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Žinios iš vyskupijų
.'
(Tęsinys)
1. Kai mus nuvežė į skyrių,
mano vairuojamas automo
bilis liko stovėti gatvėje,
neužrakintas ir be priežiūros.
Inspektorius Astrauskas iš
manęs, esančio skyriuje, tik po
15 minučių, paėmė mašinos
r a k t u s , todėl m a š i n a n e
mažiau kaip pusvalandį stovė
jo gatvėje.
2. Automobilį gatvėje prie
milicijos skyriaus pamačiau
tik po dviejų su puse valan
dos, t.y. kratos metu, kuri
įvyko apie 13 vai.
3. Kada pradėjo daryti
kratą, mašinoje buvo netvar
ka. Ištraukti iš po sėdynių
skudurai ir kiti daiktai. Kas
mašinoje
šeimininkavo —
neaišku.
4. Kadangi mašina ne mano
ir daiktai, esantys joje, ne
mano, tai negalėjau liudyti
parašu, ar tiek daiktai yra
mašinos savininko, ar per dvi
su puse v a l a n d o s įdėjo
provokacijai, norint apkaltin
ti.
Taip pat paaiškinau, kad
per tiek laiko, m a n nesant,
galėjote mašinoje bet ką įdėti.
Galėčiau liudyti už paimtų iš
mašinos daiktų tikrumą, kad
jei yra mano, ar šios mašinos
savininko tik tuo atveju, jeigu
iki kratos mane nebūtumėte
pašalinę nuo mašinos nė
minutei. Pareigūnai sušuko:
„Tu čia nesapnuok, čia dirba
sąžiningi darbuotojai!" O aš
atsakiau, kad jų sąžiningumu
nepasitikiu, kadangi nesilai
kote į s t a t y m ų . O d a b a r
tikriausiai
sąmoningai
d a r y d a m i t o k i a s klaidas,
privertėte mane abejoti jūsų
s ą ž i n i n g u m u . J ū s buvote
įsitikinę, kad įstatymų neži
nau, ir laisvai sau savivalia
vote. Taip p a t netikiu, kad
jūs
šių įstatymų nežinote.
Norėdami įklampinti mane,
nesilaikydami
įstatymų,
įklimpote patys.

Kanada priėmė 5
ukrainiečius
Šiurpi karių istorija

O t a v a . — Penki pabėgę
Bob Mykytiuk, kuris yra
kareiviai iš Sovietų Sąjungos Kanados Ukrainiečių imigra
k a r i u o m e n ė s , kurie buvo cijos pagalbos draugijos
prievarta atvežti į Afganis pirmininkas Toronte, jiems
taną su armijos daliniais, ir suteikė visą reikalingą para
vėliau laikomi afganų laisvės mą ir pažadėjo materialinį
kovotojų priežiūroje, atvyko į aprūpinimą.
Kanadą.
Susidraugavo su
Kanados premjeras patvir
afganais
tino žinią, kad visi penki yra
saugūs ir vėliau bus suteikta
Visi penki kareiviai nuošir
daugiau žinių apie jų padėtį. džiai bendradarbiavo su
Jie atskrido iš Pakistano į afganų
kovotojais, suteik
Kanados oro bazę netoli dami visas žinias, kokias tik
Kingston, Ontario provincijo jie galėjo žinoti. Afganistane
je, kur jiems buvo suteikta dar yra apie 115,000 sovietų
m e d i c i n i n ė p r i e ž i ū r a i r kariuomenės. Afganų laisvės
pravesti apklausinėjimai. Dar kovotojai savo kovas veda iš
buvo vienas kareivis, kuris Pakistane esančių bazių, neto
turėjo būti kartu atvežtas, bet li Afganistano sienos.
jis buvo giliai Afganistane ir
Šie ukrainiečių kariai, kurių
negalėjo būti išgelbėtas. vyriausias yra tik 26 m.
P a s t a n g o s juos išgelbėti amžiaus, pasakojo, kad jiems
prasidėjo 1984 m., kai Toronto buvo meluota apie Afganis
Baltųjų Rūmų štabo viršininkas Donald Regan (kairėjeh Valstybės sekretorius George Shultz
advokatas Serge Jusyp užmez tano padėtį ir įsakyta kovoti.
ir JAV viceprezidentas George Bush viename is pasitarimų, kurių šiandien Baltuosiuose
gė ryšius su jais Afganistane. Adv. S. Jusyp spaudai pareiš
Rūmuose labai daug, o ypač Irano susikomplikavusiuose reikaluose.
Jų laiškai prezidentui Reagan kė, kad, jei šie vyrai būtų
~~* buvo plačiai aprašyti New grąžinti į Sovietų Sąjungą,
York
Times
dienraštyje, jie visi būtų nužudyti.
prašant, kad juos priimtų į
Sovietų Sąjunga įvedė savo
Ameriką.
kariuomenę į Afganistaną
Adv.
S. J u s y p . kuris 1979 m. gruodžio mėnesį.
Izraelyje buvo pranešta, reprezentavo Šventos TrejyC h i c a g o . — Septyni asme Akers. Aidermenai Davis ir kad šiandien turi prasidėti
bės ortodoksų bažnyčią Toron
nys, įskaitant ir du Chicagos Kelley viešai prisipažino, kad John Demjanjuk byla, taigi,
te, turėjo užtikrinti afganų
aldermanus, buvo pakaltinti gavo pinigus iš Michael Ray- dviem mėnesiais anksčiau,
Dailininko
partizanus, kad jiems bus
federaliniais
nusikaltimais, mond, kuris norėjo gauti negu buvo viešai prieš mėnesį
s u t e i k t o s politinės teisės
korupcija,
a p g a v y s t ė m i s , miesto gerus kontraktus. Ray- paskelbta. Jo advokatas Mark Kanadoje, tik tada jie juos
laidotuvės
išnaudojimu
ir n e l e g a l i a mond dabar ąjjįeka 4 metų. O'Connor.. pareiškė Izraeliui išleido išvykti.
Roma. — Lapkričio 10 d.
ginklų prekyba. Šitie kaltini bausmę už nelegalią ginklų protestą prieš nežmoniškas
prekybą.
Romos
Prima Portą kapinėse
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mai gali šiek tiek turėti įtakos
sąlygas kalėjime, kuriame yra
buvo
palaidotas
žymusis lietu
ir Chicagos miesto mero rinki
šalta ir Demjanjuk turi bėgio
Balandžio mėnesį Kanados vis dailininkas. Lietuvių
Kita n u o m o n ė
muose, kurie bus pavasarį.
ti kameroje, kad palaikytų l a i k r a š č i o
Whig-Standard
Šie kaltinimai padaryti po
Kitas Chicagos aid. William
šilumą. Kalėjimo tarnautojas reporteriai buvo nuvykę į Katalikų Mokslo akademijos
ilgo tyrinėjimo, kurį vedė FBI Henry sako, kad ši akcija yra sako, kad Demjanjuk turi Afganistaną ir buvo susitikę narys Romas Viesulas. Šir
agentai Chicagoje, trečiame suplanuota pašalinti
mero penkias antklodes, megztinį ir su šiais kariais. Vėliau Kana dies smūgio ištiktas, jis staiga
didžiausiame Amerikos mies Harold Washingtono palaiky š v a r k ą . Tad turi su kuo dos vyriausybė buvo spaudoje mirė lapkričio 7 d. Romo
Viesulo laidotuvių pamaldos
te. Kita byla apie mokesčių tojus, bet Valukas paneigė apsikloti.
kritikuojama, kad nepadeda įvyko Salvator Mundi klini
išrinkimo agentūrą, kurioje visus šiuos užmetimus, saky
— Baltieji Rūmai pranešė, šiems jauniems vyrams ir kos koplyčioje. Šv. Mišias už
yra ir keli niujorkiečiai, vyks damas,
kad investigacija
neįsileidžia į Kanadą. Tik po velionio sielą koncelebravo
ta New Haven mieste.
prasidėjo 1985 m. gruodžio kad ryšium su Irano ginklų to pajudėjo visas reikalas.
prelatas Ladas Tulaba, prela
mėnesį ir užtruko daug laiko siuntimo kontraversija, iš
P i n i g a i už į t a k ą
saugumo
tarybos
patarėjų
tas
Audrys Bačkis. prelatas
paruošti k a l t i n i m a m s . Š i
atsistatydino
admirolas
John
Premijos nepaskyrė Algimantas Bartkus ir jėzui
Du svarbiausi kaltinimai investigacija tęsiama toliau.
M.
Poindexter.
o
jo
pavaduo
tas kun. prof. Antanas Liuiyra Chicagos dviem alder- Jis nepramato, kad apkaltin
B o s t o n a s . — Lietuvių rašy- ma. Pamaldų metu vyriausias
tojas,
marinų
pulkininkas,
Olim a n a m , kurie p a ė m ė iš tųjų teismas prasidėtų d a r
North* kurirginklų"parda- t o j u draugijos sudaryta komi- celebrantas prelatas Tulaba
kompanijų pingus už tai, jog prieš rinkimus
vfme^uTėmT'iaba'i^svarbrą s i J a *****
g r i a u s i ą 1985 kalbėjo apie mirties paslaptį
padarytų įtakos miesto val
metu
poziciją,
pašalintas
iš
pareidailiosios
literatūros krikščioniškojo tikėjimo švie
džioje, kad gautų miesto už
gų.
Prezidentas
p
a
p
r
a
š
ė
knygą
ir
jai
paskirti
Lietuvių soje, prisiminė velionį Romą
sakymus. Pagal pakaltinimo
fondo
Teisingumo departamentą
duodamą
kasmetinę Viesulą kaip kilnų lietuvį ir
dokumentą, mokėjimai yra
2.000
d
o
l
e
r
i
ų
p r e m i j ą . kataliką, įžymų dailininką,
pradėti investigacija
padaryti pinigais, piniginiais
lapkričio
23
d.
posėdyje
nuta
J u n g t i n ė s T a u t o s . — Fe- išleista.
blankais, nemokamų mašinų
— Kanada
r u o š i a s i rė niekam tokios premijos kurio garsas yra paplitęs po
lix Krmacora, kuris yra austrų
Adv. Felix Ermacora paste naudojimu ir jų pataisymu,
panaikinti sankcijas Sovietų neskirti. Komisiją sudarė: dr. pasaulį. Prelatas Tulaba
teisininkas, ir kuriam buvo bi, kad 125 puslapių praneši neapmokamomis kelionėmis ir
Sąjungai,
kurios
b u v o Mirga Girniuvienė. mokytoja pažymėjo, kad pats velionis
pavesta paruošti Jungtinių mas apie Izraelio žmogišką maistu į Las Vegas ir į
kadaise yra išreiškęs norą būti
pritaikintos, kai sovietai Z i t a
K r u k o n i e n ė , O n a palaidotam Romoje, krikš
Tautų
pranešimą
apie s i a s t e i s e s
v y k d o m a s Californiją.
įsiveržė į Afganistaną. Minis- Mikailaitė, Danguolė Sadūnaižmogaus teises Afganistane, užimtose arabų teritorijose
čionybės centre, žemėje, kuri
teris Joe Clark sako. kad sank- tė ir dr. Stasys Goštautas.
pareiškė viešą nusiskundimą. buvo visas ištisai atspaus
Meras bendradarbiavo
yra arčiau jo tėvynės — gimto
ojos nedavė nieko gero.
-Jo paruoštame pranešime dintas ir visose penkiose
su FBI
sios Lietuvos. Pamaldų metu
— Melbourne, Australi
Jungtinėms Tautoms, kuris kalbose.
angliškai žodį tarė Šv.
Šiuos
kaltinimus
pranešė
— J a p o n i j o j e įvyko žemės Kazimiero kolegijos rektorius
joje.
Turkijos konsulato rūsyje
yra oficialus dokumentas ir
federalinis prokuroras Illinois
sprogo padėta bomba. Vienas drebėjimas O-shima saloje. prelatas Bartkus.
turi būti išleistas oficialiomis
Mišių
Sprendimas iš
valstijoje
Anton
Valukas.
J
i
s
asmuo buvo užmuštas ir Taip pat išsiveržė vulkanas, iš skaitinius
kalbomis Jungtinėse Tautose,
atliko
velionio
aukščiau
be to pagyrė merą VVashingtopadaryta daug žalos penkių kurio pradėjo bėgti lava, vyriausias sūnus Tauras. Ant
kurios yra penkios — anglų,
Šį sprendimą, kad būtų ną už bendradarbiavimą, kai
priversdama pasitraukti 11 karsto buvo uždėta tik ką iš
aukštų namui.
prancūzų, ispanų, rusų ir kinų
oficialiame
pranešime
išleista
buvo
vedami
tyrinėjimo
dar
tūkst. žmonių iš savo namų.
kalbos, tebuvo atspausdintas
Lietuvos atvežta žalia rūtų
net
13
svarbių
puslapių
bai.
Meras
Harold
VVashingto— A d d i s A b a d a , Etiopijos šakelė.
tik anglų kalboje ir 13
Kai M. Raymond buvo suim sostinė, pradėjo minėti savo
puslapių, kuriuose jis rašo padarė William Buffum, kuris nas. kaip sakė Valukas,
Romo Viesulo laidotuvėse,
nebuvo
šios
investigacijos
yra
Jungtinių
Tautų
generali
tas
už nelegalią ginklų preky 100 m. sukatį su koncertais,
apie sovietų ir afganų komu
be
artimųjų — našlės Jūros
Vėliau
spaudos
bą Nashville mieste, jis parodomis ir sporto šventė
nistinės valdžios pažeidimus nio sekretoriaus padėjėjas ir paliestas.
savanoriškai padėjo federali- mis. Miestas, kurio pavadini Gailiušytėsir trijų vaikų, daly
žmogaus teisių klausimuose, kuris yra buvęs JAV Valsty konferencijoje meras pasakė,
kad
jis
nesąs
atsakingas
už
bės departamento oficialus
niams agentams surasti asme m a s reiškia ..naują gėlę", vavo Romos lietuviai ir
buvo išleista.
tuos. kuriuos žmonės išrinko į
pareigūnas.
nis Chicagoje. kurie užsiėmė, d a b a r turi jau 1.5 mil. gausūs velionio gerbėjai ir
bitiuliai svetimšaliai.
Apie s o v i e t u s n e v a l i a
tarybą.
būdami valdžios pareigūnais, gyventojų.
Buffum pasakė žurnalis T h i c a g o s miesto
blogai r a š y t i
kad
meras
korupcija. Todėl jis. kaip slap
tams, kad šis sprendimas M a n o m a .
— S a n t a A n n a miestelyje,
W
a
s
h
i
n
g
t
o
n
a
s
norės
būti
ias
agentūros
bendradarbis,
nebuvo
padarytas
politiniais
Californijoje,
teisėjas patenki
Tuose puslapiuose buvo
perrinktu antrajam terminui,
pirko
neregistruotus
Uzi
sumetimais,
bet
finansiniais.
no
sūnaus
prašymą
iškrausty
rašyta, kaip sovietai ir afga
nors jis dar nėra paskelbęs Anton Valukas. Amerikos pro- ginklus ir automatinius šautu- ti 81 metų tėvą iš buto.
KALENDORIUS
nų komunistinio režimo parei
savo kandidatūros. Tik buvu kuroras Illinois valstijoje, rodo vus iš Lambesis ir Vesper kadangi jis nemokėjo už butą
Dar
viena
s
i
e
n
a
?
gūnai žiauriai elgiasi su
Lapkričio 26 d.: I^eonardas.
si mere J a n e M. Byrne yra
Chicagoje.
nuomos. Senas tėvas sako •lukunda. Dobilas. Aušrelė.
afganų gyventojais, juos
Šis pranešimas, deja, buvo vienintelė iš demokratų, kuri spaudai rastus ginklus.
Apkaltinime prieš alder- nežinąs kur surasti pastogę ir
kankindami, įskaitant mote jteiktas ir Vienos vykstančio
Lapkričio 27 d.: Padėkos
Valuko ištaigos
jau pranešė apie savo kandi
meną
Davis sakoma, kad kai neturįs iš ko sumokėti už butą.
ris ir vaikus. Afganų vyriausy je konferencijoje žmogiškųjų
diena.
Virgilijus,
Bihilda.
datūrą.
darbai
Raymond jam pasiūlė 10,000
— Indijos vyriausybė pa
bės s a u g u m o tarnautojai teisių svarstymuose. Ten dar
Skomantas. Girdutė.
nuolat kankina politinius kali pranešama.
Anton
Vaiukas
s a v o dol. už paslaugą Systematic reikalavo iš Union Carbide
kad Afganų
Lapkričio 28 d.: Sostenas.
Kaltinamieji
nius sovietų pareigūnams ste vyriausybė planuoja iškel
federalinio prokuroro parei Recovery Services. Ltd., alder korporacijos trijų bilijonų dole Maura, Rimgaudas, Vakarė.
Apkaltintieji
yra: alder- gose yra tik 18 mėnesių. menas pareikalavo už tą rių už daugiau kaip pusę
bint. Pranešime sakoma, kad dinti apie 300,000 žmonių iš tų
jie yra mušami, leidžiama Afganistano provincijų, kurios menas Wallace Daivs iš 27-jo Daugiau kaip 120 Chicagos ir paslaugą 25,000 dol. Kaltini milijono žmonių sužeidimus ir
ORAS
elektros srovė į žmonių kūnus, prieina prie Pakistano sienos. distrikto. aldermenas Clifford apylinkių oficialių asmenų, mo akte yra pažymėta, kad mirtį, kai Bhopal mieste 1984
Saulė teka 6:51. leidžiasi
deginami
su cigaretėmis, Ten rengiamasi padaryti visu Kelley iš 20-jo distrikto. Kiti miestelių merų. šerifų, teisėjų kai Raymond įmokėjo pradžiai m. įvyko katastrofa prasiver
t:2.L
raunami galvos plaukai. Visa Pakistano pasieniu militarinę yra Michael Lambesis. Paul ir kitų valstijos reprezentantų 5.000 dol.. tada aldermenas žus dujom. Indija atmetė
tai buvo iš oficialaus praneši zoną atitvertą spygliuotomis Vesper,
Herman
Mitchell, buvo apkaltim. korupcija. Tai pasakęs, kad jis būsiąs visu korporacijos pasiūlytą 350
Temperatūra dieną 4.< 1..
šimtu procentų su juo.
mo žmogaus teisių reikalu vielomis.
milijonų dol. sumą.
Carmen Aiello ir Raymond jo pareigos.
naktį 33 1. Lietus, debesuota.
Žalioji (Vilkaviškio raj.).
1985 m. balandžio mėn.
pradžioje rajono vykd. k-to
pirm. pav. Juozas Urbonas
buvo išsikvietęs Vilkaviškio
dekaną kun. Vytautą Vaitauską ir primygtinai reikalavo,
kad dekanas uždraustų Didvydžių parapijos klebonui kun.
Antanui Lukošaičiui Žaliosios
kapinėse atlikinėti religines
apeigas. Žaliosios parapijos
tikintieji, atėmus jų bažnyčią
ir pavertus ją malūnu,
meldžiasi kapinėse.
Gegužės 2 d., per Sekmines,
Žaliosios kapinėse besimel
džiančius tikinčiuosius stebė
jo pats Urbonas. Pasikvietęs
kun. Lukošaitį, pavaduotojas
reikalavo nutraukti pamal
das. Susirinkę
tikintieji
pasipiktino tokiu grubiu
valdžios kišimusi į pamaldų
tvarką. Urbonas, vengdamas
pokalbio su tikinčiaisiais, iš
kapų skubiai pasišalino.
1985 m. gegužės 27 d. pav.
Urbonas prisistatė į Alksnėnų
parapijos kleboniją, kur gyve
na kun. A. Lukošaitis. Nera
dęs kunigo namuose, pranešė
bažnyčios valytojai, kad
klebonas prisistatytų į rajoną
gegužės 28 d. Rytojaus dieną
Urbonas vėl atvyko į Alksnė
nus ir perskaitė klebonui kun.
Lukošaičiui įspėjimą dėl
pamaldų laikymo Žaliosios
kapinėse ir reikalavo po juo
pasirašyti. Klebonas t a i
padaryti atsisakė.
Birželio 11 d. Žaliosios
parapijos tikinčiųjų delegaci
ja nuvyko p a s raj. pirm.
pavad. J. Urboną. Šis rodė
žmonėms įvairius draudimo
raštus, pats juos skaitė ir
aiškino. Pamaldų laikymą
kapuose pavaduotojas laikė
įstatymų pažeidimu, bandė
graudenti žmones, kad taip
elgdamiesi, jie pasodins kuni
gą į kalėjimą.
f Bus daugiau i

Cenzūra Jungtinėse
Tautose

Kaltinimai Chicagos
miesto pareigūnams

TRUMPAI
IŠ VISUR

DRAUGAS, trečiadienis, 1986 m. lapkričio mėn. 26 d.

AKADEMIKIU
DĖMESIUI
Akademikių skaučių drau
govė (ASD) Chicagoje kviečia
visas mergaites, pradėjusias
studijas
universitetuose,
įsijungti į skaučių akademi
kių veiklą. Visos kviečiamos
dalyvauti šeštadienį, gruodžio
6 d., 3 vai. p.p. Balzeko Lietu
vių Kultūros muziejuje ruošia
moje arbatėlėje. Kviečiame (ir
tikimės dalyvausiant) ir visas
ASD nares. Muziejaus adresas
— 6500 So. Pulaski Rd., Chica
goje. Pačios dalyvaukit ir
pakvieskite savo drauges.

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE
Redaguoja

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

TAUTORAMA CHICAGOJE
Siekiant sėkmingai plėsti
jaunesnio skautiškojo jauni
mo žinias
skautamokslio
programų rėmuose, jau trečias
kartas Chicagoje buvo suruoš
tas platesnio
pobūdžio
renginys. Prieš trejetą metų
turėjome Skautoramą, pernai
— Sveikatoramą, o šiemet —
Tautoramą. Šio renginio vado
vė buvo ps. Marytė Utz,
talkinama būrelio visų tuntų
atstovų. Nemažai darbo ir
energijos pareikalavo progra
mos paruošimas ir stočių
vadovių bei vadovų angažavimas.
Tautoramos tikslas — jauni
mą supažindinti su Lietuva,
jos istorija, geografija, gyveni
mu Nepriklausomoje Lietu
voje, tautiniais papročiais,
kultūra. Tuo tikslu buvo
sudaryta 11-ka stočių. Stočių
vadovai ir vadovės buvo labai
gerai ir rimtai pasiruošę ir pui
kiai atliko jiems pavestus
uždavinius; labai gaila, kad ne
visi tėvai matė reikalą atvežti
vaikus ir leisti jiems daly
vauti šioje vertingoje progra
moje. Dalyvavę arti 60 paukš
tyčių, vilkiukų, bebrų, ūdryčių,
skautų ir skaučių bei jūrų
jaunių jautėsi vertingai pralei
dę laiką ir praktišku būdu
pasisėmę daug reikalingų ir
naudingų žinių.
Visiems susirinkus ir išsiri
kiavus Jaunimo centro II-jo
aukšto koridoriuje ir įvykio
vadovei ps. Marytei Utz
pasveikinus dalyvius, buvo
sugiedotas Lietuvos himnas.
Visi broliai ir sesės suskirsty
ti į vienuolika būrelių iš eilės
lankė stotis,
kiekvienoje
praleisdami po dešimtį minu
čių.
I-je stotyje prityrę skautai
Jonas Variakojis ir Ričardas
Chiappetta prie didžiulio s. dr.
Romo Povilaičio sukurto žemė
lapio aiškino Lietuvos geogra
fiją, o dalyviai atliko praktiš
kus uždavinius.
Il-je stotyje ps. Ramutė
Kemežaitė aiškino apie sveiką
lietuvšką maistą ir skirtumus
tarp mūsų maitinimosi Ameri
koje ir maitinimosi Lietuvos
kaime bei mieste. Šioje stotyje
dalyviai ne tik teoretiškai
susipažino su mityba, bet
vadovės buvo pavaišinti ir
gardžiais sumuštinėliais.
Hl-ji stotis buvo itin įdomi.
Cia labai gerai pasiruošęs fil.
Liudas Volodka rodė puikiai
paruoštą spalvotą filmą apie
Lietuvos gyvūniją ir paukš
čius. Po filmo buvo atliekami
praktiški uždaviniai.
IV-toje stotyje vyr. skautė
Renata Ramanauskaitė daly
vius supažindino su Lietuvos
gėlėmis. Čia buvo žaidžiamas
ps. D a l i o s
Januškienės
kruopščiai paruoštas gėlių
bingo žaidimas.
V-toje stotyje, vedamoje jūrų
budžio
Dariaus
Mauruko,
buvo susipažįstama su Lietu
vos valdovais ir kunigaikš
čiais.
Vl-tąją stotį gerai pasiruošu
sios pravedė gintarės Viligailė Lendraitienė ir Audronė
Matutienė. Čia dalyviai netik
susipažino su gausiais Lietu
vos 'ženklų eksponatais, bet
taip pat pamatė ne vien Lietu
vos tautinę, bet ir valstybinę
vėliavas. Čia savo žinojimą
patikrinti ir pagilinti turėjo
galimybę visi atlikdami gerai
paruoštus uždavinius.
Viltoje stotyje vyr. skautės
Linda Chiappetta ir Vida
Damijonaitytė aiškino apie
lietuvių tautosaką. Dalyviai

spėjo mįsles, aiškinosi priežo
džius ir patarles. Čia ypač
veikliai dalyvavo vilkiukai.
VUI-toje stotyje skautas vy
tis Viktoras Puodžiūnas (su
akordeonu) aiškino apie lietu
vių liaudies dainas ir pravedė
jų dainavimą. Čia geriausiai
pasireiškė paukštytės.
IX-tąją stotį labai įdomiai
pravedė vyr. skautė Alida
Vitaitė. Ji ne tik puikiai aiški
no apie lietuvių tautodailę, bet
buvo pasirūpinusi ir gausybe
vaizdinių
priemonių —
eksponatų, knygų. J i žinoviškai viską aiškino ir suma
niai paruoštais uždaviniais
patikrino dalyvių žinias.
X-tąją stotį vedė j . budys
Rimas Dumbrys, bet jam
nedaug teko aiškinti apie lietu
viškus žaidimus. Už jį nuošir
džiai darbavosi jo simpa
tingoji žmona Daina, puikiai
pravesdama
žaidimus ir
ratelius.
XI-toji stotis — tautiniai
šokiai. Čia savo žinias šioje
srityje dalyviams praktiškai
perteikti stengėsi vyr. skautė
Lina Meilytė ir j . budys Sigi
tas Gūdis.
O kad dalyviai kurioje stoty
je per ilgai neužtruktų, puikiai
darbavosi laiko stebėtojas j .
skautas Karolis Žukauskas.
Kas dešimtį minučių skardžiu
švilpuku pranešdamas, kad
jau laikas baigti uždavinius
vienoje iiv gavus anstpaudą
ant dalyvavimo lapo, keliauti į
kitą stotį.
Tautoramą tęsėsi beveik dvi
valandas. Artėjant dvyliktai
visi vėl susirinko Jaun. centro
II-jo
aukšto
koridoriuje.
Visiems dalyviams buvo įteik
ti dalyvavimo kaspinai, po to
susiburta r a t a n ir giesme
„Ateina naktis" baigtas šis
įdomus ir informatyvus rengi
nys. Po Tautoramos visi buvo
pavaišinti sausainiukais ir
vaisvandeniais.
IR
K U R S A I VADOVAMS
..Lituanicos" tunto vado
vybė organizuoja diskusijų
vadovų ir instruktorių kursus,
kuriuose dalyvauti kviečia
mos ir seseriškų tuntų jauno
sios vadovės. Kursai vyks
kovo 15-16 d. netoli nuo Chicagos
esančioje
vietovėje.
Išvyksime po pamokų lit.
mokyklose. Vieta, laikas ir
kitos informacijos bus praneš
ta artimiausiu laiku, kad būtų
galima iš anksto planuoti
šiais kursais pasinaudoti.

I
KALĖDINĖ SUEIGA
CHICAGOJE
Visų Chicagos skautų ir
skaučių tuntų bendra kalė
dinė sueiga įvyks sekmadienį,
gruodžio 14 d., 10 vai. ryto
Jaunimo centro didž. salėje.
Sueigos eigon bus įjungtos šv.
Mišios, kalėdinės giesmės it
tuntų pasirodymai. Sueigoje
kviečiami dalyvauti skautai
akademikai, tuntų veikloje
nedalyvaujantieji
skautininkai,-kės ir skautų,-čių tėveliai.
NEBUS SUEIGŲ
Rašytojos Sofijos Čiurlionienės šimto metų gimimo sukakties minė
jimo Chicagoje rengėjos. Is k.: vs Irena Regienė, „Nerijos tunto tuntininkė, s. Rūta Daukienė, „Kernavės" tunto tuntininkė ir vs Alė
Namikienė, „Aušros Vartų" tunto tuntininkė.
Nuotr. L. Volodkos

Padėkos
dienos
proga
Chicagos skautai ir skautės,
lapkričio 29 ir 30 d. neturės
sueigų. Chicagos skautų ir
skaučių vadovai,-vės
linki
SKAUTININKU RAMOVĖS
malonių švenčių visiems bro
liams, sesėms, jų tėveliams ir
SUEIGOJE
skautiškos veiklos rėmėjams.
Chicagos skautininkų,-kių Siliūnienės sodelyje Chica Sueigos vėl prasidės gruodžio
Ramovės sueiga įvyko sekma goje. Čia savo prisiminimais 6 ir 7 dienomis.
dienį, lapkričio 16 d.. Jaunimo apie 1941 m. sukilimą Lietu
centro maž. salėje. Dalyvavo voje pasidalino Laikinosios
AKADEMIKŲ
daugiau negu 25 skautinin- Lietuvos vyriausybės teisin
ŽIEMOS STOVYKLA
kai,-kės.
gumo ministeris prof. Mečislo
ASD ir Korp! „Vytis" žiemos
Sueigą sklandžiai pravedė vas Mackevičius. Jautriai stovykla vyks š.m. gruodžio 27
Ramovės pirmininkės parei buvo prisimintos baisiojo — sausio 4 d. „Bear" Lodge,
g a s e i n a n t i vs A l b i n a birželio trėmimų aukos. Buvo W i n c h e s t e r ,
Wisconsine.
Ramanauskienė. Sueigos min pagerbta ir „Skautybės kelio" Stovyklos mokestis — 150 dol.
tis — „Viena širdžių grandis, redaktorė vs Irena Regienė už asmeniui. Reigstraciją
iki
viena Tėvynė, viena idėja, ilgametį lietuviškos spaudos gruodžio 1 d. priima ir infor
darbą.
viena mintis".
macijas teikia Albertas-Tuąke1985 m. lapkričio mėn. buvo
Sueigos vedėja, pasveikinu surengtas įspūdingos vs nis, tel. 434-8744 arba Irlęįifcsįs
si dalyvius ir pristačiusi Prano Nedo vienų metų mir Penčyla, tel. 883-0339. Nedel
dabartinę Ramovės valdybą, ties sukakties paminėjimas siant registruokitės. Stovykla
pateikė gerai paruoštą dviejų Tėvų Jėzuitų koplyčioje, tuo žada būti tikrai įdomi ir
metų veiklos pranešimą, iš pačiu prisimenant ir Amžiny smagi.
kurio ryškėjo Ramovės atlikti bėn iškeliavusius buvusius
darbai bei veikla.
Ramovės valdybos narius.
Padėkos ordenu apdovano
Prieš dvejus metus mirus
Greta veiklos, Ramovės
tajam
„Lituanicos"
tunto
tuometiniam Ramovės pirm. valdyba stengėsi kiek įmano
vs Pranui Nedui, Ramovė liko ma piniginėmis aukomis prisi buvusiam iždininkui Albinui
be pirmininko ir tos pareigos dėti prie įvairių gerų darbų iš Sasnauskui garbės žymenį
iki kadencijos pabaigos buvo jų minėtini: du kartus pasiųs prisegė JAV Vidurio rajono
pavestos
vs
A l b i n a i ta parama vs K. Palčiauskui. vadas vs Antanas Paužuolis.
Ramanauskienei.
Piniginiai
paremti
JAV
Chicagos
Skautininkų
Vidurio rajono jaunųjų vado Ramovės ligšiolinei valdybai
Dviejų metų laikotarpyje vų kursai, kurie 1985 m. vyko
atsisakius iš pareigų, naujos
buvo atlikti šie d a r b a i : A t e i t i n i n k ų
n a m u o s e , valdybos rinkimus pravesti
pastatytas skautams ir visuo I^emonte. Pinigine auka Skau
buvo pakviestas vs Sigitas
menei nuotaikingas
Balio tininkų Ramovė tapo Jauni
Miknaitis. Visiems parėmus
Sruogos scenos veikaliukas mo centro nariu. 100-tu dole
pasiūlymą prašyti dabartinę
„Užgavėnės bendrabutyje ties rių p r i s i d ė t a ir
p r i e valdybą pasilikti dar vieniems
Kreivuoju tiltu". Režisavo js planuojamo Jaunimo centro
metams, buvo pravesti balsa
f )alia Bylaitienė. Buvo praves pastato vieno išorinio stulpo
vimai.
Valdybą
1986-87
tas plataus mąsto Chicagos meniško papuošimo.
veiklos metams sudaro: pirm.
skautų ir skaučių talentų
Šioje sueigoje buvo numa vs Albina Ramanauskienė, vs
pasirodymas, kuriame daly
Halina Plaušinaitienė, vs Ona
vavo visų tuntų sesės ir broliai tyta kai kurių narių apdovano
S
iliūnienė,
js
Bronė
— nuo pačių jauniausiųjų iki jimai garbės žymenimis, ką
Stravinskienė,
s.
Nijolė
muzikos
magistro
laipsnį atlikti žadėjo LS Tarybos
B a l z a r i e n ė , s. V i k t o r a s
pirm.
vs
Petras
Molis.
Deja,
dėl
turinčio muziko.
ligos šeimoje sueigon atvykti L e s n i a u s k a s ,
vs
Vladas
1985 m. birželio mėn. buvo negalėjus vs P. Moliui, Rupinskas, js Dalia Bylaitie
suruošta gegužinė vs Onos apdovanojimai atidėti ateičiai. nė. Reikalui esant, pirminin
kei leidžiama kviestis reikalin
gus asmenis.
Pirmininkei vs A. Rama
nauskienei padėkojus už
pasitikėjimą
tolimesniam
vadovavimui Ramovei, vyko
trumpos diskusijos įvairiais
dalyvių iškeltais klausimais.
Skautininkas Viktoras
Lesniauskas
trumpame
pranešime iškėlė
Lietuvos
kariuomenės svarbą atsista
tančiai Nepriklausomai Lietu
vai ir kvietė skautininkus ir
skautininkes
organizuotai
dalyvauti
Kariuomenės
šventės minėjime. Šis pasiūly
mas rado gyvą atgarsį.

Jūreiviai „Lituanicos" tunto sueigoje.

Nli'it r.

•!. Tamulaičio

Trumpos pertraukos metu
buvo pasivaišinta kava ir
kepsniais, pabendrauta, pasi
dalinta mintimis.
Antroje sueigos dalyje s.
kun.
Algimantas
Kezys
parodė įdomių skaidrių, šioje
sueigos dalyje
dalyvavo
gausesnis būrys ir ne skautiš
kos publikos.
_
IK
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SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDINC.
3200 VV. 81st Street
Ofiso tel. RE 7-1168;
Rezid. 385-4811
Dr. Tumasonio ofisą perėmė

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
2454 W. 71st Street
434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir
ketv 9-12. Penkt 11-2

DR. VIJAY BAJAJ
GYOYTCUAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — VIDAUS UGOS
IR ODOS CHIRURGuA

(Augliai nuimami ofts*)
2434 W. 71 Street, Chicago
Tsl. 434-5049 (veikia 24 vai.)
, antr., ketv.. penkt. nuo 12 iki 6 v.v.
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND L CIARA

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MA2EIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 VV. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirtn. ir ketv. 12-<
6-9; antr. 12-6; penkt. 10-12; 1-6

OPTOMETRISTAS
*
2709 VVest 51st Street
Tel. — 476-2400
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7;
antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai.
Ofs. 735-4477;
Rez. 246-0067; arba 246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVU IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDINC
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. £ GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. — 233-8553
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3921 W. 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
O f i s o tel. — 5 8 2 - 0 2 2 1

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą
el32 S. Kedzie Ave., Chicago
VVA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Road. Tai. 505-2802
Valandos pagal susitarimą:
Penkt., antr. ketv ir penkt.
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus.

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
TRADE CENTER BUILDING
9525 So 79th Avenue, Hickory Hills
Ant 95th St 1 blokas į rytus nuo Rotoerts Rd )
Tai. 598-8101
Vai pagal susitarimą
Tai. RE-ftance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3 9 2 5 Wast 59tn Straat
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt.
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak,
Trec ir sešt. uždaryta
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURCAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai. vak,
šskyrus trec\ §ešt. 12 iki4 vai popiet

Tai. 436-7700

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
F.A.C.C.
KARDIOLOGAS
širdies ligos

6132 S. Kedzie Ava., Chicago
Valandos pagal susitarimą
-samu 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, ChicaRo, 111.
Tel. 925-2670
1185 Dundee Ave., Elgin, 111. 6012C
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą
Tel. 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
AKIU LIGOS - CHIRURCIJA
Chicago Eye Institute
4200 N. Central Ave.
Valandos pagal susitarimą

DR. L D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
mvlia j vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
'Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
„Contact lenses"
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč.
Dr

T u m a s o n i o ofisą

perėmė

T. RAMA. M.D.
Specialybė — Chirurgija
2454 VVest 71st Street
Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889
Vai.: pirm , antr , ketv ir penkt.
3 iki 7 v v Tik susitarus

DR. ANTANAS 6. RAZMA
Specialybė — Vidaus ir plaučiu ligos
2 * 3 4 W . 71st St., C M c s g o , IH.

Tsl.: 43641100
11800 Soutfreest H l g t m a y
P M O i HOvętvts* M . 9 0 4 o 3

(312)301-0220

(312)301-02221

DR. LEONAS SEIRUTIS
INKSTU PŪSLES IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street
Vai.: antr 1-4 p p ir ketv. 2-5 p.p
5ešt pagal susitarimą
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545

Edmundas Vižinas. M.D„ S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. ?prie Austin)
Valandos pagal

susitarimą

DR. IRENA KYRAS

Tel. 5 8 5 - 7 7 5 5

DANTŲ GYDYTOJA
PROSTHODONTICS - karūnėlės.
tilteliai, plokštelės ir bendro|i praktika.
2859 W. 59 St. CMcaflo
Tai. 476-2112
Valandos pagal susitarimą

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772

DR. PETRAS 2U0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai pirm . antr., ketv. ir penkt.3-6;
šeštadieniais pagal susitarimą

Šio šimtmečio istorija

RAŠOMA KRAUJU
Nobelio laureatas Solženycinas „Readers Digest" rugsėjo numeryje pabrėžė, kad
didžioji žmonijos nelaimė yra,
kad ji paskutiniu laikotarpiu
nukrypo nuo krikščionybės.
Kažkokio gyvuliškumo prasi
veržimo poveikyje, imama
nebepaisyti
krikščionybės
paskelbto
humaniškumo,"
nebranginama žmogaus gyvy
bės, siekiant savų planų,
nebesigailima kirsti žmonių
gyvybes, net ir visiškai nekal
tų.
Didžiosios skerdynės, žino
ma, yra karai. Apskaičiuo
jama, kaip Pirmasis ir Antra
sis
Pasaulinis
karas
kautynėse išskynė apie 24
milijonus žmonių. Laikraštis
..Reporter&Progress" paskel
bė apskaičiavimus, kad iš viso
įvairių kraštų tarptautiniuose
ir civiliniuose karuose, revoliucijose šiame šimtmety žuvo
5->,fr>4,0() žmonių. Tikrovėje —
gal net ir daugiau.
*

Tačiau tos kraujo aukos, net
iškaitant šešetą milijonų Hit
lerio išnaikintų žydų, nublun
ka prieš tą kraujo auką, ku
rios pareikalavo
mūsų
šimtmetyje žiaurios totalitari
nės, diktatūrinės vyriausybės.
Havvajų universiteto politinių
mokslų profesorius R. J. Rum
mel apskaičiavo, kad tris kar
tus didesnis skaičius už žuvu
sius karų metu, yra žuvusieji
nuo savų totalitarinių vyriau
sybių. Sių aukų skaičius mūsų
šimtmetyje, pagal minėto pro
fesoriaus apskaičiavimus, sie
kia 119.4 milijonų. Pagal to
profesoriaus surinktus duo
menis. Mao Tse-tungo Kinija
išskerdė apie 45 milijonus
savo gyventojų. Pagal tuos
apskaičiavimus,
Sovietų
Sąjunga nuo 1918 m. žudy
mais, torturomis, badu. sun- klausiomis sąlygomis vergų
darbų stovyklose, sunaikino
vien iki 1953 m. 39.5 milijonus
žmonių. Yapč daug buvo
sunaikinta 1930 m. dešimt
mečio laikotarpy Maskvos
suplanuotu badu Ukrainoje.
Ukrainiečiai to niekada neuž
mirš. Toms" kruvino komuniz
mo aukoms jie laisvajame
pasaulyje stato paminklus,
praveda nuodugnius tyrinėji
mus, ruošia
jaudinančius
minėjimus.

sukeliantieji veiksniai. Jos yra
didžioji militarizmo priežastis. Iš tikrųjų didžiausioji žmonijos rykštė yra ne tiek karai,
kiek absoliutizmas",
Dėl to prof. Rummel galėjo
pareikšti mintį, kurią paci
tavo ir „Wall Street Journal",
kad; „Viso to šviesoje, taikus,
neprievartinis gyvenimas civi
linių laisvių, politinių teisių
turi būti padarytas didžiausiu
žmonijos siekimu. Tai apima
ne vien pastangas didžiau
siam žmonių skaičiui suteikti
didžiausią laimę. Tai ne vien
moralinė b ū t i n y b ė
ginti
asmens teises, bet tai drauge
žinojimas, kad laisvė saugo
taiką ir gyvybes".
Sių minčių šviesoje v -skilu
sios pastangos nup
intus
amerikiečius
imi}, - n t u s
deportuolčrTsovietų'sųjunįą"
yra tęsimas to kruvino kelio,
nes ten jų, net ir jų tikros kai
tės amerikiečių teismuose
neįrodžius, laukia mirtis d.^rbo
vergų stovykose arba egze
kucijose. Minėto ,,R porter&Progress" straipsni
utorius net pabrėžia ir tai, n.ad
priešinimasis prieš komuniz
mo įsigalėjimą Centro Ameri
koje, gal dabar ir pareikalaus
aukų, bet jų vistiek bus
mažiau negu tada, kai ten
įsigalėtų taip kruvinai žiau
rus komunizmas. Tai patvir
tina kitų komunistų užgrobtų
kitų kraštų istorija ir statis
tika.

Prisiminkime kad ir JAV
kaimynystėje esančią Kubą.
('astro revoliucijos pradžioje
žadėjo laisvę, lygybę, socia
linį aprūpinimą, o įvedė tokią
žiaurią diktatūrą. Neseniai
pasirodžiusioje
knygoje
...\gainst Ali Hope" Kubos
poetas Armando Valladares,
už laisvesnių minčių pareiš
kimą kalintas 22 metus,
aprašo, kaip ten opozicijos
žmonės reguliariai mušami,
šaudomi, kankinami. Vienu
metu ant jo buvo išpiltas kibi
ras žmogaus šlapumo ir išma
tų, pasiekusių jo veidą ir bur
ną. J i s buvo d a u ž o m a s
durtuvais, elektros laidais,
įmerktas į išmatų pilną grio
vį. J a m pavyko ištrūkti tik
dėka pastangų tarptautinio
Kaip kraujo vieškeliais žy PENN klubo ir dėka Prancūzi
giuoja ateistinis komunizmas, jos prezidento Mitterando už
labai gerai žino lietuviai, prisi tarimo.
mindami Červenę, Pravieniš
O kokiais nekaltų žmonių
kes, Rainių miškelį. Labai kraujo klanais Maskva bren
gerai žino lenkai, prisimin da, plėsdama savo koloniadami Katyną, Sibiro trėmi iinę imperiją Afganistane! Ir
mus. Tą liudija masiniai kapai tai ne vien tik ten. Vieša
Kambodijoje, Vietname ir ki paslaptis, kad ir už daugelio
tuose kraštuose. Lapkričio kruvinų teroro aukų yra Mask
mėnuo yra mirusiųjų prisi vos ar apskritai komunistų
minimo mėnuo, ypač mes turi ranka. Žmonės tuo baisėjasi.
me prisiminti nekaltus kanki •Jaučia, kad ta kolonialinė
nius, tuo labiau, kad tas agresija, tas kruvinas teroras
skerdimas
tebetęsiamas ir turi būti stabdomas diploma
dabar, kad ir sušvelnėjusiu tinėmis ir militarinėmis priebūdu. Kun. Popieluszka, kun. monėmis, bet to dar ne gana.
Zdebskis, deja, nebuvo pasku- |>rįe§ kruvino barbariškumo
tinės kruvinųjų
raudonųjų prasiveržimą, reikalinga ugdybudelių aukos.
ti krikščioniškoji kultūra. įsi
dėmėtinas minėtame žurnale
Nobelio laureato Solženycino
Gaila, bet, čia ir vakariečių žodis: ,,Aš praleidau 50 metų
važinė nėra visai gryna, o studijuodamas Rusijos revo
apsunkinta jei ne bloga valia, liuciją. Aš asmeniškai surin
tai
bent
nesi orientavimu. kau šimtus liudijimų ir per
Prisiminkime tik tuos arti 2.25 skaičiau
šimtus
knygų.
milijonų Sovietų piliečių (ir to- parašęs ir pats 8 tomus." Bet
kiais jų laikomų užgrobtų j e ig U aš dabar būčiau paprakraštų gyventojų), kurie švtas suglaustai suformuluoti
\ntrojo P a s a u l i n i o karo tos pražūtingos revoliucijos
pabaigoje iš įvairių vakarie- | ) r į e žastis; negalėčiau to tiksėių užimtų zonų buvo per- | , a u nusakyti, kaip kartoduoti raudoniesiems, įskai- damas: „Žmonės užmiršo Diet a n t čia
ir n e l a i s v ė n Va"... Visi bandymai rasti
paimtuosius Vlasovo ir pana- ,šeitį iš šių dienų pasaulio slešius dalinius. Daugelis tų pančios nelaimės bus bevainelaimingųjų žuvo komunistų s j a į kol mes savo sąžinių
egzekucijose arba darbo vergų nenukreipsime į atgailos dvastovyklose.
s į ą , j visatos Sutvėrėją".
Dėl viso to minėtas prof.
fr Solženycinas yra vilRummel
galėjo
paskelbti: tingas, tardamas: „Nežiūrint
„Absoliutizmu
alsuojančios kaip
baisiai
komuni zmas
vyriausybės daug daugiau traiško tankais ir raketomis,
mirti neša, negu karai. Jos jam niekad nepavyks nušluopagaliau yra ir didieji karą bei ti krikščionybės",
kitus prievartos konfliktus
Juoz. Pr.

TREČIOJO LIETUVOS STATUTO
RUOŠIMO EPOPĖJA
Vienas iš ryškiausių jaunos
lietuviškos
krikščioniškos
visuomenės bruožų buvo labai
gyva teisinė sąmonė. Jeigu ši
visuomenė neturėtų kitų dori
nių vertybių ir jeigu ii būtų
turėjusi daugiau ydų ar trūku
mų, negu mums yra pasakoja
ma apie Lietuvos bajoriją, tai
tas gyvas rūpestis ruošti
Didžiajai Lietuvos kunigaikš
tijai įsakymų kodeksus, pagal
kuriuos ji būtų tvarkoma, yra
labai aukšto lygio liudijimas
tai lietuviškai visuomenei per
du pirmuosius krikščioniškus
lietuviškos visuomenės šimt
mečius.
Tai sako dar ir tai, kad ta
oolitinė sąranga, kuri buvo
ikT ta didžiųjų kunigaikš
čių, L i e t u v a i
priėmus
krikščionybę, buvo 16 šimtme
tyje išlaikoma ne jėga, o labai
rūpestingai ir plačiai visuo
meniškai ruošta teisine siste
ma. Ši ruoša nadarė tai, kad
•><?i*v . s tauto būdamos Did.
:u <f'kštijos dalis,
šios sąrangos i? ''vmą laikė
savo dalyku.
Gyvą teisinę
ačios D.
Lietuvos kunigaiks jos sąmo
nę liudija trys viena po kitos
einančios Lietuvos statuto
••ed akcijos. Pirma.-is statutas
bu*
paskelbtas 1529 m.
Tačiau jau 1544 metais Lietu
vos Brastos seimas padarė
nutarimą sudaryti komisiją iš
5 katalikų ir 5 provoslavų
ruošti naujam Lietuvos sta
tutui. Matyt seimo atstovai
nevisiškai buvo patenkinti
pirmuoju statutu ir norėjo
geresnės teisinės sistemos.
Vardiškai komisijos sudėtis
buvo sudaryta tik vėliau Vil
niaus seime. Visų komisijos

V. BAGDANAVICIL'S, MIC raidai. Tai „buvo begalinės
svarbos įvykis valstybiniame
narių vardai nėra žinomi. ir kultūriniame
Lietuvos
Tačiau penki iš jų yra žinomi. gyvenime" (Avižonis 73 psl.).
Tai buvo žemaičių vyskupas Sio kodekso reikšmė yra n e tik
Jonas Domanevskis, Vilniaus teisinė, bet ir politinė. Šiuo
kanauninkas
Stanislovas statutu
„buvo
sutvirtinta
Gabrialavičius,
Vilniaus v a l s t y b i n i o
Lietuvos
vaitas Augustinas Rotungas, savarankiškumo ir nepriklau
Vilniaus pavieto teisėjas Povi somybės idėja".
las Ostrovickis ir Martynas
Antrasis s t a t u t a s b u v o
Volodkevičius. Tačiau ir pats
Vilniaus seimas pasiliko sau parašytas to meto Lietuvos
teisę įsikišti į statuto ruošimo valstybine kalba — gudų
darbą. (Konstantinas Avižo kalba. Jis buvo išverstas į
nis. Lietuvos statutai. Rinkti lotynų kalbą, įsakius Stepo
niai Raštai. Roma, 1978 m. L. nui Batorui (77 psl.).
Pasitenkindami šiais verti
K. Mokslo Akad. leidinys 66
mais,
mes nenorime gilintis į
psl.)
Nors šio įstatymo ruošime antrojo statuto turinį. T a i
ypatingai reiškėsi bajorija ir pertoli mus nuvestų į ano meto
jame išryškino savo teises, praktiškos teisės problemas.
tačiau jame ir kitų luomų Mums šiuo kartu rūpi atkreip
reikalai nebuvo palikti be ti dėmesį į pačios lietuviškos
dėmesio. Tuo rūpinosi pats visuomenės teisinį entuziaz
Vilniaus seimas. Jis išaiški mą ir dėl to norime sustoti prie
no, kad „visi luomai naujuoju pastangų ruošti trečiąjį Lietu
statutu turi savo bylas spręs vos statutą. Ši ruoša savo
sudėtingomis pastangomis jį
ti" (Avižonis 72 psl.).
suredaguoti ir išgauti jo įteisi
Antrasis Lietuvos statutas nimą sudaro garbingą lietu
yra vadinamas 1566 metų sta viškos teisės epopėja.
tutu. Tačiau tais pačiais
metais Lietuvos Brastos seime
Kodėl reikėjo t r e č i o j o
karštuoliškai pradėta rūpintis
Lietuvos s t a t u t o
n a u j o s t a t u t o ruošimu.
Entuziazmas taisyti antrąjį
Iš tikrųjų kyla klausimas,
Lietuvos statutą nė kiek kodėl reikėjo Lietuvai naujo
nemažina
šio
s t a t u t o statuto, kai du statutai t a m e
reikšmės. Antrajame Lietuvos šimtmety jau buvo paruošti ir
statute „buvo sukurtos tokios p a s k u t i n i s yra
aukštai
teisinės normos, kurios liudijo v e r t i n a m a s . Prof. L a p p o ,
to meto teorinės juridinės ir žymusis
Lietuvos
statutų
praktinės
įstatimdavystės tyrinėtojas, į tai atsako tuo
tobulumą ir aukštumą ne tik būdu, kad
naujo
statuto
Lietuvoje, bet ir Vakarų Eu reikalas kilo dėl to. kad antra
ropoje" (K. Avižonis 73 psl.). jame statute buvo perdaug
Dėlto šis statutas turėjo išryškintos bajorų teisės ir
vadovaujančios
reikšmės buvo apleistos totorių ir žydų
tolimesnei Lietuvos teisinei teisės (Avižonis 98 psl.). Mums

Tautos šventės proga Dievo Motinos bažnyčioje Clevelande atnašautose šv. Mišiose iš
Lietuvos generalinio garbės konsulo Vaclovo Kleizos Mišių auką priima klebonas kun
Gediminas Kijauskas. S J. Kairėje konsulą lydėjęs V. Rrizgys.
Nuotr. V. Bacevičiaus

y r a neįmanoma sakyti, kad
šios priežastys yra teisingos
a r ne. P a t s Avižonis toliau
pastebi, kad totoriai ir žydai
Lietuvoje praktiškai naudojo
si tomis pačiomis teisėmis,
kaip ir bajorai (99 psl.).
Kaip bebūtų teisingos Lappo
iškeltos
priežastys,
tačiau
negalima praleisti iš akių, kad
patys bajorai Lietuvos Bras
tos seime reikalavo statuto
reformos. Vienintelis aiškus
faktas šioje situacijoje kyla
prieš mūsų akis, tai labai
didelis ir platus susirūpini
m a s D. Lietuvos kunigaikš
tijos buvimu teise. Permažai
p a s a k y t i , k a d t a i buvo
susirūpinimas. Tai
buvo
tiesiog karščiavimasis.
Lietuvos
Brastos
seimo
dalyvius jaudino lenkų iškel
t a s s u m a n y m a s susieti D.
Lietuvos
kunigaikštiją
su
įlenki j a politiškai ir teisiškai.
Šita aplinkybė labiau, negu
kitos priežastys, skatino bajo
rus ginti Lietuvos nepriklauso
mybę teisinėmis priemonė
mis. Lenkijos
sumanymas
sujungti Lietuvą su Lenkija
turėjo tų pasėkų D. L. kunigaikištijoje. kad visus privile
gijuotus bajorus tiek lietuvius,
tiek gudus, tiek rusus sujungė
į vieną vieningą bajorų tautą
(Avižonis 100 psl.). Dėlto atro
do, kad Lietuvos Brastos
seimo
sumanyme
perreda
guoti Lietuvos statutą glūdėjo
labiau
valstybinės
nepriklausomybės idėja, negu
kitų luomų teisių išryškini
mas.
Tai
pastebint
negalima
neigti, kar patys teisiniai
klausimai sumanyme taisyti
statutą
nebūtų
buvę
reikšmingi.
Pats
Lietuvos
Brastos
seimas
„nelaukdamas
būsimos
statuto
reformos,
savo paties galia pakeitė kai
kuriuos
antrojo
statuto
nuostatus, kurie gavo įstaty
mo galios. Pakeitimas buvo to
pobūdžio, kad apsaugotų nuo
galimybės teisės ir nuosavy
bės suteikti D. L. kunigaikšti
joje n e jos g y v e n t o j a m s
(Avižonis 100 p.).

patenkinti. Seimas kreipėsi į
Žygimantą Augustą, kad
skubiai būtų sudaryta statuto
taisymo komisija. Žygiman
tas Augustas, pasitaręs su
ponų taryba, į tą komisiją
paskyrė keturis narius: Vil
niaus
vyskupą
Valerijoną
Protasevičių, Lietuvos Bras
tos vaivadą Jurgį Tiškevičių,
Žemaičių kaštelioną Melchijorą
Šemetą
ir Brastos
kaštelioną Joną Gašką (Avižo
nis 106 psl.). Seimo bajorai
pasiliko sau teisę pateikti šiai
komisijai jau paruoštus ir
seimo priimtus įstatymo
pakeitimus.
Galima pastebėti, kad Gar
dino seimai turėjo vadovau
jančios
reikšmės Lietuvos
teisės formavime.

Koks didelis teisinis ir
valstybinis entuziazmas 1566
m. buvo lietuvių bajorų tarpe,
liudija, kad tų pačių 1566 metų
pabaigoje
buvo
sušauktas
seimas Gardine. Šis seimas
užsitęsė į 1567 metus. J i s taip
pat priėmė kai kiriuos nutari
mus, taisančius antrąjį statu
tą.

(Bus daugiau)

1568 m. buvo sušauktas dar
vienas seimas Gardine. Šis
seimas buvo užsiėmęs karo su
Maskva reikalais dėl Livoni
jos ir unijos su Lenkija reika
lu. J a m e buvo pabrėžiama
statuto reformos paskubėjimo
reikalas. Pasak Lappo Lie
tuva j naujus santykius su
I^enkija norėjo ateiti su pilnai
sutvarkytais savo įstatymais.
Šiame seime totoriai ir žydai
kėlė savo teisių klausimą,
kurie iš dalies Šio seimo buvo

įkūrė savo kaimą, kurį pavadino Plymouth Plantation. Atlanto artumas, žemės derlingumas ir miškų
gausumas sudarė geras sąlygas čia kurtis ir verstis
žemės ūkiu bei žvejyba. Visi muziejaus pastatai,
namų reikmenys ir padargai a r b a autentiškai atkur
VINCAS Š A L C I C N A S
ti, arba išlikę iš anų laikų. J a u n i žmonės vaizduoja
17-to šimtmečio gyvenimą savo aprėdais. darbo
24
metodais ir net kalba. Visi dirba savo darbus turis
Ties ta uola ant kalvos pastatytas paminklas tams stebint. Tiesa, prieš į kaimą įeinant, filmas
indėnų vadui Massasoit už jo paslaugas ir pasirašy supažindina su jo pastatais ir gyvenimu.
tą su kolonistais taikos sutartį.
įdomus yra trobesių vidus. Sienos sukaltos iš
Dar reikėtų paminėti kitas dvi mieste esančias,
storų lentų, neizoliuotos. Stogai šiaudiniai ar nendri
bet ne istorines įdomybes. Viena jų vadinasi
niai. Vidury namo didelis pečius ar židinys, iš kurio
..Spanguolių pasauliu" (Cranberry World). Šioje N.
kaminas eina per stogą. Čia ateiviai gamindavęsi
Anglijos dalyje spanguolių auginimas pelkynuose
maistą, šildydavę trobą ar vandenį. N a m o gale prieš
sudaro žymų pajamų šaltinį. Tas spanguolių apdir
židinį yra iš lentų sukalti gultai. Jeigu šeima dides
bimo centras pademonstruoja jų auginimą, derliaus
nė, kiti gultai buvę virš lubų. Baldai paprasti,
nuėmimą, sunkos gamybą, senovės ir moderniškas
grubiai padaryti, o maistas buvęs verdamas katiluo
mašinas ir kita. Kiek toliau pavažiavus, balose gali
se ir špižinėse keptuvėse. Atitvertų kambarių nebū
ma matyti spanguoles augančias ir kaip jų derlius
ta. Vienas ar du maži langeliai įleisdavę šviesą.
surenkamas.
Rūbams spintų neturėta, bet d a u g k a s buvę laikoma
Kitas daug kam įdomus centras yra Village
skryniose.
I^anding turgus. Minios jame grūdasi, perka viso
Per kaimą eina viena gatvė, o namai šalyse.
kius niekniekius ir palieka pinigus. Ir ko tik Čia
Tvoros
iš lentų ar vytelių. Auginamos kiaulės ir
nėra? Buvom išalkę, tai ir mudu įsigrūdom. Čia kepa
karvės,
o jaučiai laikomi darbui. Staliaus, kalvio,
dešreles, verda kopūstus, kukurūzus ir vėžius. Laiko
batsiuvio ir kitos dirbtuvės veikia ir dabar. Sodai ir
mažai turintiems patogu greitai ką užkąsti.
Negalima praleisti pačios svarbiausios istorinės daržai yra prie namų. toliau nuo gatvės. Daug ką
įdomybės — 17-to šimtmečio buities muziejaus, kuris prisimenu iš kaimo gyvenimo Lietuvoje, bet daug
yra miesto pakrašty. Plymouthe išlikę gyvi pili kas čia nauja, kitaip daroma. Džiaugiuosi galėjęs čia
grimai, susijungę su vėlesniais ateiviais, 1627 m čia būti. nes išsinešu geroką žinių bagažą.

TEN, KUR
LAISVĖ GIMĖ

L i u b l i n o seimas
n e s u k l i u d ė savaimingo
s t a t u t o ruošos
Liublino seimas, įvykęs 1569
metais ir padaręs daug
pastangų besąlygiškai sujung
ti I). L. kunigaikštiją su
I^enkija. neįstengė sukliudyti
savaimingos Lietuvos teisės
reformos. T a i yra labai
pažymėtina. Dėlto taip išėjo,
kad Liublino seimo unija ne
daug paveikė Lietuvos gyveni
mą. Tačiau tarptautiniuose
santykiuose D. L. kunigaikš
tija prarado nepriklausomos
valstybės
vardą. Liublino
seime lenkai reikalavo, kad
Lietuvoje veiktų ir Lenkijos
įstatymai. Tiek paties trečiojo
statuto ruošimo eiga, tiek pats
užbaigtas ir išleistas statutas
liudija, kad Lietuvoje pasiliko
veikianti
teisė
visiškai
nepriklausanti nuo I^enkijos.
Tačiau Liublino seimas tam
tikrą
vaidmenį
suvaidino
Lietuvos teisei, sudarydamas
ar galbūt papildydamas statu
to ruošimo komisiją. Kaip
matysime iš komisijos sudė
ties, Liublino seimas šiuo
atžvilgiu
pritarė
Gardino
seimui, kad šio statuto
ruošimas turi eiti ta kryptimi,
kad antrojo statuto nuostatai
būtų pritaikyti atsižvelgiant į
įvairius kraštų reikalus, nes
komisija buvo sudaryta iš
įvairių vaivadijų atstovų.

MOKSLAPINIGIŲ
PASKOLOS
JAV Švietimo departamen
tas rado gerą būdą išreikalau
ti mokslapinigių paskolų
atmokėjimo. Jie susitarė su
federalinė pajamų taksų agen
tūra, kad toji praneštų
skolininkams, jog jie neteksią
savo metinių taksų permokėji
mo grąžos, jei jie negrąžinsią
mokslapinigių skolos. 1985 m.
fiskalinių metų gale. kurie bai
gėsi rugsėjo mėnesį, surinko
94 mil. doi. skolų. Fiskalinių
1986 m. gale tikimasi susilauk
ti 230 mil. dol. grąžintų pasko
lų. Švietimo departamentas
šalia grąžintų skolų 1985 m.
susilaukė ir 130 mil. dol. sulai
kytų taksų grąžos pinigų už
tuos. kurie skolų negrąžino.

C a p e Cod s m ė l y n a i
Nežinia, kas vilioja daugybes žmonių, net iš toli
mesnių valstijų, į Cape Cod, kuris žemėlapyje atrodo,
kaip sulenkta ranka ir dar užriestu kumščiu: ar jo
paplūdimiai, pripažinti valstybiniu pajūriu ar jo
miškų grakštumas? Kas tos vilionės bebūtų, ir mudu
joms pasidavėm...
Kol važiavom gražiu, iš medžių sukurtu ..tune
liu". kelias tai pribėga, tai nutolsta nuo mėlynos
jūros. Viskas gražu ir gera. Tik kaįjvažiavom į SR-3
greitkelį, ateinantį iš Bostono, patekom į tikrą grūs
tį, iki pervažiavom aukštą Sagamore tiltą, plačiai
ištiestą per Cape Cod kanalą. O koks mielas vaiz
das: čia matai ir jūrą, ir miestelius, ir nesibai
giančius miškus!
Netrukus įvažiavom į Centerville miestą ir susto
jom pas Bronę ir Antaną Jucėnus, Juno Beach
..Dainos" vieneto choristus. Savo puikioje rezidenci
joje jie mus karališkai priėmė, vaišino, pernakvino
(įspūdžiais besidalijant, nebuvo kada dainuoti!). Kitą
rytą išskubėjom apžiūrėti Cape Cod. Visą laika
kelias bėga miškais, iš kurių išvaizdos spėji, kad jūra
netoli. Protarpiais jauti jos kvapą ir kurortinio
gyvenimo pulsą.
Provincetovvn miestelis (3400 gyv.) yra pačiame
Cape Codo ..kumštyje". Jame labai ryškiai atsispin
di turizmo įtaka, bet nemažesnė pagarba reiškiama
piligrimams, kurie čia buvo apsistoję, prieš išplauk
dami į Plymouthą.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, trečiadienis, 1986 m. lapkričio mėn. 26 d.

BOSTONO ŽINIOS
DAILIOJO ŽODŽIO
VAKARAI

rugsėjo 22 d. Apie jį iš juostos
buvo perduoti
rašytojo
Pauliaus Jurkaus prisimini
mai, parodytas Algimanto
Kezio susuktas filmas, o
enciklopedines žinias pateikė
kuopos pirmininkas Juozas
S t a š a i t i s . Po p r o g r a m o s
pasivaišinta kava ir užkan
džiais,
padainuota.
Subatvakaryje dalyvavo arti
10 Brocktono lietuvių. Jų tarpe
našlė Antanina Sužiedėlienė,
sūnus Vytautas, jo žmona
Birutė ir sūnus Eligijus.

našavo Šv. Petro parapijos
klebonas kun. Kontautas. Šv.
Mišias užprašė LMF Bostono
klubas. Po pamaldų parapijos
salėje buvo kuklios vaišės, per
kurias EI. Vasyliūnienė trum
pa kalba priminė mirusios
Magdalenos
Vaitkevičienės
nuopelnus ir gyvenimą. Taip
LMF
Bostono
klubas
prisiminė ir pagerbė savo
mirusią narę.
E. V.

KULTŪRINIS
SUBATVAKARIS
ISTORINĖMIS TEMOMIS
Beveik per tris dešimt
mečius Bostono Tautiniuose
namuose rengti mėnesiniai
kultūriniai
subatvakariai
subūrė gausų būrelį įvairių
profesijų
bei pasaulėžiūrų
žmonių, lietuviškos kultūros
mylėtojų svetimoje žemėje, ku
rie pastoviai ir su pamėgimu

Dalyvaujant programos at
likime
rašytojams
Stasiui
Santvarui ir Antanui Gustai
čiui, o taip pat žurnalistams
Broniui Railai ir Petrui Viščiniui, lapkričio 22 d. įvyko jau
ketvirtas iš eilės „Laisvės
Varpo" rengtas dailiojo žodžio
vakaras. Pirmas toks vakaras
buvo surengtas 1962 m. balan
džio 1 d., minint Maironio
gimimo 100 metų sukaktį.
-Jame apie Maironį kalbėjo
rašytojas Stasys Santvaras, o
SKAUČIŲ ŽIDINIO
jo kūrybą skaitė mūsų jauni
SUKAKTIS
mo atstovai — Irena NikolsŠiemet sukanka 25 metai,
kytė. Birutė Vaičjurgytė. Algis
Antanavičius
ir
Gintaras kai veikia Bostono vyr.
Best VVishes To Our Friends and Associates
For a Safe and Happy Thanksgiving Day
Čepas.
Antras
literatūros skaučių židinys. Toji sukaktis
bus
paminėta
gruodžio
6
d.
So.
Courtesy of
vakaras įvyko 1978 m. spalio
Bostono
Lietuvių
Piliečių
EDVVARD H I N E S LUMBER CO.
15 d., jame programą atlie
Phone: 767-8300
kant Bernardui Brazdžioniui, d-jos trečio aukšto salėje.
4626
VVest
63rd
St.
Chicago, Illinois
Programoje:
akt.
Vitalis
Stasiui Santvarui ir Antanui
Gustaičiui. Trečias toks vaka Žukauskas iš New Yorku,
ras suorganizuotas 1982 m. vakarienė ir šokiai, grojant
Happy Thanksgiving
DIVE & SKI
spalio 10 d. J o programoje orkestrui.
From
Equipment
dalyvavo Bronys Raila, Anta
IŠDAVIKŲ GIMINĖ
nas Gustaitis ir sol. Marytė
Bizinkauskaitė. Taigi, lapkri
Lapkričio 16 d. laidoje
čio 22 d. įvykęs literatūros ..Laisvės Varpas" perdavė
Olin • Rossignol •
vakaras buvo jau ketvirtas, Bronio Railos kalbą, neseniai
Nordica • Dynaster
scott • Hanson • Tyrolia
neskaitant aktorių Henriko pasakytą per Laisvosios Eu
Salornon • Look • Manker
Kačinsko, Algimanto Dikinio, ropos radiją į pavergtą Lie
CLEARING BANK
Clothmg
Juozo Palubinsko, Algimanto tuvą. Kalbos tema — išdavikų
Rofee • C-B • Demetre
An Evergreen Bank
Žemaitaičio ir kitų atliktų giminė. Tai naujas Lietuvos
Ober Meyer • Gerry
mūsų literatūros kūrinių kituo okupanto terminas, taikomas
5235 VVest 6 3 r d Street
Ask ASout Our Rentals
Chicago, Illinois 60638
se „Laisvės Varpo" rengi lietuvių išeivijai, kuri ne tik
Standard & Preferred
Powder Mountain — The Largest
(312) 5 8 2 - 6 3 0 0
niuose. Taip „Laisvės Varpo" n e p r i t a r i a
savo
tėvynės
Indoor Revolvmg Skl Deck m the
suorganizuotų 55 kultūrinių pavergimui, bet dargi stengia
MEMBER FDIC
or Conditioning
renginių eilėje dailiojo žodžio si, kad ji būtų išlaisvinta. Šia Midwest for Learning
Ask for our Personai
425-0822
vakarams tenka reikšminga prasme ypač puolami dr. 2940 W. 95th
Banking Dept.
Evergreen Park
vieta. J a i s kreipiamas mūsų Štromas, dr. Venclova, dr.
NEW GOLD COAST INN
Thanksgiving Day Greetings
visuomenės dėmesys į mūsų Ėringis ir pats Bronys Raila.
2525 W.71st
RUBINO SEA FOODS
rašytojus ir jų kūrybą.
434-4149
Fresh, Frozen & Smoked Fish, Fresh
Kalboje
nurodyta,
kad
Hali Avalable for VVeddings
Shrimp. Lobsters. Crabs. Clams & Oysters
išdavikai Sovietų Sąjungoje
Bridal Shovvers-Funeral Luncheons
1605 W. Roosevelt
BOSTONO
šaudomi, o pirmieji trys nuro and all Occasions — Up to 170 People
Broadvievv, III.
MENININKAI KITUR
dyti asmenys yra išvykę iš
Ernie, Jerry & Frank
344-2299
Vis dažniau Bostono lie Lietuvos legaliai su Sovietų
Thanksgiving Day Greetings
B & B UPHOLSTERY INC.
To Our Many Friends
tuvių menininkai kviečiami į Sąjungos išduotomis vizomis.
Free Esti matės. 27 Years Experience
Courtesy of
Free Pick Up & Delivery
kitas lietuvių kolonijas atlikti Užsienyje jie neišdavė lietu
vių
tautos,
bet
dirba
jos
labui.
LEE TELEVISION SERVICE
Large
Select:or, of Fabrics
programas. Štai lapkričio 22 d.
(Electronics)
Priešingai
yra
su
tais,
kurie
Residential — Commercial
Marijos
aukštesniosios
3422 W. 63rd St., Chicago, III.
385-4669
mokyklos didžiulėje
salėje parsidavė Maskvai. Jie yra
Tel.: 471-1619
13846
S.
VVestern,
Btue Island, III.
Chicagoje sėkmingai daly tikrieji lietuvių tautos išdavi
Thanksgiving
Day
Greetings
BICEK'S HOUSE OF FLOVVERS
vavo sol. Benediktas Povila- kai, nes dirba prieš lietuvių
To Our Many Friends
Large Selection of Flovvering Plants &
tautos
laisvę
ir
gerovę.
vičius, bosas programos atliki
Courtesy of
me koncerto, kurį rengė komp.
Darius L a p i n s k a s . T a m e
koncerte sol. B e n e d i k t a s
Povilavičius atliko lietuvių
liaudies dainas ir arijas iš
įvairių operų. O lapkričio 8 d.
De Paul universitete Chica
goje s u r e n g t a m e liaudies
meno
koncerte
lietuviams
atstovavo Gitos Kupčinskie
nės vedamas Bostono lietuvių
liaudies m e n o a n s a m b l i s
„Sodauto". J i s atliko 28 lietu
vių liaudies kūrinius. J ų tarpe
buvo 23 dainos, trys šokiai ir
du kūriniai
skudučiams.
Išvykoje d a l y v a v o
visi
ansamblio nariai, kurių yra
17. To koncerto proga buvo
atliktas ir perduotas per radiją
pasikalbėjimas su ansamblio
vadove Gitą Kupčinskiene.
Šalia to Katrė Rodą ir Gailė
Rastonytė atliko keletą
liaudies dainų. Tai reikšmin
gas lietuvių liaudies meno
iškėlimas amerikiečių visuo
menėje.
DALYVAVO BALFO
DIREKTORIŲ
SUVAŽIAVIME
Kun. Antanas Baltrušiūnas, Balfo direktorius, daly
vavo Balfo direktorių suvažia
vime, įvykusiame lapkričio
15-16 dienomis Juno Beach,
Floridoje.
Direktorė
Stasė
Gofensienė iš Brocktono dėl
kitų įsipareigojimų suvažia
vime negalėjo dalyvauti. J a i
atstovavo kitas asmuo, paskir
tas Balfo valdybos. Pati Stasė
Gofensienė pasiuntė suvažia
vimui sveikinimą ir savo
auką.
PRISIMINTAS PROF.
SIMAS SUŽIEDĖLIS
lapkričio 15 d. Sandaros
salėje Brocktone surengtame
Martyno J a n k a u s
Šaulių
kuopos antrame subatvakaryje prisimintas prof. Simas
Sužiedėlis, miręs 1985 m.

P. V.
LMF BOSTONO
K L U B O SUSIRINKIMAS
LMF Bostono klubo susi
rinkimas įvyko lapkričio 15 d.
LP klubo direktorių kmb.
Klubas turi naujai perrinktą
valdybą: EI. Vasyliūnienė —
pirmininkė, Irena Rasienė —
vicepirm., Milda Norkūnienė
— protokolų sekretorė, Irena
Ulpaitė — židininkė, Magdale
na I^endraitienė — sekretorė ir
Juzė Matjoškienė — narė.
Pradėjusi susirinkimą EI.
Vasyliūnienė pasidalino įspū
džiais iš Chicagos. Išreiškė
pasitenkinimą maloniu jos
priėmimu. Buvo globojama
pedagogės Domutės Petrutytės ir apgyvendinta dail.
Adomo Varno ir Marijos
Varnienės namuose, kuriuose
dabar gyvena Dome Petrutytė. Šitie paprasti nameliai yra
tarsi mažas, bet svarbus
muziejus, talpinąs dailininko
Adomo Varno kūrinių dalį.
Yra įdomių portretų, vaizdų,
y p a č įdomus y r a V a r n o
paveikslas, sukurtas metus
prieš
dailininko
mirtį,
vaizduojąs giltinę, nešančią
du didžiausius nusikaltėlius —
Staliną ir Hitlerį. Papasakojo
kiek ir apie čikagiečių veiklą,
kiek jos galėjo
pamatyti
būdama Chicagoje tik porą
dienų. Matė foto parodą, tauti
nius šokius repetuojantį jauni
mą, mažus vaikučius, pamal
das koplyčioje, paskaitas. E.
Vasyliūnienė
Chicagoje
patyrė daug nuoširdumo.
Lietingas ir šaltas oras įspū
džių nesumažino.
Po paskaitos buvo tartasi
einamais reikalais bei padary
ti kai kurie sprendimai.
ŠV. MIŠIOS UŽ
M. VAITKEVIČIENĘ
M e t i n e s šv. M i š i a s už
Magdaleną Vaitkevičienę at

THANKSGIVING DAY
GREETINGS

LAVVNDALE AUTO BODY
Phone: 788-1133
3101 S. Ridgeland,
Berwyn, III.

juos lankydavo. Tačiau besi
keičiantis laikas ir sunkėjan
čios ekonominės sąlygos rei
kalavo
persitvarkymo.
Pardavus Tautinius namus,
dėl senatvės pasitraukus veik
lesniems organizatoriams, kul
tūriniai subatvakariai kurį lai
ką buvo pertraukti. Tik šių
metų lapkričio 7 d. pietinio
Bostono Lietuvių klubo žemu
tinėje salėje vėl buvo pradėtas
(Nukelta į 5 psl.)

Thanksgiving Day Greetings
To Our Many Friends
Courtesy Of
BEVERLY TOVVERS
Convalescent Center
Phone: 436-6600
8001 S. VVestern Ave., Chicago, III.
Thanksgiving Day Greetmgs
To Our Many Friends
Courtesy of
CRAVVFORD SAUSAGE CO.
— Daisy Brand Meat Products Phone: 227-3095
2310 S. Puiaski, Chicago, III.
Thanksgiving Day Greetings
From
SLIZ DEUCATESSENS
6743 W. Archer
229-1138
3116 W. 43rd
523-9533
Ouality Polish Sausage
Choice Luncheon Meat
Food Speciaities
Thanksgiving Day Greetings From
SOUTHVVEST FEDERAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Phone: 436-4600
3525 W. 63rd St., Chicago, III.
4062 Southvrest Highway
Hometovn, III. 422-4500. Also
MANOR FEDERAL DIVISION
Phone: 656-0800
5830 W. 35th St.. Cicero, III.
Thanksgiving Day Greetings
To All Our Friends & Patrons
IOEAL AUTO PARTS
4639 S. California Ave.
Chicago, III.
523-5277
Automotive Parts for All Cars
SOKOL STICKNEY
4131 Home Ave.
(Near Hartem & 39th)
Sticknet, III.
788-9828
Banquets for VVeddings & All Occasions
Comptete Package Plans Available
Reasonabte Prices

Thanksgiving Day Greetings
HOEFFKEN'S THE BUSY BAKERY
Center Pieces for ai!
3044 W. 63rd St., Chicago, III.
Your Thanksgiving Needs
737-0390
2500 S. Christiana, Chicago, IH.
Traditional or Fountain Wedding Cakes
521-5900
Svveet Trays
Master Card, Visa & American Express Accepted
Bride's Limousine (VVhite)

Thanksgiving Day Greetings
To Our Many Friends. Courtesy of
KELLY — Carroll
Funeral Home
Joseph Minich. Director
Phone: 523-0980
2616 W. 38th St., Chicago, III.

Thanksgiving Day Greetings
Joe & Frank's Home Made Sausage
5620 S. Puiaski
581-0639
3334 N. IMhvaukee
283-0310
Chicago, IN.

Thanksgiving Day Greetings
To Our Many Friends
Courtesy of the
LOYAL CASKET CO.
Phone: 722-4065
134 So. CaHfornla, Chicago, M.

Kenn's Family 8owling Pro Shop
Thanksgiving Day Greetings
MIDVVAY LOUNGE & BANOUET HALL 3205 W. 59th, Chicago, III. 434-1800
Columbia • AMF - Brunswick - Ebonite
4222 W. 63rd St.
Chicago, IN.
Shoes. Bags & Accessories
581-4222
Open Mon. VVed & Fri 11 A.M. to 6 P.M
Banauets for VVeddings & All Occasions
Tues & Thurs 12 to 9 P.M.
Package Plans Ava;'able
Sat. 11 AM. to 5 P.M.

Thanksgiving Day Greetings
To Our Friends and Patrons
Courtesy of
MIDVVAY PHARMACY, INC.
Phone: 767-9155
Dollar Off With Vitamins
4324 VVest 63rd St., Chicago, III.
Thanksgiving Day Greetings
To Our Many Friends
Courtesy of
SLUOGE REMOVAL
AND SEVVER SERVICE
Phone: 889-5175
2315 VVest Moffat, Chicago, III. 60647
Thanksgiving Day Greetings
To Our Friends and Neighbors
Courtesy of
BARTECKIS PHARMACY
Accurate Prescription Service
4259 W. 63rd St., Chicago, III.
Phone: 735-5868
Thanksgiving Day Greetings
To Our Many Friends
Courtesy of
COZZI IRON 8 METAL CO.
2 6 0 0 S. Paulina
Chicago, IH.
Phone: 927-6611
Best VVishes to all
For a Safe & Happy
Thanksgiving Day
Courtesy of
JA MAR JEVVELERS
Phone: 679-0010
4915 Oakton St.
Skokle. III.
Thanksgiving Day Greetings
VENICE BANOUETS
5636 W. FuHerton, Chicago, IH. 60639
237-9007
Banquets for all Occasions
Facilities for up to 700 People
Wedding & Anniversary Specialists

TATRA INN
6040 S. Puiaski.
582-8313
c
Polish Smorgasbord
Polish & American Cuisine
Open Tuesday thru Sunday
For Lunch & Dinner
Call For Reservations

TRAVEL VVITH TONI INC.
3210 W. 47th
Chicago, III.
847-6500
VVorld Wide Travel
Never a Service Charge
Airline Tickets at Atrport Prices

FRANK'S AUTO REPAIR
3301 W. 59th St., 476-0737
Get Your Car Ready For VVinter
Open Mon-Fri. 7 A M . - 6 P.M.
Thurs Eves. til 9 P.M.
Sat. 9 A M . - 2 P.M.
Domestic & Foreign Cars

OLD FASHIONEO CANDIES
6210 Cermak
Berwyn, IN. 60402
788-6669
Home of French Cream
Chocolate Novelties
All Types of 6oxed Candtes

Thanksgiving Day Greetings
From
PARK FOOD A
LIOUOR MART
2610 W. 71 st St.
Chicago, III.
776-1821

Thanksgiving Day Greetings From
ART S ARDELL REIS
OF REIS FLORIST INC.
6238 Cermak Rd., Berwyn, III.
484-6368
Flowers of Distinction FTD. Teleflora &
AFS All Major Credit Cards Accepted.

EDENS OPTICIANS
4143 W. 63rd St.
Chicago, III. 585-7800
5569 W. 95th
Oak Lawn, III. 499-3656
Prescriptions Filled
Frames Repai red

Thanksgiving Day Greetings
From
LAVVN LANES
6750 S. Puiaski
Chicago, IH.
582-2525
Open Bovvling Thanksgiving Day

Thanksgiving Day Greetings
DYNAMIC AUTO REBUILDERS INC.
6020 S. VVestern
Chicago, M.
476-6650
Ouality Body Repairing and Painting
Foreign & Domestic Cars

Padėkos Dienos Sveikinimai
BEVERLY VENETIAN BLIND MFG. CO.
IAMA STATIONERS
12708 S. VVestern
6239 S. Kedzle
Blue Island. III.
776-9102 arba 776-9341
928-8600
Viskas dėl įstaigų {staigoms reikmenys —
Shades - Blinds - Shutters
braižybos ir mokyklos reikmenys Visokio
Cleaning - Retapmg - Recording
mis kalbomis sveikinimo kortelės
Complete Service
ALESSANDRO S BANOUET HALL
K 6 S PHARMACY
6040 W. Cermak Rd.
"A Family Drug Center"
Cicero, IH.
We Honor All Insurance 4 VVetfare Plans
656-7599
Free Neighborhood Prescription
3anquets For VVeddings & All Occasions
DeMvery Service
40 to 350 People
476-8008
Package Plans Available
2601 W. 591h

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED

REAL ESTATE

Ieškoma moteris prižiūrėti ligonę ir
kartu gyventi Marquette Parko apylinkėje.
Tun kalbėti lietuviškai arba lenkiškai. Kreip
tis angliškai tel po 6 vai. vakaro

KOMPIUTERIŲ

pagalba galite nusipirkti ar parduoti,
namą mieste ir priemiesčiuose.
Sąžiningai patarnaus

598-9114
WE ARE LOOKING FOR
EXPERIENCEO HOUSE KEEPERS,
ALSO LIVE-IN COOKS OR
OOMESTIC PROFESSIONAL
COUPLES.
VVe'll be glad to introduce you to a job
of a life time. English necessary.
Ref. helpful & salaries negi. Call Gary
at
THE TRAYCEE OOMESTIC AGENCY
8 3 1 - 5 5 3 0 or 831-4870

MISCELLANEOUS

A

B:

VILIMAS
M OVING

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS
• 6529 S. KEDZIE
778-2233

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEI PAROAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosavybę.
taip pat pristatysim pagal pageidavimą,
sąrašą parduodamų namų jūsų ieškomoj
apylinkėj, mieste ar
priemiesty.
Suinteresuoti prašau skambinti ar užeit pas
BUDRAITIS REALTY
6600 S. Puiaski
776-0600

FOR RENT

Tel. 376-1882 ar 376-5996
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit už
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas
mus.

FRANK ZAPOUS

Išnuomoju 4 kamb. butą vyres
nio amžiaus asmeniui/asmenims
Marquette Parko apylinkėje.
Skambinkite H E 4 - 4 4 4 0

3208V2 VVest 95th Street
T e l . — GA 4-8654

MASTER PLUMBING

BOSTONO L I E T U V I Ų

Ucensed, Bonded, Insured

BALSO

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karsto vandens tankai. Flood controi. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi
elektra. Palikite pavardę ir telefoną —
lietuviškai.
SERAPINAS — Tel. 636-2960

MINKŲ RADIO PROGRAMA
per radijo stotį
WLYN, 1 3 6 0 A M bangos
sekm. nuo 8 iki 8:45 vai. ryto
Veda S. ir V. Minkai
71 Farragut Road
S. Boston, M a s s . 02127

T A I S O M E
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MASINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į: Hermis Deckys
TeL 585-6624 po 5 vai. vakaro
Kalbėti lietuviškai

Tel. 2 6 8 - 2 5 1 5
•

Pas Minkus gaunamas
dienraštis „ D r a u g a s "
Dienraščio „ D r a u g o " adminis
tracijoje galima pasirinkti įvairių

W.E.A.W. HAS RADIO TIME
AVAILABLE FOR YOUR RAMO
PROGRAM. FOR INFORMATION,
PHONE 498-3350
ASK FOR DAN OR MARK

liaudies meno-darbų: medžio, ke
ramikos ir drobės.

•

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

I S T H A T YOU L A U G H I N G , C O M R A D E ?
Algis Rukšėnas

Knygos antrinis pavadinimas: ,,The VVorld's Best Russian
(Underground) Jokės", žurnalistas ir rašytojas Algis Rukšėnas,
politinės-satyrinės dramos ,.Posėdis" pragare ir „Day of Shame"
(knygos apie Simo Kudirkos 1970 m. nepavykusį pabėgimą į laisvę
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir
charakteringus juokus, kurie kursuoja Sovietų pogrindyje ir
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charakterį.
Secaucus, New Jersey: Citadel Press, 1986. Kaina su per
siuntimu in USA $7.90. Illinois gyventojai moka $8.40.
Užsakymus siųsti:
Draugas
4545 W. 63rd St.
Chicago, III. 60629
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KELIONĖS NEŽINOMUOSE

K R A Š T U O S E
Nuotaikingai aprašyti atsiminimai
iš kelionių po:

V:

MEKSIKA
MALAZIJA
SINGAPORA
JAPONIJA
HONG KONGĄ
KINIJA
THAI

I

Autorius su dail. J.
Pautieniumi Meksikoje 1963 m
Gaunama Drauge 4545 W. 63rd St. Chicago. IL 60629 USA
Į Kama $10.75 su pers'unlimu Illinois gyventojai da^ padeda -72 valstijos mokesčio

tojus, poetus, aktorius, damos
DRAUGAS, trečiadienis, 1986 m. lapkričio mėn. 26 d.
ir šokių vienetus, ansamblius,
kompozitorius... Mūsų žmonės
profesorė Worcester, MassaA
U
R
E
L
I
J
A
yra
naudingi šio krašto pilie
chusetts Jonas Clark univer
B
A
L
A
S
A
I
T
I
E
N
Ė
A R C H I T E K T Ė IR INŽINIERĖ
čiai, įsilieję i visas mokslinio,
sitete. J i trumpu patriotiniu
visuomeninio ir kultūrinio
žodžiu padėkojo knygos sutik- ,
malonaus
bendravimo
ir
ska
gyvenimo
sritis, o jų tik dalis
Nors
JAV
apima
beveik
vi
tuvių rengėjams, o dalyviams i
naus
maisto
diena,
tik
retkar
savo
laisvalaikį
ir talentus ati
sas
klimatines
juostas,
nuo
už atsilankymą. Juozas Kapo
čiais
spaudoje
vedamųjų
skil
duoda
lietuviškam
reikalui,
arktiškosios
Aliaskos
iki
tročius A. Čepėnienei įteikė jos
tyse
primenama
kaip
diena,
nelaukdama
ir
nesitikėdama
vyro, jau mirusio, ilgų metų piškų Havajų ir palmėmis
(STATKEVlClCTE)
pasipuošusios Kalifornijos, bet kurios metu reikia susikaupti jokio materialinio atlyginimo.
darbo vaisių — istorinį kūrinį
ir
„Naujųjų laikų Lietuvos isto didžioji šio krašto tradicijų j m3iSpadėkoti Visagaliui už turi- Tik, deja, jų eilės mažėja, lie
Gyveno Oak Lawn, Illinois.
malones. Bet ir ta sąvoka tuviškos knygos tiražas daro
riją", su visų subatvakario dalis betarpiai rišasi su iš j
Mirė
1986 m. lapkrido 24 d. 3 vai. p.p., sulaukusi 71 m.
Europos piligrimų ir naujaku- yra blanki, nes daugumas šio si tragiškai mažas, užsidari
dalyvių parašais.
amžiaus.
tautinės
parapijos,
Gimė Lietuvoje, Vilniuje. Amerikoje išgyveno 38 m.
Nežiūrint lietingo rudens nų atsivežtomis tradicijomis krašto gyventojų nežino, kas nėja
yra
neturėti
laisvės,
būti
per
spaudai trūksta lėšų ir darbi
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Aleksandras; 2
vakaro, į subatvakarį atsilan Senoji Europos tautų liaudies
sekiojamais už savo kilmę ar ninkų prieauglio.
dukterys: Maria R. Traška ir Sylvija Sparkis. vyras Romas;
kė ne tik bostoniškiai, bet sve kultūra, sudaranti kiekvienos
įsitikinimus, todėl ir laisvę
Dėkingi esame už tai, ką
brolis Jurgis Statkus, žmona Olga; sesuo Marijona
čiai ir iš toliau — Cape Codo, tautos charakterio pagrindus,'
turime,
bet
turime
įsipareigoti
Steponaitienė, vyras Jonas vgyv. Hobart. Tasmania, Aust
prieš
pasiekiant
didžiųjų
tech!
vertina ne taip kaip tie. kurie i
Rohde Island, Worcesterio ir
ralija);
švogeris Leonas Traška, žmona Gražina su šeima
to
neprarasti,
nes,
tik
atlik
kitų vietovių, tai džiuginantis nikos išradimų epochą, tamp žino, kas yra jos netekti.
bei
kiti
giminės, draugai ir pažįstami.
Padėkos dieną švenčiame ir j dami savo pareigą kaip sąmo
reiškinys. Ypač daug jau riai siejosi su gamta, nes nuo
Priklausė ALIAS ir Neo-Lithuanams.
nimo dalyvavo,
p a r o  gamtos priklausė jų egzis mes, bet tai diena, kurioje ne I ningi savo tautos vaikai, mes
pateisiname
savo
buvimą
lais
tencija
ir
gerovė:
nuo
žūklės,
vien užtenka melstis ir dėkoti Į
Kūnas pašarvotas Petkaus Marųuette, 2533 W. 71 St..
dydami, kad yra susidomė
koplyčioje ketvirtadienį, lapkričio 27 d. nuo 4-9 vai. vakaro.
jimas mūsų tautos kultūros žemės derlingumo ir svarbiau Viešpačiui už mums suteiktą vėje ir įprasminame savo
Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 28 d. Iš
vertybėmis. Po programos sve sia nuo derliaus, kurio turtai, privilegiją gyventi laisvėje, egzistenciją šioje žemėje.
Padėkos
diena
yra
maldos,
koplyčios
10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimi
sukrauti
į
aruodus,
susidarė
iš
bet
taip
pat
turi
mumyse
čiai, vaišindamiesi kavute su
mo
parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos
dėkingumo
ir
malonumo
die
rudenį
prinokusių
žemės
vai
atnaujinti
įsipareigojimus,
pyragaičiais, kalbėjosi isto
už
velionės
sielą.
Po pamaldų kapinių apeigos bus privačios.
rinėmis temomis. Iki pasi sių. Pirmieji Amerikos — Nau kad pateisintume savo gerovę na. Visi tie trys elementai gali
Nuoširdžiai
kviečiame
visus: gimines, draugus ir pažįs
matymo ateinančiame subat jojo žemyno naujakuriai, sun ir būtume verti tos nuostabios būti puikiai suderinami, o jų
tamus
dalyvauti
Šiose
laidotuvėse.
įgyvendinimas
kiai įsitvirtinę, kovodami su laisvės dovanos. Juk nebu prasmingas
vakaryje.
mus
ne
tik
praturtins
dvasiš
neišdirbtos žemės nežinomo vome geresni už tuos, kurie
Nuliūdę v y r a s , d u k t e r y s , brolis ir sesuo.
J.V. Sūduvas
mis paslaptimis be įrankių ar liko nešti okupanto jungą, nei kai, bet ir suteiks progą suras
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.
patyrimo, tik su tvirta pionie už tuos, kurie palaidoti Sibire, ti pusiausvyrą taip pras
gyvenimo
ir
riška dvasia pasiryžę sukurti nei už tuos, kurie nepasiekė m i n g o
IEVOS JANUKIENĖS
paviršutiniškai
plokščios
naują
gyvenimą,
natūralių
KŪRINIŲ PARODA
laisvų kraštų, gal mirę trem
žmogiškų jausmų vedami, pra ty, gal žuvę karo ugny. Padė egzistencijos. Egzistuoti nepa
Ievos
Vanagaitytės-Janu- dėjo jausti gilų dėkingumą ka dėkingumas, nepagrįsti kanka, o „būti" reiklauja pas
Mano mylimam krikšto sūnui
tangų.
Mūsų
atveju
mūsų
„bu
Apvaizdai.
Jau
1621
metais
įsipareigojimu
dėkingumą
kienės paveikslų paroda vyko
tada
rugsėjo 20 — lapkričio 1 d. rudens derliaus padėkos šven konkrečiai įrodyti, ne vien žo v i m a s " y r a t i k
A.tA.
prasmingas,
kai
jis
yra
sie
tę
iškilmingai
atšventė
nau
džiu, bet ir darbu, neturi jo
Cambridge, MA, viešojoje bib
jamas su pastangomis širdyje
RIMANTUI GRAŽULIUI
liotekoje. Buvo išstatyta 15 jos jieji kolonistai su savo kaimy kios prasmės.
jaučiamą
dėkingumą
konk
kūrinių, kurių tarpe 4 portre n a i s i n d ė n a i s . Ir didieji
t a i p netikėtai a t s i s k y r u s su šiuo pasauliu, reiškiu gilią
Jei asmeniškame gyvenime rečiai įrodyti. Jei dėkojame už
Amerikos prezidentai, susi
tai.
galime būti dėkingi tiek už laisvą spaudą ir knygas, jas
užuojautą jo žmonai N I J O L E I , dukrelėms LIDIJAI ir
Ieva Vanagaitytė-Janukie- žavėję ta idėja, vieną lapk mūsų gyvenimą laisvėje, tiek
V I L Y T E I , m a n o sesutei ir švogeriui — MARYTEI ir
nė gimė ir mokslinosi Lietu ričio dieną paskyrė tautinei už materialinę gerovę, svei skaitykime, prenumeruokime,
B A L I U I G R A Ž U L I A M S , netekusiems vienintelio my
voje. Nuo ankstyvos vaikys •, visuotinei šventei, , pavadi katą ir kitas gėrybės, tai mūsų pirkime. Jei didžiuojamės,
turėdami
mokyklas,
siųskime
į
nant
ją
Padėkos
diena.
Prez.
limo s ū n a u s . Ilsėkis ramybėje mūsų visų mylimas RI
tės domėjosi piešimu, lankė
buvimas čia, kaip atskilusios jas savo vaikus, kad ir litu
Lincolnas
1863
metais
padė
M A N T A I , visuomet liksi mūsų širdyse.
parodas ir muziejus. Atvykusi
savo kenčiančios tautos šakos,
Amerikon 1967 m. pradėjo stu kos dienai paskyrė paskutinį i yra įpareigojantis ne tik tęsti anistinė katedra neliktų vien
Klara Virškuvienė,
dijuoti piešimą Cambridge lapkričio ketvirtadienį, o 1941 i tai, k a s taip sėkmingai muilo burbulu, nesulaukian
Audronė. Vytautas ir Danutė
Center for Adult Education ir metais kongreas tą patvir- i ankstyvesnės išeivių kartos čiu prieauglio. Jei turime pui
kiai
veikiančias
organizaci'
tino.Atsižvelgiant
į
tai,
kad
su šeimomis
pas Ger~ą Duobaitę-Phillips.
pradėta ir pasiekta, bet gyvai jas, didinkime jų narių skaičių (
naujakurių
tarpe
buvo
didelis
Paskuti, us septynerius metus
rūpintis tų laimėjimų vispu
Ieva Bostono Museum School procentas krikščionių ir kata sišku klestėjimu, kad kada ir jose skleiskime savitarpio
of F i n e A r t s studijuoja likų, kurie laikėsi penktadienį nors istorija mūsų nepa meilės ir santaikos bei pagar- t
piešimą, akvarelę ir jau ketve pasninko, apsistota ties ket smerktų, kaip savanaudiškus bos dvasią. Mūsų resursai
*-^rius metus ypač daug dėmesio virtadieniu, kad nebūtų pa individus, kurių lietuviška dideli, bet ar mes patys esame
skiria portretui. Linkima Ievai žeisti niekieno įsitikinimai. sąžinė nustojo jautrumo savo dideli savo dvasioje? Padėkos
diena tebūnie tikro įkvėpimo, I
Padėkos diena dabar yra
ir toliau tobulintis vaizdinėje
tautos nelaimei ir abejinga jos pasiryžimo ir įsipareigojimo
kūryboje, o ypat portretų tapy švenčiama visos Amerikos kultūros gyvastingumui lais
šventė.
mastu. Tai diena, kurios cent
boje.
vėje.
EUDEIKIS
re paprastai yra tradicija tapę
E. V. kalakuto pietūs su įvairiais
Dėkingi galime būti už daug
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Nepersekiojami,
neiš
priedais. Amerika, išgyven ką.
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
185 MIL. DOL.
dama didelės gerovės šimtme gyvendami spaudos ar tikė
4 3 3 0 - 3 4 S. California Avenue
Dėkingumas tai jausmas, čius, nepriversta kovoti su jo jimo draudimo, turime stiprią
PASKOLA
ir
gausią
periodinę
spaudą,
T
e
l e f o n a i - 523-0440 ir 523-9852
kuris klesti tik kilniose ir tvir kiu priešu savo viduje,
centralizuotą
švietimo
sisteChicagos
miesto
taryba
nutose asmenybėse. Sugedusieji daugumą
švenčių
švenčia
4 6 0 5 - 0 7 South Hermitage Avenue
ir silpnieji visada yra nedė šeimyniškai, privačiai, be mą, . veiklias organizacijas, sprendė bonais užtraukti 185
T e l e f o n a s - 927-1741-1
kingi.
didelio patoso, gilios minties ir lituanistinę katedrą, organi- m įi. dol. paskolą ir lėšas
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a Avenue
J. Ca8tellano8 s u s m ą s t y m o . T a i poilsio, zuotą šalpos aparatą, kul- panaudoti gatvių grindimui,
T e l e f o n a s — 523-0440
tūrinį judėjimą, skatinamą šviesų įrengimui, atmatų
premijomis, talentingus rašy- išvežimo pagerinimui.

PADĖKOS DIENAI

BOSTONO IIIIM'sr&A-^S:
(Atkelta iš 4 puslapio)
jau 76-tasis kultūrinis subatvakaris. Gausiai susirinku
sius svečius prie tradiciniai
rudens gėlių
puokštėmis
papuoštų
staliukų
šiltai
pasveikino ALTS Bostono
skyriaus pirmininkas Juozas
Kapočius, pranešdamas, kad
subatvakariai vėl bus rengia
mi, kaip ir anksčiau, tik su
nauja vadovybe, sudaryta iš
jaunosios k a r t o s žmonių.
Programai pravesti jis pakvie
tė Birutę Vaicjurgyte-Šležienę, jai talkinti Redą Veitaitę.
Naujoji vadovė, padėkojusi
senajai subatvakarių komi
sijai už atliktą darbą, šiame
subatvakaryje nagrinėti pri
statė prof. Pr. Čepėno „Nau
jųjų laikų Lietuvos istorijos"
II-jį tomą. Tai laikotarpis nuo
1914 m. Pirmojo Pasaulinio
karo iki 1922 m.
Supažindinti skaitytojus su
minimo laikotarpio gausių
istorinių ir politinių įvykių
kompleksu, ( o tuo metu atsi
kūrė ir Nepriklausoma Lietu
vos valstybė), vadovė pakvie
tė svečią prof. dr. Benediktą V.
Mačiuiką, dėstantį Rytų Euro
pos ir Sovietų Rusijos istoriją
Connecticut valstijos valsty
biniame (Storrs) universitete.
Prof. Mačiuiką ribojosi paryš
kinimu šiuometinių ok. Lietu
vos istorikų veikimo sąlygų ir
darbų, bandydamas išvesti
sintezę tarp laisvų Vakarų ir
komunistinių — totalitarinių
Rytų istorikų veiklos, pažy
mėdamas, kad praeities Rytų
Europos (ir Lietuvos) isto
riniai įvykiai nesą jo tyri
nėjimų srityje. Šį teiginį
patvirtindamas posakiu, kad
yra skirtumas „per vandeny
ną plaukti mažu laiveliu, ar
okeaniniu garlaiviu". Žinoma
dauguma atidesnių klausy
tojų profesoriaus posakį supra
to, kaip simbolini palyginimą
mažos Lietuvos su didžiąja
valstybe politinių įvykių okea
ne. Gaila, bet jau ne pirmą
kartą tokias ir panašias, igno
ruojančias Lietuvos praeitį
nuomones tenka nugirsti tau
tinių minėjimų paskaitose.
Svetimų tautų mokslininkai—
istorikai praeityje ir dabar yra
parodę daug dėmesio Lietuvos
praeičiai, parašę gerų moks
linių apie ją veikalų, nesikliaudami jos dabartiniu
mažumu, bet jos istoriniu
potencialu. Tuo tarpu mūsų
jaunieji
mokslininkai—isto
rikai (jų nedaug čia turime)
baigę svetimų kraštų univer
sitetus, vengia parodyti dėme
sį ir meilę savo gimtojo krašto
praeičiai, kokį yra parodę
.Aušros" gadynės lietuviai
intelektualai. Reikia manyti,
kad prof. B. Mačiuiką, bend
raudamas su kitų kraštų
mokslininkais-istorikais, pati
ria jų nuomonę ir apie dabar
tinės Lietuvos problemas, ir
apie jos praeitį, o jų atsklei
d i m a s s u b a t v a k a r i ų audi
torijai būtų buvęs gražus žestas, kaip to iš jo tikėjosi ir
laukė ne vienas profesoriaus
kalbos klausytojas.

Panagrinėti ir vertinti prof.
Čepėno 800 puslapių istorinį
veikalą, apimantį labai kritiš
ką iš karo griuvėsių besiku
riančiai Lietuvai laikotarpį,
buvo pakviestas dr. inž. Jur
gis Gimbutas, kraštotyrinin
kas, architektas, lietuviškos
kultūros
puoselėtojas.
Jis
monumentalų Čepėno darbą
pristatė trumpai, konkrečiai ir
dalykiškai, aptardamas veika
lo plano, jo turinio beidėstymo formos
savitumus,
panaudotus šaltinius, teksto
citatomis
pailiustruodamas

kai kurių jo skyrių žymesnes
mintis, kuriomis
autorius
norėjo ypač sudominti skai
tytoją, ateities studentą. Baig
damas dr. Gimbutas kvietė
visus prof. Čepėno istoriją
įsigyti ir skaityti. Knygos kaina. p a l y g i n u s SU kitų tautų tokio m a s t o veikalais, yra nedldėlė.

l subatvakarį iš Worcesterio
atsilankė ir knygos autoriaus

A.tA.
STEFANIJA TRAŠKIENĖ

•

Lituanistikos Katedra
The Endowed Chair t
of Lithuanian Studies
University of Illinois
at Chicago
AUKOS LITUANISTIKOS
KATEDRAI
Aukos gautos 1986 m. rugsėjo mėnesį:

(Tęsinys)

FL; Jonas ir Danutė Svirsky,
10 dol.
Juozas ir Janina Miliauskai, Brockton, MA (iš viso 15 dol.);
Worcester, MA; dr. Bernardas Mikolina Šembrotaitė, Chicago, IL;
Morkūnas, San Diego, CA (iš viso 35 Kazys Šeštokas, Rahway, NJ; Jonas
dol.); Antanas ir Elena Musteikiai,
ir Adelė Šiaučiūnai, Cleveland, OH
Detroit, MI (iš viso 50 dol.); A. ir J.
(iš viso 30 dol.); Paulius Šimoliūnas,
Musteikiai, Fallon, NV; Aleksandras
Chicago, IL; Elena Tamošiūnienė,
Norkeliunas, Waterbury, CT; Mari
Tinley Park, IL; Roma Tatarūnienė,
jonas Naruševičius, Paterson. NJ;
Cleveliend, OH; Mykolas Tonkūnas,
Juozas Naujalis, Cicero, IL; B.
Chicago, IL; Kazė Vaičeliūnienė,
Paliulis, Cicero, IL; kun. Teofilius
Warrensville, Twp., OH (iš viso 55
Palukaitis, Pittsburg, C A (iš viso 110
dol.); Antanas Vaičiulaitis, Bethesda,
dol.); Sofija Patamsienė, Norristown,
MD (iš viso 40 dol.); Vytautas
PA; Regina Petrauskienė, Clarks
Vaikutis, Bridgeport, CT (iš viso 30
Summit, PA; Millie Pietz, Brora, NY;
dol.); Kazys Vaitkevičius, Chicago,
Vincas Popeliucka, Baldwin, NY;
IL; Mečys ir Eleanora Valiukėnai,
Stasė Prekerienė, San Jose, CA;
Chicago, IL; Jonas Vasaris, BarberMečys Pūčius, Rochester, NY;
ton, OH; Frank Vedugeres, Detroit,
Vytenis Radzevičius, Norwalk, CT (iš
MI; Danutė Vidžiūnas, Chicago, IL;
viso 45 dol.); Aleksandras Radžius,
Antanas Vitkunas, Gurnee, IL; Balys
Baltimore, MD (iš viso 110 dol.); dr.
Vyliaudas, Union, NJ; Juozas ir
Jerry Ramunis, Galesburg, DL; Jonas
Marytė Vizgirdai, Aurora, IL (iš viso
Rauba, Woodhaven, NY; Balys ir
110 dol.); Vladas ir Marija Zidžiūnai.
Marija Raugai, Delran, NJ (iš viso
Centerville, MA (iš viso 155 dol.);
210 dol.); Elzbieta Ribokienė,
Louis Zurlis. Chicago, IL (iš viso 210
Brockton, MA (iš viso 62 dol.); Stefa
dol.); Jonas Žygas, Cleveland, OH;
Riekutė, Toledo, OH (iš viso 45 dol.);
Juozas Žygas, Chicago, IL.
Patricia Sidas, Berkeley, CA; Maria
8 dol. Vaclovas Valys. Cleveland,
Skirgaudas, San Diego, CA; Vai.
OH.
Sodeika, Cicero, IL; Regina
7 dol. Antanina Augaitis.
Spirauskas, Glendale, CA; Jonas
Chicago, IL.
Stankus, S. Boston, MA; Maria
6 dol. Pranas Leščinskas, DorRochester,' NY;' Aldona
St&nkus
chester,
MA (iš viso 16 dol.).
Kurapka Stanton, Los Alamitos, CA;
Vytenis ir Sofia Statkai, N. Rivers jd ei

n^ Zi<rmas Strasdas. Jupiter,
•

(Bus daugiau)

GAIDAS-DAIMID

Amerikos Lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos
narei

A.tA.
STEFANIJAI TRASKIENEI

PETKUS

netikėtai mirus, jos vyrą ALEKSĄ, Chicagos sky
riaus valdybos narį, dukteris RITĄ ir SYLVIJĄ bei
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime.

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS

ALIAS, Chicagos

skyrius

2533 West 71 St., Chicago
T e l e f o n a s — 476-2345
1410 So. 5 0 t h A v., Cicero
T e l e f o n a s — 863-2108

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos kontroles komi
sijos pareigūnui BALIUI BUDRAIČIUI, jo motinai

A.tA.
EMILIJAI BUDRAITIENEI
okupuotoje Lietuvoje mirus, reiškiama gili užuojauta.
Kuopos valdyba ir nariai

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2 4 2 4 West 69th S t r e e t - Tel. RE 7-1213
11028 S o u t h w e s t H w y . , Palos Hills, Illinois
Tel. — 974-4410

A.tA.
ROMUI VYŠNIAUSKUI
Australijoje mirus, reiškiame gilią užuojautą seseriai
LAIMAI LUNECKIENEI, jos vyrui ANTANUI, sese
rėčioms DAIVAI ir GINAI su šeimomis, seserėnui AL
GIUI su žmona ir pusseserei INAI su vyru.
Antanas ir Marytė Končiai
Arnoldas ir Rūta Končiai
Arv\das Končius

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

6

DRAUGAS, trečiadienis, 1986 m. lapkričio mėn. 26 d.

x „Draugas" neišeis ket
virtadienį, lapkričio 27 d., dėl
Padėkos dienos šventės. Tą
dieną redakciją, administraci
ja ir spaustuvė nedirbs. Penk
tadienį, lapkričio 28 d. „Drau
gas"
išeis kaip kiekvieną
dieną, taip pat „Draugas"
dirbs ištisą dieną, kaip
kitomis darbo dienomis.
x A.a. Aleksandras Laikūnas. „Dirvos" buvęs redak
torius. „Vilties" bendrovės
narys, mirė lapkričio 22 d. Clevelande. Laidojamas lapkri
čio 26 d., trečiadienį. Velionis
buvo gimęs 1912 m. gegužės 24
d. Gelčių km.. Žeimelio valsč.,
Šiaulių apskr. Baigęs moky
tojų seminariją 1930 m. Šiau
liuose mokytojavo iki 1938 m.
Vytauto D. universitete studi
javo ekonomiją, rašė laikraš
čiuose nepriklausomoje Lie
tuvoje. Vokietijoje ir ypač
daug „Dirvoje" Clevelande.
Buvo Tautinės sąjungos ir
Neo-Lithuanijos narys ir vei
kėjas. Liko žmona ir duktė su
šeima.
De Paul universitete lietu
vių — latvių simpoziumas
praėjo su pasisekimu. Prof. M.
Gimbutienės ir prof. B. Vaške
lio paskaitos buvo aukšto ly
gio.
Rankdarbių,
audimo
verpimo ir margučių dažymo
skyriai
sudomino
daugelį
lankytojų, o Sodauto grupė
įspūdingai padainavo ir pašo
ko. Aukšto menino lygio buvo
ir komp. D. I^apinsko prog
rama. Tuo visu labai džiau
giasi daug sielos į šį renginį
įdėjusi prof. Gražina Budry
tė.
x Korp! Giedra, ateitinin
kų akademikių vienetas Chicagoje. gruodžio 7 d. švenčia
savo korporacijos ,'35 metų
atsikūrimo sukaktį JAV-bėse.
10:30 v. ryto Marijonų vie
nuolyno koplyčioje prie „Drau
go" korporacijos dvasios va
das kun. P. Garšva atnašaus
šv. Mišias. Jų metu 5 naujos
kandidatės duos priesaiką ir
bus priimtos į Korp!. Giedros
narių eiles, įteikiant joms
korporacijos
spalvas. Lau
kiami ir svečiai. Po šv. Mišių
visos giedrininkės su korpo
racijos „naujokėmis" ir sve
čiais vyks į Sharko"s resto
raną pietums. Pietų metu bus
asmeniškai pristatytos naujos
narės ir atlikta trumpa ir jau
ki programa. (Restorano adre
sas: 6301 VV. 63 St.>. At-kų
korporacijų atstovai, norin
tieji dalyvauti pietuose, prašo
mi iš anksto užsiregistruoti
pas Ramintą
Marchertienę
tel.: 598-5323. Pietūs restorane
apsimokami individualiai.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 W. 63rd Street
Chicago, IL 60629
Tel. — 776-5162
Kasdien 9—6 vai. vak.
Šeštadieniais ir vakarais
pagal susitarimą

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
2501 W. 69th Street
(Lithuariian Plaza Court)
Chicago. II. 60629
Tel. 778-0800
Kasdien 2—8 vai. vak
Šeštadienį 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS

ALGIRDAS R. OSTIS
1000 Jorie Blvd., Suite 364
Oak Brook, IL 60521
Tel. Ofs. 990-3157
M Rez. 3254582
Valandos pagal susitarimą

x Kun. Viktoro Rim
šelio, Marijonų vienuolijos
Šv.
Kazimiero
provincijos
vyresniojo, vadovaujami eina
metiniai provincijos tarybos
posėdžiai, kuriuose svarstomi
įvairių vienuolynų ateinančių
metų
biudžetai ir veiklos
planai. Taip pat svarstoma
šešmetinės kapitulos — visuo
tinio susirinkimo data. Posė
džiuose dalyvauja, be paties
provincijolo, tarybininkai kun.
V. Parulis iš Thompson,
Conn., kun. St. Saplys iš
Kenoshos, Wisc, kun. P. Garš
va ir ekonomas kun. P. Cibuls
kis iš Chicagos.

x Kompoz. Darius La
pinskas dalyvaus kaip akompaniatorius sol. Margaritai ir
Vaclovui Momkams meninėj
programoj Jaunimo centro
tradicinėje
šventėje-vakarienėje gruodžio 7 d., sekma
dienį, 4 v. p.p. Jaunimo centro
salėje. Visuomenė kviečiama
dalyvauti.
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Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriams
Redaguoja J. Piačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. «5th Place, Chicago, IL 60629

x Lietuvos Vyčių Sen; jorų kuopos svarbus susi
rinkimas įvyks šį šeštadienį,
VĖJUOS
lapkr. 29 d., 1 vai. p.p. Jokubkų rezidencijoje — 4039 S.
Veidą, ten Baltijos marės
Maplevvood Ave. Visi nariai
Ašarotą prausia.
prašomi dalyvauti.
Lietuvos — šalies gintarės,
x Antanas ir Leokadija Iš gražių gražiausią.
Gailiušiai, Philadelphia, Pa.,
atsiuntė 50 dol. su tokiu prie Lyg minios, šilai senoliai
x Sol. Stasys Baras, Stan- rašu: „Siunčiu savo ir žmonos Šnabžda DIES IRAE.
dart Federal taupymo ir skoli 50 dol. čekį ..Draugo' apsigy Po šaknimis miško broliai
nimo bendrovės vyresnysis nimo fondui. Sėkmės". Nuošir Dūli mūšiuos mirę
viceprezidentas, išeinąs į pen dus ačiū už auką.
siją, buvo paminėtas kaip
Liūdi ten vienišos ežios —
solistas ir kaip geras finan
xOna i r
Aleksandras Neužsėtos vagos.
sininkas televizijos 7-tame
Keniaušiai,
NVaterbury, Sėjėjus maskoliai vežas
kanale lapkričio 24 d. Buvo
Conn., pratęsė „Draugo" Nužudyt gulaguos.
duodamas trumpas su juo
prenumeratą, pridėjo 50 dol.
pasikalbėjimas, kuriame jis
„Draugo" apsigynimo fondui Dingo tėviškės sodeliai,
pasisakė, kad dirba amerikie
su trumpu laiškučiu: „Nuošir Akmenys prie slenksčio.
tiškoje ir lietuviškoje aplin
džiausi mūsų linkėjimai Tams Dieve, padėk mūsų šaliai,
koje.
toms. Linkime Dievo palai Trumpinki jos kančią.
St. Radžiūnas
mos,
sėkmės darbuose ir
x A.a. kun. VValter J . išlikimo lietuvybės ir tikėjimo
Pranckietis,
Hartfordo kovoje". O. ir A. Keniaušius
P.S. Dies irae — diena rūsti,
vyskupijos kunigas, pasku skelbiame garbės prenumera liūdna.
tiniu metu dirbęs Goshen, toriais, o už mielą paramą ir Dūli — virsta dulkėmis
Conn., amerikiečių parapijoje, linkėjimus labai dėkojame.
ežia — lauko nba, siena,
buvo palaidotas lapkričio 24 d.
vaga — arimo griovelis.
Jis jau sirguliavo ir buvo dau
x Kostas ir Marcelė Arai, Gulagai = koncentracijos
giau kaip 70 m. amžiaus.
St. Petersburg, Fla., mums ra stovyklos.
šo: „...kokia gi būtų didelė
x Lietuvių muzikos vaka skriauda visiems lietuviams
ronė bus šį penktadienį, ..Draugo" skaitytojams, nete
SKOMANTŲ
lapkričio 28 d., Jaunimo cent kus savo vienintelio dienraš PILIAKALNIO LEGENDA
ro kavinėje. Vakaronės pra čio. Siunčiame apsigynimo
džia 7:30 vai. vak. Ją orga fondui 30 dol. čekį ir linkime
Šioje legendoje autorė Sjtasė
nizuoja muzikai F. Strolia ir sėkmingai kuo greičiau baigti Petersonienė aprašo senovės
M. Motekaitis. Pasirodys solis šias bylas". Nuoširdus ačiū už laikus. Jiems atpasakoti, ji
tai, bus kalbama apie lietuviš auką ir gražų laiškutį.
pasirenka Vaidilą. Jis pasa
ką muziką ir dainas. Muzikų
koja apie valdovą Skomantą.
draugijai vadovauja dr. Leo
Skomantas geras ir narsus
x Kristina Lapienė, Tinnardas Šimutis.
valdovas. Jis visuomet rūpi
ley Park, 111., Klemensas
nosi
savo žmonių gerove. Jis
x
Pasaulio
Lietuvių Stravinskas, Beverly Shores,
labai
gražiai
priimdavo
Bendruomenė išleido laišką Ind.. M. Karaška, Frederickkeliautojas.
Bet
jis
buvo
negai
su visos valdybos parašais, burg, Va., Kazimieras Jan
lestingas
savo
priešams.
prašydama
Kalėdų
proga kūnas, Lodi, N.J., Bronė MataVieną
kartą
kryžiuočiai
aukoti švietimui ir visiems tis. Crystal Lake, 111., D. ir
užpuolė
jo
pilį.
Skomantas
PLB darbams. Taip pat šiuo
V.Z. Sun City, Arz., kiekvie
laiškų visus sveikina su Kalė
nas atsiuntė po 25 dol. auką narsiai kovėsi ir sumušti kry
dų šventėmis ir linki laimingų „Draugo" apsigynimo fondui. žiuočiai turėjo trauktis atgal.
Pakeliui, prie upės, jie pamatė
Naujųjų metų.
Nuoširdus ačiū.
būrį vaidilučių, kūrenant šven
tąją ugnį ir garbinant Pra
x J o n a s Tarnulaitis yra
x Leokadija ir Juozas
amžių. Kryžiuočiai įsakė joms
oficialus VII Teatro festivalio Žvynys,
St.
Petersburg
fotografas. Visi kiti prašomi Beach, Fla., M. Damijonai- šią ugnį užgesinti ir toliau
spektaklių metu nefotogra tytė-Damas, Naperville, 111., sekti ir garbinti tik jų Dievą, o
fuoti. Teatro festivalis ren Halina Zitkienė, Juno Beach, jeigu ne, tai jas kardais užka
giamas lapkričio 28-30 d. Jau Fla., B. Šidagis, Chicago, 111., pos. Vaidilutės jų neklausė.
Kryžiuočiai
tada
išgriovė
nimo centre.
„Draugo" apsigynimo fondui
aukurą, pagriebė vieną vaidi
atsiuntė po 20 dol-. aukų. Nuo
lutę ir traukėsi tolyn per upę.
x Chicagos
J a u n i m o širdus ačiū.
Kitos vaidilutės greitai nubė
sąjungos
skyrius
rengia
go pas valdovą Skomantą
x B. Mickevičius, Michi„kalakutinius" šokius jau
ir pranešė, kas atsitiko. Jos
gan City, Ind., Feliksas Valai
nimui lapkričio 27 d., ketvir
supyko ir su kareiviais išjojo
tis, Chicago, 111., Kazys
tadienį, 8 vai. vak. Jaunimo
kryžiuočių vytis. Pasivijęs jis
Račiūnas, Beverly Shores,
centre. Kviečiami visi Chica
puolė juos. Kovoje Skomantas
Ind.. Kazys ir Eugenija Kraugos ir apylinkių jaunuoliai į šį
ir vaidilutė žuvo. Praamžius
Čūnas, Clarendon Hills, 111.,
pasilinksnimą.
juos į dangų nusinešė ir pa
„Draugo" apsigynimo fondui
vertė tautos dvasia.
x Violeta Karosaitė kvie kiekvienas atsiuntė po 50 dol.
Jeigu kada nors jūs
ačiū.
čia atsilankyti į „Lovable & auką. Nuoširdus
s
aplankysite
valdovo Skoman
Edible Gifts" parduotuvę, 3211
to
pilį
ir
jos
apylinkes, jus
W. 63rd Street. Tel. 4367558.
x Atsiuntė po 5 dol. aukų šauks senovė, jus Šauks Lietu
Parduotuvė pasiruošusi Kalė įvairiomis progomis: J. Ūsas,
dų šventėms. Veikia 7 dienas Adolfas Baltaragis, Jonas vos dvasia.
Rimas Gilvydis,
savaitėje.
Sakalas, kun. V. Gorinąs, L.
Detroito
„Žiburio" aukšt.
(sk.) Kažragis, Antanina Augaitis,
lit. m-los mokinys.
V. Balčiūans, Ant. Grina,
x Maloniai kviečiame vi Stasys Ramonas, V. Udrys,
P.S. Daug karių yra žuvę už
sus iš visur dalyvauti Juno Adelė Ruse, P. Kurnėta, C. Lietuvos laisvę. Juos lietuviai
Beach. FL, Naujų metų suti Stulgaitis, R. Selenis. Labai prisimena lapkričio 23 d.,
kime gruodžio mėn. 31 d.. 8 ačiū.
kada yra minima kariuo
v.v. St. Paul of the Cross audi- .
menės šventė. Jų dvasia tegul
torijoje 10970 State Rd. 703.
uždega mūsų Širdyse tėvynės
x Bronius Kviklys, Chica
No. Palm Beach. FL 33408, tel.
meilę ir pasiaukojimą dirbti
305—6261873. Puiki vaka go, 111., Lietuvos Bažnyčios ir tėvynės laisvės valandai
rienė. Šampanas, orkestras. kitų knygų autorius, kun. Vyt. priartinti. Gerbdami lietuvių
I>aikas neribotas — gera nuo Gorinąs. Rockford. 111.. LKVS kalbą, dirbdami tautinį dar
taika ir viskas tik už 20 dol.. „Ramovė", Detroit, Mich., A. bą, pagerbsime gyvus ir miru
(moksleiviams 10 dol.). Skubė- Dundulis, Chicago, 111., Vikto sius Lietuvos karius. Miru
kitę rezervuoti stalus (10 ras Bačinskas, Oak Park. 111.. s i e m s
daug
padėsime
asmenų). Skambinti: A. Augū- V.E. MenČinskas. Cicero, 111., sukalbėdami maldelę.
nas — 305—744-6788, A. P. Navickas, Chicago, 111., M.
Jucėnas — 305—622-4332, I. Silkaitis. Palos Hills. 111., P.
Manomaitienė — 305—626- Sabalas, Harbert, Mich., V.
6071. A. Solienė — 305—694- Andrašiūnas, I>os Angeles,
LINKSNIAVIMAS
Cal., P.G. Kaufmann. Anna2110.
dale, Va., John Kass. Justice,
Mokytojas: — IšlinksRengimo komitetas.
111., Mikas Česas. Dovvners
niuok daiktavardį „višta".
pirm. L. Stankūnas
Grove, 111., K. Girdvainis,
(sk.)
Mokinys: — ViSta, vištos,
Lisle, 111.. A. Baltrušaitis,
vištai, vištą, višta, vištoje.
Downers Grove, 111., Jonas
x Įvairios skintos ir sodin
Mokytojas:
— Kur
Rudaitis, Chicago, 111., kiek
tos gėles Padėkos dienos pro
vienas atsiuntė po 10 dol. šauksmininkas?
gai. Vežame į priemiesčius.
Mokinys: - (tyli).
auką už kalėdines korteles,
Skambinkite Daltic Blossoms,
Mokytojas: — Kaip tu pakalendorių ar kitomis progo
2451 W. 69 S t , tel. 434-2036.
šauktumei vištą?
mis. Labai dėkojame.
(sk.)
Mokinys: — Put, put, put ...
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būdą uždegti lempą. Lempos
šviesa
signalizavo. Laivai
pastebėjo ir ją išgelbėjo. Kaip
visa tai atsitiko? Kaip uždegė
lempą?
(10 taškų)
GALVOSŪKIS NR. 32

Piešė Marius Vygantas
Dariaus Girėno lit. m-los mokinys

MOZARTAS

KAI LIETUVA BUS
LAISVA

Aš skaičiau knygą, kuri va
dinasi „Mozart The Wonder
Kai Lietuva bus laisva, aš
Boy". Toje knygoje rašo, kad ten nuskrisiu. Aš apžiūrėsiu
Mozartas sukūrė savo pirmą visus namus ir statulas. Eisiu
kūrinį būdamas penkerių metų į Gedimino kalną ir matysiu
amžiaus. Jį pavadino „Minuet pilį. Būtinai pamatysiu Karo
in G". Kai žmonės išgirdo kaip muziejų, o gal net ir Laisvės
jis skambina, visiems patiko ir varpą. Visame krašte visi kal
jis pradėjo koncertuoti. Su bės tik-lietuviškai, visos kny
koncertais jis keliavo toli. gos bus lietuviškai parašytos,
Koncertus ruošė, karaliams ir visi gatvių pavadinimai bus
karalienėms. Kartą koncer tik lietuviški. Gal net paukš
tavo vargonais pasipraktika čiai čiulbės lietuviškai. Jie
vęs tik vieną kartą. Kai vieną sakys: cyp, cyp, brj ne —
kartą koncertavo karaliui ir chirp, chirp! Visi
>ėgs į
karalienei, jis parvirto. Tada lauką ir iškels lietuviškas
mažoji k a r a l a i t ė padėjo vėliavas. Žinot, kaip jie bus
mažam Mozartui atsistoti. apsirengę? Tautiniais dra
Mozartas nusišypsojo jai ir bužiais, be abejo...
pasakė: „Ačiū, tu gera, aš
Rimas Putrius, IV sk.
kada nors su tavim apsiveK. Donelaičio lit. m-la.
siu". Aš manau, kad Mozar
tas yra geriausias pasaulio
kompozitorius.
GALVOSŪKIO NR. 11
Marius Vygantas,
ATSAKYMAS
Dariaus Girėno
lit. m-los mokinys.

Rudenį prasideda medžiok
lės sezonas. Trys medžiotojai
išvažiavo kiškių
medžioti.
Miške pamatė kiškį. Pirmas iš
šovė 5 šovinius ir mano, kad 3
pataikė. Antras iššovė 10 šovi
nių ir galvojo, kad 3 pataikė.
Trečiasis iššovė 10 Šovinių, ir
galvojo, kad vienas pataikė.
Galimas dalykas, kad kiškis
buvo tik sužeistas vienu šūviu
ir tik vieno medžiotojo. Kaip
galėjo atsitikti, kad tiek daug
galvojo pataikę?
(10 taškų)
Jie visi šovė vienu kartu, tuo
pačiu metu.
GALVOSŪKIS NR. 3 3

(Žiūrėkite piešinį). Pirmiau
sia šias 4 figūras išsikirpkite
ir sudėstykite taip, kad išeitų
kvadratas.
Paskiau
kitaip
išdėstykite, kad gautumėte
kryžių + (panašų į pliuso
ženklą.)
(5 taškai).
GALVOSŪKIS NR. 34

„LAUŽIMO ŠOKIS"
(BREAK DANCING)
„Laužimo šokis" yra vienas
iš maloniausių ir sveikiausių
mankštų. Visi raumenys ir
kaulai įjungti šiame šokyje.
Tam tikri judesiai net išgydo
nugaros skausmą. Tiek daug
judesių yra „laužymo šokyje",
kad visų jų net negalima
aprašyti. Paminėsiu keletą
judesių
pavadinimų:
pasi
vaikščiojimas
mėnulyje,
besispardantis sliekas, voras,
pasisukimas, grindų sustin
gimas, galvos sukimas, spro
gimas, kūno banga, helikop
teris. Kad šiuos gerai išmokti
Šokti, reikia daug praktikuotis
ir reikalauja geros sveikatos.
„Laužimo šokis" yra labai
smagus sportas.
P e t r a s Mošinskis,
Los Angeles Šv. Kazimiero
lit. m-los mokinys.
(„Spindinčios mintys").

SVAJONĖS
Aš turiu daug svajonių. Aš
svajoju ištisas dienas. Viena
iš mano svajonių — turėti
didelį ir gražų namą. Taip pat,
norėčiau turėti daug pinigų.
Dar norėčiau milijoną dolerių
loterijoje laimėti. Aš duočiau
pinigų savo šeimai, savo
dieduliams. Gal net nusiųs
čiau pinigų tiems vaikams
Afrikoje, kurie neturi tėvų ar
maisto. Bet ne visada atsi
tinka, kad svajonės išsipil
dytų. Kartais net gali išeiti
blogai. Bet yra gražiau pagal
voti apie jas . Aš turiu daug
svajonių, net per daug, kad
galėčiau visas aprašyti.

Žiūrėkite kryžiažodį.
GALVOSŪKIO NR. 13
ATSAKYMAS
Šio automobilio savininkas
buvo atvažiavęs iš Alabamos
valstijos.
GALVOSŪKIO NR. 14
ATSAKYMAS
1) Salem — Oregon, 2)
Columbia — South Carolina,
3) Frankfort — Kentucky, 4)
Little Rock — Arkansas, 5)
Albany — New York.
GALVOSŪKIO NR. 15
ATSAKYMAS
Kiekvienas skiemuo, kuria
me yra dvibalsis ar mišrusis
dvigarsis, yra ilgas. Taigi
tame žodyje tikrai yra du ilgi
skiemenys. Pvz. Kalneliai.
GALVOSŪKIS NR. 31

Audros metu mergaitės lai
velis apsivertė ežere. Mergaitė
išplaukė į mažą negyvenamą
salą. Saloje rado apleistą
namelį. Įėjus, ant stalo rado
žibalinę lempą ir degtukų.
Medžiai buvo visi šlapi,
negalėjo sukurti laužo. Lempo
je žibalo buvo tik vienas inčas, knatas buvo per trumpas,
Daina Gurklytė, nepasiekė žibalo. Jai būtinai
Toronto Maironio lit. reikėjo šviesos signalizavi
m-los mokinė. Kanada. mui, kad plaukią pro šalį lai
(Marionio m-los metraštis). vai pastebėtų. Bet ji surado

(Žiūrėkite piešinėlį). Iš kurių
raidžių sudarytas šis bangi
nio piešinys?
(5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 3 5
/
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(Žiūrėkite brėžinį su rai
dėmis). Duotos pirmos ir
paskutinės žodžių raidės. Rei
kia įrašyti vidurines. Iš jų turi
susidaryti sakinys, kurį ir
parašysite. Žodžių reikšmės: 1)
Davė, parūpino. 2. Kai kyla
gaisras, reikia
. 3; Mitologinis žirgas. 4)
Svetima, ne saviškė. 5)
Moteriškas vardas. 6) Nuspalvos. 7) Moteriškas vardas. 8)
Arabų valdovai (daugiskaitos
įnagininko linksnis). 9) Seno
vės asirų sostinė, 10) Ran
komis atliktas darbas, 11)
Sveikos daržovės (daug kilm.).
12) Ne aukštasis.
(10 taškų)

