 dieną, 7:30
vai. vakare ir sausio 8 d., 3
vai. po pietų. Bilietų kaina: 12
dol. asmeniui, studentams — 8
dol. Bilietų skaičius ribotas.
Skambinti: 843-2863 dienos me
tu, 698-1990 vakare. Rengėjai
parinko salę Cambridge su tiks
lu parodyti amerikiečių teatro
mėgėjams lietuvio rašytojo vei
kalą, šiuo metu ypač aktualia
tema, t.y. Stalino terorą Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje.

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 West 71 St., Chicago
Telefonas — 476-2345
1410 So. 50th Av., Cicero
Telefonas — 863-2108

S T E P O N A S C. LACK ir S Ū N U S
LACKAVVICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

voeiE j3aii>a^

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

Grigas, pirmininkas

BUTKUS - PETKUS

Siūlome pasirinkti jums tinkamą sveikinimą Šv. Kalėdų ar Naujų metų proga:
N R. 1
Didelė puokštė gėlių
Dėžė šokoladiniu saldainių
Parkeris ir kiti priedai
Nr. 2
Septynios (7) rožės
Dėžė šokoladiniu saldainių
Butelis šampano
Parkeris ir kiti priedai
Nr. 3
Septynios rožės
Dėžė šokoladinių saldainių
Butelis šampano
Butelis degtinės
Parkeris ir kiti priedai

$50.00

Nr. 4
Devynios rožės
Dėžė šokoladinių saldainių
Du (2) buteliai šampano
Butelis degtinės
Parkeris ir kiti priedai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas - 652-1003

$75.00

Donald M., Jr.

Sallv
S55.0O

Nr. 5
Vienuolika (11) rožių
Dėžė šokoladinių saldainių
Du (2) buteliai šampano
Du (2) buteliai degtinės
Parkeris ir kiti priedai

$85.00

$65.00

Sveikinimai gauti iki gruodžio mėn. 15 d. bus užtikrintai perduoti prieš Šventes
Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.
ŽAIBAS
10401 Roberts Road
Palos Hills, Illinois 60465
Telefonas: (312) 430-8090

VANCE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
DIREKTORIAI
1424 ho. 50 Ave., Cicero Illinois
PATARNAUJA CHICAC.O.JE BEI PRIEMIESČIUOSE
Tel. 652-5245

DRAUGAS, trečiadienis, 198S m. gruodžio mėn. 21 d.

x Kalėdų antrą dieną, gruo
džio 26 d., „Draugo" redakcija,
administracija ir spaustuvė
nedirbs. Antradienį, gruodžio 27
d., visa įstaiga dirbs kaip
visomis dienomis. „Draugas" po
Kalėdų išeis gruodžio 28 d.,
trečiadienį. Skyriai, kurie
spausdinami trečiadienį, lau
kiami iš anksto. Antradienio
skyriai bus praleisti.
x Bernelių Mišios Švč. M.
Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje bus Kalėdų naktį 12
vai. Giedos parapijos choras, va
dovaujamas muz. A. Lino, spe
cialias kalėdines giesmes. Taip
pat d a l y v a u s solistai ir
instrumentalistai.
x Gintė Damušytė, Lietuvių
Informacijos centro New Yorke
vadovė, Kalėdoms žada atva
žiuoti pas tėvus į Lockportą, 111.
Ji plačiai informuoja lietuvišką
ir amerikietišką spaudą Ameri
koje apie įvykius ok. Lietuvoje.
Ji Chicagos apylinkėse pabus
tik kelias dienas.
x L i e t u v o s V y č i a i atei
nančiais metais Nepriklauso
mybės šventę — Lietuvos prisi
minimais švęs vasario 5 d. Martiniąue restorano pokylių salėje.
x Daley kolegijoje suaugu
siųjų mokslo metai prasidės
nauju semestru sausio 23 d., pir
madienį. Registruotis reikia į
įvairias klases sausio 4 ir 5 die
nomis nuo 1 iki 3 vai. p.p. ir nuo
5 iki 7:30 vai. vak. Sausio 6 d.
nuo 1 iki 3 vai. po pietų.
Informacijai
prašo
pasi
s k a m b i n t i iš anksto t e l .
838-4867.
x DRAUGO administra
cijoje galima įsigyti atvežtų iš
Lietuvos sidabrinių medalikėlių
su sidabrinėmis grandinėlėmis.
Kaina 25.00 dol. Tai graži
dovana kiekvienam.
(sk>

x Racine Bakery & Deli
sveikina visus savo klijentus su
artėjančiomis šv. Kalėdomis bei
N. Metais! Primename, kad
mūsų naujas adresas yra: 6216
W. A r c h e r Ave., tel. 581-8500.
Priimame užsakymus šventėms
bei kitoms progoms: raguoliui,
tortams ir kt. skanumynams.
Deli skyriaus tel.: 581-8501.
Didelis pasirinkimas impor
tuotų prekių bei dešrų. Pri
imame užsakymus Kūčių stalui:
silkėms, žuvims, mišrainėms ir
aguonų pienui.
(sfc)

x Chicagos A t e i t i n i n k a i
sendraugiai, Chicago, 111.. svei
kina „Draugą" ir jo visą štabą
Kūdikėlio Kristaus gimimo
šventėje, linki sėkmingų ir lai
mingų Naujų 1989 Metų. Ta
proga aukoja ..Draugui" 50 dol.
Nuoširdus ačiū už auką ir linkė
jimus.

x Dr. V y t a u t a s ir dr. Danu
tė Bieliauskai gruodžio 20 d. iš
vyko j Australiją, kur žada
aplankyti lietuvių kolonijas ir
'dalyvauti Australijos lietuvių
dienose. Dr. V. Bieliauskas,
kaip Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas, daly
x Ona ir J o n a s Liorentai,
vaus Lietuvių dienose ir Sporto
žaidynėse, atstovaudamas PLB Florida, sveikina gimines ir
valdybai ir visiems lietuviams. draugus Kalėdų švenčių proga
Abu grįš į savo nuolatinę bu ir linki laimingų ateinančių
veinę Cincinnati. Ohio, atei 1989 Naujų Metų.
nančių metų sausio 11 d.
x Dr. Romualdas ir Milda
Povilaičiai
sveikina „Draugą"
x L i e t u v o s Vyčių c h o r o
ir
jo
visą
štabą
Kūdikėlio Kris
v a l d y b a kviečia visus į savo
taus
gimimo
šventėje, linki
metinį pokylį sausio 14 d.
Šaulių salėje. Pradžia 6:30 vai. sėkmingų ir laimingų Naujų
vak. Gros gintaro orkestras, bus 1989 Metų. Ta proga aukoja
t r u m p a dainų programa ir „Draugui" 50 dol. Nuoširdus
laimėjimai. Vietas rezervuoti iš ačiū už auką ir linkėjimus.
anksto pas pirm. Estellą Rogers
x Mara ir Vytautas Vygan
ir kitus valdybos narius.
t a i su savo dukromis Monika ir
x S t u d e n t ų ateitininkų sli Kristina iš Dalias Texas svei
dinėjimo stovykla „Rogutės" kina visus savo artimuosius,
bus nuo gruodžio 26 d. iki sau gimines, draugus bei pažįs
sio 1 d. Neringos stovyklavie tamus šv. Kalėdų proga ir Nau
tėje. Dėl tolimesnių informacijų juose Metuose iinki visapusiš
skambinti Dariui Polikaičiui kos sėkmės ir Aukščiausiojo
palaimos. Vietoj kalėdinių
tel. (312) 434-2243.
sveikinimų siuntinėjimo skiria
x S t . X a v i e r kolegijoje auką lietuviškos spaudos parė
(3700 W. 103 St., Chicago\ mimui.
registracija naujam semestrui
x Sofija P l e n i e n ė , Oak
bus sausio 3-29 dienomis užskai
Lawn,
III., sveikina savo
tų ir be užskaitų kursams. Prieš
registracijai einant, prašo pasi gimines, draugus ir pažįstamus,
skambinti telefonu: 779-3300, „Draugo" leidėjus, redakciją ir
visus lietuviškos spaudos dar
ext. 309.
buotojus švenčių proga, linki
x G r a ž i n a ir V y t a u t a s Ka visiems džiaugsmingų Kalėdų,
m a n t a i iš Sparta, Mich., laimingų ir sveiki Naujų 1989
sveikina savo draugus ir pažįs Metų ir Aukščiausiojo palaimos.
tamus Kalėdų ir Naujų 1989 Vietoj kalėdinių korteiių auko
Metu proga. Vietoj kalėdinių ja „Draugui".
atvirukų aukoja „Draugui".
x Linksmų šv. Kalėdų ir
x R a m o j u s ir J a n i n a Mozo- laimingų Naujų 1989 Metų
l i a u s k a i sveikina draugus ir linki visiems draugams ir pažįs
p a ž į s t a m u s šv. Kalėdų ir tamiems K. ir M. Biskiai.
Naujųjų 1989 Metų proga, lin
x Izabelė ir J u o z a s Naujakėdami visiems Dievo palaimos.
Vietoj sveikinimo kortelių auko l i a i , Cicero, UI., sveikina
gimines, draugus ir pažįstamus
ja „Draugui" ir labdarai.
šv. Kalėdų ir Naujųjų 1989
x J a n e ir J u s t i n a s Vizgir Metų proga, linki geros sveika
dai, Chicago, 111., sveikina savo tos ir pasisekimo ateinančiuose
gimines, draugus ir pažįstamus metuose. Vietoj kalėdinių
šv. Kalėdų proga ir linki kortelių skiria 20 dol. auką
visiems laimingų ir sveikų „Draugui".
Naujų 1989 Metų.
x Tiesioginis susitarimas
x Siuntiniai į Lietuvą — s u „dolerinėmis" parduotu
dideli i r maži! Video, stereo vėmis Lietuvoje. Pinigai sau
magnetofonai ir kitos pagei giai keliauja per banką. Pagal
daujamos prekės. Mezgimo ir skirtą sumą. jūsų giminės gali
siuvimo mašinos tinkamos Lie įsigyti įvairių prekių, arba au
tuvoje. Siunčiame UPS į kitus tomobilį. Galima siųsti ir nedi
JAV miestus. Sudaromi iškvie deles sumas: Romas Pūkštys,
timai, siunčiame kargo į Lietu Transpak, tel. 312-4367772,
vą. R o m a s Pūkštys, T r a n s  namų 313-430-4145.
p a k , 2655 W. 69th St., Chica
(sk)
go, IL 60629. Įstaigos darbo
x Dainavos ansamblio ruo
valandos: 12-6 v.v. kasdien,
šeštd. 10 v.r.-4 v. p.p. a r b a šiamam Naujų Metų Suti
s u s i t a r u s . P i r m a d . uždaryta. kimui Jaunimo centro kavinėje,
T e l . 312-436-7772, n a m ų rezerv. priima M. Gabalienė
863-8210 ir D. Ilginytė
312-430-4145.
(sk) 425-6527.
(sk)

x D r a u g i š k a s KALĖDINIS
B A L I U K A S įvyks šį penkta
dienį, gruodžio 23 d. Vyto B
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629
gros vėliausią roką iš Lie
Tel. — 776-5162
t u v o s ir. žinoma, kalėdinę
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 muziką. Pačias šventes pralei
Tel. 460-4866
sime su šeimomis, taigi čia la
Valandos pagal susitarimą
bai gera proga pabendrauti (ir
pašokti) su draugais ir pažįs
tamais. Visi kviečiami. Playh o u s e , 2515 W. 69 St.
Advokatas Jonas G i b a i t i s
(sk)
6247 S. Kedzie Avenue
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Chicago, IL 60629

Tel. — 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d.
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
2501 W. 69th Street
Chicago, IL 60629
Tel. 778-0800
Kasdien 9—6 vai. vak.
Šeštadieniais ir vakarais
pagal susitarimą.
ADVOKATAS

ALGIRDAS R. OSTIS
20! F. Ogden Ave.. Ste. 18-2
Hinsdale. IL 60521
Te). 325-3157
\alando~ pa^al susitarimą

x Naujiena! Parduodami iš
Lietuvos inkrustuoti ir gintari
niai paveikslai, Aušros Vartų
Marija, rožančiai, didžiuliai
apvalūs ir kitokie karoliai, sa
gės, auskarai, gintariniai medalijonai su vabaliukais, auksiniai
žiedai, tulpių raštų staltiesės ir
įvairūs lino audiniai. Užsaky
mus pristatome j namus, arba
siunčiame. Tel. 312-656-6599.
fskj

x N. Metų sutikimui, kurį
rengia Juno Beach, Fl. lietuvių
organizacijos, a u k a $25 asme
niui, ne $23. kaip per klaidą
buvo paskelbta. Už klaidą
atsiprašome.
(sk)
x Smith Fine F u r s — nauja
kailių parduotuvė. Savininkai
lietuviai, Vida ir Algis Jonušai,
kviečia lietuvius atsilankyti ir
pamatyti įvairiausių rūšių
kailius. Didelis pasirinkimas
moteriškų ir vyriškų paltų ir
švarkų. Iki Kaledu 50 procentų
nuolaida nuo visų kailių. Par
duotuvė atdara septynias dienas
savaitėje. Pirmd. - penktd. —
11:00 v.r. - 9:00 v.v , šeštd. 10:00 v.r. 6:00 v.v. ir sekmd. —
12:00 v. p.p. - 5:00 v.v. Smith
F i n e Furs, 22 E. Chicago
Ave., Naperville, 111. 60540.
Tel. 312-357-5800.
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Įsteigtas
Mokytojų Sąjtmgos
Sąjungos Chicagos
Įsteigtas Lietuvių
Lietuvių Mokytojų
Chicagos

1 *

skyrimu
skyriaut

Redaguoja J Piatas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 85th PUce, Chicago, IL 60629

,. Tėvynės Žvaigždutė" sveikina visus skaitytojus ir bendradarbius
su Kalėdų šventėmis. Tegul Kūdikėlis Jėzus laimina bundančią
Lietuvą!
Redaktorius

KALĖDŲ NAKTĮ
Spindi, žiba, žiburėliai
Ir padangėj, ir languos.
Tuoj keleliais, vieškelėliais
Eiklios rogės subanguos.
Prunkšdams žirgas sniegą
sklaido,
Skambalėliai din-din-din.
Atliūliuoja varpo aidas,
Džiaugsmą liedamas širdin.

KALĖDŲ SENELIO
EISENA (PARADAS)
Buvo labai graži, šaltoka
diena. Mūsų šeima žiūrėjo Kalė
dų senelio eiseną — paradą.
Buvo labai daug žmonių.
Eisenoje dalyvavo daug juok
darių ir ugniagesių. Ugnia
gesiai rinko žaislus ir pinigus
vargšams.
Kalėdų senelis turėjo daug
padėjėjų. Jie dainavo ir dalino
vaikams saldainius. Geriausiai
man patiko šokiai ir pats Kalė
dų senelis. Jis važiavo aukštai
užlipęs ant sunkvežimio. Jis
buvo labai storas, turėjo ilgą,
baltą barzdą.
Aš gavau daug saldainių.
Eisenai pasibaigus,
mes
norėjome valgyti. Visi nuvažia
vome pas MacDonald. Man
buvo smagi diena.
R a s a Augaitytė,
Ottawos Dr. V. Kudirkos lit.
m-los mokinė. Kanada.
(„Trupinėliai")
KALĖDOS IR J Ų REIKŠMĖ
Kalėdos yra Kristaus gimimo
prisiminimo šventė. Reikia
melstis ir dėkoti Dievuliui už
Jėzulį. Reikia susikaupti ir pa
galvoti apie tikrą šių švenčių
prasmę. Jeigu žmonės suprastų,
kad Kalėdos yra taikos ir ramy
bės šventė, tai pasaulyje nebūtų
pykčio ir karų.
Daugelyje pasaulio vietų per
Kalėdų šventes žmonės puošia
eglutes, gieda giesmes, perka
dovanas vienas kitam, rašo il
gus laiškus giminėms. Šviesos
žiba gatvėse, visur vainikai
pakabinti. Kartais per Kalėdas
sniegas sninga. Vaikučiai
' gražiai žaidžia lauke, čiuožia
ant ledo, leidžias nuo kalnelių
su rogutėmis. Visur skamba
skambučiai. Prekybininkai
ragina pirkti dovanas. Visose
parduotuvėse pakabinti Kalėdų
senelio paveikslai.
Gytis Vygantas,
Dariaus Girėno lit. m-los
8 sk. mokinys.

Tai ne vėjas gena vėją
Iš už mylių devynių —
Garbint Kristų Atpirkėją
Skuba minios po minių.
Mirga žemė žiburėliais,
O padangė nuo žvaigždžių.
Prie lopšelio Kūdikėliui
Plaka tūkstančiai širdžių.
J o n a s Minelga
UOLŲ P I L I E S KARALIUS
(Kalėdų legenda)
„Nes sakau aš jums, kad jų
angelai danguje mato mano
Tėvo veidą, kuris yra dangu
je". Mat. 18, 10
Aprašomas įvykis įvyko
viduramžių laikais. Tada buvo
neramūs laikai. Nuolatos vyko
didesni ir mažesni karai. Karia
vo tarp savęs Europos valdovai.
Buvo ž i a u r i o s kovos su
musulmonais: arabais ir tur
kais. Vaikai augdavo tarp karo
trimitų ir ginklų žvangėjimo.
Buvo nemažai plėšikų, kurie
užpuldinėdavo
nekaltus
žmones, pagrobdavo jų turtą ir
kartais nužudydavo. Paimdavo
turtingų žmonių vaikus ir mo
teris kaip įkaitus ir reikalau
davo daug pinigų jų išpirkimui.
Jei negaudavo reikalaujamos
sumos pinigų, įkaitus nužudy
davo.
Visur tokių plėšikų buvo
daug, bet gal daugiausia jų buvo
Vengrijoje, kur jie buvo labai
žiaurūs. Kaip Anglijoje buvo
garsus Robin Hood, taip Vengri
joje savo žiauriais darbais buvo
pagarsėjęs Stranovikas. Jis
mokėjo daug kalbų. Niekas
nežinojo iš kurio krašto buvo
kilęs. Buvo aukšto ūgio, nepa
prastai tvirto sudėjimo. Jo
žvilgsnis buvo labai aštrus, akys
žėrėjo, kaip degančios anglys.
Maži vaikai, kuriems tekdavo jį
pamatyti, taip išsigąsdavo, kad
daug metų jį atmindavo ir sap
nuose sapnuodavo.
Stranovikas turėjo daug prie
šų. Jo labiausiai nekentė kuni
gaikštis Venslavas Norviteka.
Jis buvo galingas. Turėjo didelį
skaičių samdytų karių. Kai su-
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gaudavo Stranoviko plėšiką, nu
bausdavo mirties bausme, nes
Stranovikas nužudė kunigaikš
čio brolį. Plėšikas savo būstinę
turėjo prie baisios Ardonės upės,
tarp kalnų. Gyveno uolose. Iš
čia puldinėdavo apylinkę, nes
pas jį prieiti buvo tiesiog ne
įmanoma. Kunigaikštis paskyrė
didelę pinigų sumą tam, kas
jam pristatys gyvą ar negyvą
Stranoviką. Stranovikas galvo
jo, kad vieną dieną nužudys ku
nigaikštį. Abu viens kitam buvo
dideli priešai.
(Bus daugiau)
NE L I E T U V O J E GIMUSIO
JAUNIMO PAREIGA
LIETUVAI
(Tęsinys)
Kartą viena gydytoja, at
vykusi iš Lietuvos ir apsistojusi
pas mus, mane labai sukrėtė,
vieną vakarą nutariau aš su ja
pasikalbėti. Aš ją paklausiau,
ką lietuviai galvoja apie
Amerikos lietuvių pastangas
išlaikyti lietuvybę. Jos atsaky
mas mane nustebino. Gerai, kad
prieš atsakydama pastebėjo,
kad ji reiškia savo nuomonę, ne
visų lietuvių. Jai esą nesupran
tama, kodėl lietuviai Ameriko
je stengiasi išlaikyti lietuvybę.
J u k čia jie turi savo laisvę, gali
pirktis, kalbėtis, elgtis, kaip kas
nori. Ką lietuviai pasieks kalbė
dami lietuviškai? „Kokią jūs
Lietuvą išlaisvinsite taip kal
b ė d a m i ? " — užbaigė. Tai
išgirdus labai susigraudinau.
Negalėjau tikėti, kad taip kalba
Lietuvos lietuvė. Stengiausi
kaip galėdama jai išaiškinti
apie lietuvių kalbos svarbą,
grožį, brangumą ir turtingumą.
Kalbėjau apie lietuvių kalbos
išlaikymą. Aiškinau jai apie
lietuvių kolonijas, veiklą, orga
nizacijas. Kartais ji su manimi
sutiko, kartais ne.
Visų lietuvių šeimų pareiga
yra vaikams įdiegti lietuvybės
idealus: lietuvių kalbą, o ypač
lietuviškus papročius. Jei pa
tys tėvai nemokys savo vaikų
apie savo tautą, tai kas juos mo
kys? Kur mūsų tautos kultūra
ir papročiai atsidurs? Esu
susipažinus su kai kuriomis šei
momis, kuriose abu tėvai
lietuviai. Vaikai gryni lietuviai,
bet nekalba lietuviškai. Vaikas
turi lietuvišką vardą ir pavar
dę, bet nemoka lietuviškai
kalbėti. Kartais galvoju, kaip
tėvai gali tokį svarbų dalyką
apleisti. Argi galima taip tin
gėti. Manyčiau, kad tai šeimai
turėtų būti didelė gėda, kad
vaikai nedalyvauja lietuviškose
organizacijose. O dar labiau, kai
mokykloje žmonės sužino, kad
esi lietuvis, ir tauta turi labai
senų, įdomių papročių, ypač per
Kalėdas ir Velykas, o jų tu visai
nežinai.
Vaiva Vygantaitė,
Čikagos a u k š t . lit. m-los
mokinė.
(Bus daugiau)

GALVOSŪKIO N R . 39
ATSAKYMAS
Žmonės jau žymiai anksčiau
žinojo, prieš Kolumbą, kad žemė
nėra plokščia. Aristotelis ir
Pythagoras žinojo, kad žemė yra
apvali. Eratostenas, graikų
bibliotekininkas Aleksandrijos
mieste, Egipte, apytikriai žinojo
žemės apvalumo ilgį (200 metų
prieš Kristaus gimimą). Jis
rašė, kad žemės apskritimo ilgis
yra 24,900 mylių, padarydamas
tik 4,800 mylių klaidą.
GALVOSŪKIO N R . 40
ATSAKYMAS
Jie pasivadino Puritans
puritonais.

GALVOSŪKIS N R . 56
(Žiūrėkite piešinėlį)

Tas piešinėlis turi vaizduoti
angeliuką su s p a r n e l i a i s ,
rankomis, kojomis, visomis
galvos dalimis, o rankose turi
laikyti lazdelę, kurios viršūnėje
žibanti žvaigždutė. Kas tokį
angeliuką n u p i e š , g a u s 5
taškus.

GALVOSŪKIS N R . 57
Herodotas yra k a r t ą pasakęs,kad Egiptas yra
dovana. Kieno dovana? Vietoje
brūkšnio įrašykite. (5 taškai).

GALVOSŪKIS N R . 58
Prieš kiek laiko medžiai pra
dėjo augti Žemės planetoje?
Pasiskaitę literatūros, atsakyki
te į šį klausimą. K a s tiksliai
atsakys, gaus 10 taškų. Kas
apytikriai — 5 taškus.

GALVOSŪKIS N R . 59
Kodėl Juozapas su Marija
keliavo į Betliejų? (5 taškai)

GALVOSŪKIS N R 60
(Žiūrėkite piešinėli)

/%+

GALVOSŪKIO NR. 36
ATSAKYMAS

rikliu vesti į

Salakas — sakalas.

GALVOSŪKIO NR. 37
ATSAKYMAS

klesO/Jionėsj

(sk)

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa
x Greit p a r d u o d u vienos ir
sams ir kitiems dokumentams,
dviejų
šeimų namus Chicagoje
kurias galima tuojau atsiimti.
A m e r i c a n Travel Service ir apylinkėse. Skambinkite
Bureau, 9727 S. Western Ave., RE/MAX F I R S T , R i m a s
C h i c a g o . 111. 60643. Tel. Stankus, tel. 361-5950 arba
636-6169.
238-9787.
(sk)
(sk)

r r,o3i

tą,

Langą pirmasis išmušė Arū
nas, nes Balio akmenuko pa
d a r y t i į t r ū k i m a i sustojo,
pasiekę
pirmiau
Arūno
akmenuko padarytus įskilimus.
Tokiu būdu dėdė ir išaiškino,
kuris berniukas yra pirmasis
lango išmušėjas.

Sujungę taškus sužinosite kas
nupiešta. Pamėginkite. Už tą
darbą gausite 5 taškus.

