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

Už tikėjimą Ir Uetuvos laisvę šis savaitgalis Chicagoje! 
Lietuvos krikšto dovana, kurią lietuviai gavo prieš 600 metų 

Žinios iš vyskupijų 
LTSR Ministrų Tarybai 
LTSR Švietimo Ministerijai 
Klaipėdos rajono vykdoma

jam komitetui 

Klaipėdos rajono laikraščio 
„Banga" redakcijai 

Nuorašas: Telšių vyskupui Antanui 
Vaičiui 

Kun. Antano Šeškevičiaus, Kazio, 
ir Klaipėdos raj. Gargždų para
pijos tikinčiųjų 

Pareiškimas 
Kai vaikai buvo susirinkę k id 

gautų kortelę išpažinčiai, j 
bažnyčią staiga, be jokios pagar
bos įsiveržė būrys kažkokių 
tarnautojų, tarp jų buvo J. 
Surplienė, finansų skyriaus 
vedėja Z. Vitkutė, socialinio 
aprūpinimo viršininkas Sumi
nąs ir kiti. Kaip tik tuo metu 
visiems vaikams pasakiau: 
„Kas nori gauti kortelę, teišeina 
į šventorių pasitikrinti žinių". 
Ėjau aš ir daug vaikų su 
motinomis iš paskos. Finansų 
skyriaus vedėja bažnyčioje 
sušuko: „Kur vedi vaikus?" 
Šventoriuje po vieną prie ten 
esančių motinų juos ir tikrinau. 
Staiga iš bažnyčios išbėgo 
socialinio aprūpinimo virši
ninkas ir pradėjo ieškoti kunigo. 
Motinos Šumino prie kunigo 
neprileido. Protestuodamos jos 
pareiškė: „Mums reikalingas 

kunigas, mes paruošėm vaikus 
ir atvedėm patikrinti". Virši
ninkas iš tolo šaukė: „Mokai 
katekizmo, ar pasirašysi aktą?" 
„Nesirašysiu jokių aktų", — at
sakiau. Girdėjosi, kaip motinos 
ir močiutės juos mokė: „Kokie 
jūs l ie tuviai! . . ." Komisija 
pasišalino, o aš tikrinau vaikų 
žinias toliau, daviau korteles 
išpažinčiai. Kitą dieną miesto 
vykdomajame komitete paklau
siau sekretorę J. Surplienę, kas 
vakar dieną buvo atsilankę į 
bažnyčią. Ji paaiškino, kad tai 
buvusi komisija, kuri surašė 
aktą ir įteikė ji Klaipėdos rajono 
vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotojui Leitai. Štai kaip 
praktikoje atrodo Konstitucijos 
50 straipsnis: „LTSR piliečiams 
garantuojama sąžinės laisvė... 
Bažnyčia atskirta nuo valstybės 
ir mokykla nuo bažnyčios". 

(Bus daugiau) 

Nebus Gorbačiovos kalbos 
Washingtonas. — Susidarius 

stipriai opozicijai, Baltieji rūmai 
atsisako plano, kad Gorbačiovas 
kalbėtų bendroje Kongreso sesi
joje, kai jis atvyks į viršūnių 
konferenciją. Vietoj to, Baltieji 
rūmai nori, kad Gorbačiovas 
asmeniškai susitiktų su pagrin
diniais įstatymų leidėjais arba 
Kongreso vadais. Administra
cija mano, kad toks pokalbis ga
lėtų būti prie uždarų durų su 
vadovaujančiais senatoriais, ku
riems Gorbačiovas galėtų 
pasakyti savo pažiūras apie 
nusiginklavimo sutartį. Kad 
sutartis įsigaliotų, Senatas 
tur i ją pa tv i r t in t i dviem 
trečdaliais balsų. 

Sen. Dole pr ieš kalbą 

Baltieji rūmai iškėlė mintį 
Kongreso vadams apie kvietimą 
kalbėti Gorbačiovui. Tačiau for
malaus kviet imo nebuvo 
įteikta. Nežiūrint to, susilaukus 
griežtos reakcijos ne t ik 
Kongreso narių tarpe, bet ir 
amerikiečių visuomenėje, Bal
tieji rūmai pasijuto labai 
nemaloniai ir sugėdinti. Sen. 
Bob Dole pasakė, kad tokia 
didelė garbė negali jam būti 
suteikta. Jei tai įvyktų, jis 
suorganizuotų demosntracijas 
pačioje Kongreso salėje. 

Sovietams re ikal ingas 
prest ižas 

Prezidentas Reaganas pasakė 
žurnalistams, kad buvo kalba 
apie Gorbačiovo pakvietimą kal
bėti, bet sovietai turėtų for
maliai to paprašyti. Tačiau 
Baltieji rūmai atsisako tos min
ties dar ir dėl to , kad 
Washingtone bus kelios 
demonstracijos prieš jų svečią 
Gorbačiovą. Didžiausi prieši
ninkai , kad Gorbačiovas 
kalbėtų, yra Atstovų rūmuose. 
Čia verta prisiminti, kad sutar
tis tvirtina Senatas, tad dabar 

Baltieji rūmai nori prestižo ir 
i ški lmingos viešumos, ir 
Administraci ja šiuo metu 
nežino, ar Gorbačiovas bus pa
tenkintas mažesne pompa, sako 
spaudos sekr. Marlin Fitzwater. 
Apie t a i būsią užsiminta 
Genevoje, kur vyksta Shultzo ir 
Shevardnadze pasitarimai. 

Viršūnių konferencijos 
darbų tvarka 

Valstybės sekr. Shultzas apie 
jo naujus pasitarimus išsireiškė: 
„Nieko nėra blogo šiuose pa
sitarimuose. Yra labai daug de
talių, kurios turi būti aptartos 
ir visi tie dalykai surašyti, kad 
būtų savo vietoje prieš pasira
šant tokią svarbią sutartį istori
joje". Genevoje taip pat abu 
užsienio reikalų ministeriai 
turės nustatyti ir darbų tvarką 
viršūnių konferencijai. 

Baltieji rūmai tikrai nori, kad 
Gorbačiovas susitiktų su sena
toriais, nes jis esąs geras kal
bėtojas ir mokąs įtikinti, o to 
kaip tik dabar reikia, kad 
būsimoji sutar t is būtų 
patvirtinta. 

Privertė išvykti i i 
Lietuvos 

VVashingtonas. — Vytautas 
ir Edita Abručiai ir jų sūnus 
lapkr ič io 23 d. atvyko į 
Washingtoną pas savo gimi
naitę Saponytę. V. Abrutis, 
gimęs 1950 m., jau gimnazijoje 
buvo KGB sekamas, vėliau 
buvo kalėjime ir ištremtas. Taip 
pat buvo ištremta ketveriems 
metams į Sibiro sunkiųjų darbų 
lagerius E. Abrutienė, priski
riant jai dar trejus metus trem
ties. Bet dabar buvo paleista ir 
abu turėjo pasitraukti iš ok. 
Lietuvos. Dvi savaites jie išbuvo 
Romoje, o iš ten^atskrido į New 
Yorką ir dabar į Washingtoną, 
D.C. 

Atviras laiškas Sovietų Prokurorui 
„Tave per maža sušaudyti...' 

Rugpjūčio 28 d. apie 17 vai. 
Nijolė Sadūnaitė važiavo lengva 
mašina Kauno link. Už Vievio 
mašiną sustabdė 6-7 milicinin
kai ir keli civiliai apsirengę 
asmenys. Civilis milicininkas 
liepė Nijolei Sadūnaitei išlipti ir 
sėsti į šalia autoinspekcijos 
punkto stovėjusį šviesiai gelsvos 
spalvos „Žigulius" be numerio. 
Kai Sadūnaitė paklausė kokiu 
pagrindu ją sulaiko, civilis 
suriko: „Žinojai, kad neturi 
teisės išvažiuoti iš Vilniaus, 
vien už sekmadienio demonstra
cijas... tave per maža sušaudy
t i" . Nijolę Sadūnaitę pasodino 
tarp milicininkų ir civiliniais 
rūbais kagėbisto, kuris balan
džio 1 d. ją areštuotą vežė iš 
Antkainio j KGB rūmus . 
Kalbėjosi tik rusiškai. Civilis 
vėl lietuviškai ėmė grasinti, esą 
disidentams reikia Stalino — 
visus demons t ran tus j i s , 
kagėbistas, pats iššaudytų. 

Vežė miškais, šunkeliais Bal
tarusijos link ir apie vidurnaktį 
sugrįžo į Vilnių. Valakampių 
paplūdimyje iš krūmų atėjo pa
maina: trys civiliai kalbantys 
rusiškai. Jie teisinosi, kad 
vykdo KGB įsakymą, esą KGB 
juos vadina naujesniais 
Dzeržinskio brol ia is su 
neišsivysčiusiomis smegenimis. 
Jie vėl vežė Sadūnaitę į Balta
rusiją prie Molodečno miesto. 
Apie 14 vai. sugrįžo į Valakam
pius, kur iš krūmų atėjo pirmo
ji pamaina, kur i Nijolę 
Sadūnaitę vežiojo po Lietuvą: 
Ignaliną, Snieškų, Zarasus, 
Uteną ir kitur iki 23 valandos. 
Milicija du ka r tu s tabdė 
„Žigulius" be numerio, bet kai 
tik vairuotojas parodydavo 
dokumentą, atiduodavo pagar
bą ir praleisdavo. Ignalinoje 
pažeidė eismo taisykles, bet, 
patikrinęs dokumentus milici
ninkas, užuot nubaudęs, atidavė 
pagarbą ir nuvažiavo. 23 vai. 
Sadūnaitę nuvežė prie pat jos 
buto durų, liepė naktį niekur 
neišeiti, o sekmadienį neiš
važiuoti iš Vilniaus. Visą naktį 

vyrai, kurie rūkydami vaikš
čiojo po langais. 

Teror i s t in ia i ve iksmai 
Lie tuvoje 

Tą pačią dieną apie 23 vai. 
Š i rv in tų ra jono Kiauk l ių 
parapijos zakristijonas Robertas 
Grigas su vilniečiu Algirdu 
Masilioniu pavežėjo į namus 
klebonijoje dirbusį darbininką. 
Gr įž tan t a t g a l Masi l ionio 
„Žigulius" sustabdė priešais 

lengvoje mašinoje važiavę penki 
tipai, kurie vėliau net nemėgino 
slėpti esą KGB darbuotojai. J ie 
jėga ištempė iš automašinos 
Masilionį ir Grigą. Pastarąjį 
įstūmė į savo „Žigulius", o prieš 
tai keletą kartų kirto jam taip, 
kad lūžo vienas iš krūminių 
dantų. 

Nusivežę Robertą Grigą į 
Širvintus, kagėbistai apie kažką 
tarėsi su milicija, važinėjo po 
įvairius miesto užkaborius... 
demonstratyviai klausė vienas 
kitą ar paėmė kastuvą, grasin
dami Grigą nužudyti ir užkasti, 
nuvežė į kažkokį mišką. Pasto
vėję apie pusvalandį miške, vežė 
toliau, kad neatpažintų vieto
vės. Iš Grigo atėmė akinius. 

Smurtininkai kalbėjosi lietu
viškai — rusišku žargonu. Apie 
8 vai. ryto sustojo nepažįs
tamame mieste, ėmė aiškinti, 
kad jų akcija tai „įspėjimas" už 
dalyvavimą demonstracijoje Vil
niuje. Paryčiu du iš jų kažkur 
nuėjo, o likę snaudė. Grigas šo
ko iš automašinos ir, galvoda
mas, kad jis kur nors Rusijoje, 
bėgo, rusiškai šaukdamas: „Aš 
esu Grigas, Robertas, Lietuvos 
pilietis. Jeigu mane nužudys, 
žinokite, kad tai KGB darbas!" 
Paklausti praeivai atsakė, kad 
naktiniai grobikai atvežė į 
Joniškę, Kauno arkivyskupijo
je. 

(Bus daugiau) 

Lietuvos Krikščionybės 
600 metų jubiliejaus programa 

Ketvirtadienį , lapkričio 26 d.: 
10 vai. ryto padėkos šv. Mišios Šv. Antano parapijos bažnyčioje. 

1501 S. 50th Ave., Cicero; 
6:00 vai. vak. atidarymas vaizdinės — dokumentinės parodos, 

kurią rengia Bronius Kviklys, Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje, 5620 S. Claremont Ave. Lietuvos katalikų 
Bažnyčios kronikos paroda, kurią rengia kun. K. 
Kuzminskas; 

7:00 vai. vak. susipažinimo pobūvis Jaunimo centro kavinėje. 

Penktadienį , lapkričio 27 d.: 

7:00 vai. vak. akademija ir literatūros vakaras Marijos aukšt. 
mokyklos salėje, S. California Ave. ir 67th. St. Kun. dr. 
A. Paškaus paskaita. Premijų įteikimas laureatams. Su 
savo kūryba dalyauja kun. L. Andriekus, K. Bradūnas, B. 
Brazdžionis, Č. Grincevičius, A. Kairys. 

Šeštadienį , lapkričio 28 d.: 

12:00 vai. dieną šv. Mišios už Lietuvą Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje, Lithuanian Plaza Ct. ir Washtenaw Ave. Gieda 
parapijos choras, diriguojamas A. Lino, palydimas 
specialaus orkestro ir vargonų; 

7:30 vai. vak. simfoninis koncertas Morton mokyklos teatre, 
2423 S. Austin Blvd., Ciceroje. Diriguoja Arūnas Kamin
skas. Programoje Čiurlionio, Banaičio, Jakubėno, Štarkos 
ir Juzeliūno kūriniai. Atlieka solistai D. Stankaitytė, D. 
Mongirdaitė, T. Feerer, M. Prapuolenis, Lietuvių Operos 
choras ir simfoninis orkestras; 

Sekmadienį , lapkričio 29 d.: 

3:00 vai. popiet jubiliejaus šv. Mišios Šv. Vardo katedroje, 735 
N. State St., Chicagoje, kurias koncelebruoja kardinolas 
J. Bernardinas su lietuviais kunigais, gieda jungtinis 
choras. Kardinolas taip pat sako pamokslą; 

6:00 vai. vak. pabendravimas Jaunimo centre; 
8:00 vai. vak. parodos „Krikščioniškoji Lietuva" uždarymas. 

Sovietai sparčiai ginkluojasi 
erdvėse 

— M a s k v o s T a s s žinių 
agentūra pranešė, kad Sovietų 
Sąjunga išsprogdino požemines 
branduolines raketas kariniams 

Sadūnaitės butą saugojo du tikslams. 

Washingtonas. — Sovietų Są
junga išleido 80 bilijonų dolerių 
vien tik kariškomis erdvės prog
ramoms paskutiniame dešimt
metyje ir nepaprastu greičiu 
plečia savo „žvaigždžių" raketų 
programų tobulinimą. Sovietai 
išrado ar baigia išrasti erdvės 
ginklus ir kitas naujas sistemas, 
kurios reikalingos tik erdvių 
užvaldymui. Sovietų programa 
veda tik į vieną kryptį, sako ką 
tik pasitraukęs Gynybos sekre
torius Caspar Weinbergeris -
tai metodiškas pasiruošimas 
karo kovų programai erdvėse. 
„Ir todėl, jog Vakarų demokrati
jos, o ypač Amerika, nukreipė 
savo erdvių išteklius ir tech
nologiją kita linkme, o kartais 
net stokoja ir aiškaus nusis
tatymo, mes leidžiame Sovietų 
Sąjungai priartėti prie pavo
jingos zonos, kad jie pasiektų 
karinio pranašumo erdvėse ir 
t u o butų arti Amerikos", 
pareiškė Weinbergeris. 

Sva rbus pranešimas 

Šiuo reikalu buvo išleistas 20 
puslapių pranešimas, kurio rei
kalavo pats Weinbergeris, atsis
veikindamas su Gynybos depar
tamentu. Jį paruošė gynybos 
departamento Žvalgybos agen
tūra. Jis mano, kad šis doku
mentas turėtų padėti nugalėti 
Kongreso suvaržymus daryti 
bandymus su priešraketiniais 
ginklais. 

Šis Gynybos pranešimas cituo
ja Gorbačiovo pastabas, kurios 
nebuvo skirtos Vakarų ausims, 
ka ip įrodymą, kad Sovietų 
Sąjunga yra nutarusi užvieš
patauti erdvėse. „Mes neturime 
intencijos sulėtinti pasiruošimo, 
bet turime pirmauti erdvėse", 
pasakė Gorbačiovas gegužės 17 
d., kai buvo iškelta nauja so

vietų erdvės raketa. Kai apie šį 
raketos iškėlimą rašė „Pravda", 
tai šie Gorbačiovo pasakymai 
buvo išleisti . Kokiu būdu 
Gynybos departamentas gavo tą 
pranešimą, nesakoma. 

Weinbergerio įspėjimas 

Bet tai yra aiškus įrodymas, 
jog „sovietai turi nustatę savo 
erdvių strategiją, kuri yra dėl 
karinių tikslų". Weinbergeris 
paaiškino, kodėl jis reikalavo 
atspausdinti šį naują gynybos 
departamento pranešimą. „Aš 
tikiu, kad, jei bus duoti visi 
faktai, amerikiečiai a tmes 
Sovietų Sąjungos propagandą, 
kad Amerika militarizuoja erd
ves ir supras, kad mums reikia 
susirūpinti savo tautiniu sau
gumu". „Mes neturime leisti, 
kad Sovietai kontroliuotų erdvę 
ir grasintų mūsų laisvei", 
kalbėjo Weinbergeris. 

Gynybos departamento prane
šime nurodoma, jog sovietai turi 
50 įvairių rūšių erdvės progra
mų kariniams reikalams ir 
maždaug jomis penkis kartus 
pralenkia Ameriką. 90<# šių 
programų yra skirtos tik kariš
kiems tikslams — puolimui ir 
apsigynimui. Amerikos prezi
dento „žvaigždžių" programa 
tu r i būt i be atidėliojimo 
vykdoma, kalbėjo Weinbergeris. 

— P a v e r g t o s L i e t u v o s 
spauda labai gerai vertina 
Belinio operos , .Normos" 
pastatymą, o ypač pačią Normos 
partijos atlikėją Ireną Milke
vičiūtę. Bet nuostabiausia, kad 
atsirado ir jos pavaduotoja, kuri 
taip pat labai gerai atliko Nor
mos partiją, tai S. Gižaitė. 
Adalgizos partiją atliko N. Am
brazaitytė, kuri yra dainavusi ir 
Amerikoje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Baigiant šią laidą, buvo 
gau ta žinia, kad Genevoje 
pavyko Valstybės sekreto
r iui G. Shultzui ir Sovietų 
Užsienio reikalų ministeriui 
E . Shevardnadze susi tar t i 
visais vidutinio nuotolio ir 
trumpesniųjų raketų sutar
t ies reikalais. Sutartis bus 
pasirašyta viršūnių konferenci
jos metu VVashingtone. 

— Padėkos dienos proga, 
JAV prezidentas Ronald Reaga
nas išleido specialų pareiškimą 
tautai, primindamas Amerikos 
kūrėjus, kurie sunkiu savo dar
bu bei pasišventimu pradėjo šio 
krašto demokratinį gyvenimą. 
Idealiu amerikiečių ir dabar 
netrūksta, kurie rūpinasi ne tik 
materialiniu šio krašto ger
būviu, bet ir Amerikos laisve ir 
kitų tautų išlaisvinimu. 

— Nikaragvos sandinistų 
prez. Ortega pranešė, jog jis su
tinka priimti amerikiečius pa
tarėjus paliaubų reikaluose, bet 
t ie pasi tarimai tu r i būt i 
vykdomi Amerikoje. Contras 
vadai atmetė šį jo reikalavimą 
ir pasisako už vietą pasitari
mams Centro Amerikoje. 

— Irakas dukart bombardavo 
nebaigtą statyti Irano bran
duolinę jėgainę ir užmušė 10 
asmenų, jų tarpe vieną vokiečių 
inžinierių ir daug asmenų 
sužeidė. 

— Jugoslavijoje, po įvykusių 
didelių demonstracijų Makedo
nijos provincijoje, darbininkai 
laimėjo algos pakėlimus ir ge
resnes darbo sąlygas. 

— Sovietų Sąjunga leido 
baleto žvaigždei Rudolf Nura-
yevui aplankyti savo sergančią 
motiną ir ten būti tik 48 va
landas. 

— Irane vyriausybė įsakė, 
jog visų valdžios tarnautojų 
penktadalis būtų paimti į ka
riuomenę, kad sust ipr inus 
karines jėgas. 

— Etiopijai vėl gresia badas, 
kuris 1984 m. šimtam 
tūkstančių žmonių atėmęs 
gyvybes. Šiemet buvo blogas 
derlius. Šį kraš tą valdo 
komunistinių pažiūrų vvriausy-
be. 

— Washingtone prezidentas 
Reaganas pasakė, kad laikas 
Veteranų Administracijos 
atstovą padaryti kabineto rango 
pareigūnu, kaip kad Energijos 
ir Auklėjimo departamentai. 

— Baltieji rūmai pranešė, 
kad prezidento sudarytoji komi
sija ištirti akcijų kritimui, 
pradėjo darbą. Ta komisiją 
sudaro 25 specialistai iš įvairių 
tos rūšies sričių. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 25 d.: Merkurijus, 
Kotryna. Santautas, Germė. 
Vismantas. 

Lapkričio 26 d.: Padėkos 
diena. Leonardas. Silvestras, 
Aušrelė. Dobilas. Švitrigaila. 
Jukunda. 

Lapkričio 27 d.: Virgilijus. 
Skomantas. Girdute. Maksi
mas. 

ORAS 

Saulė teka 6:50. leidžiasi 4:23. 
Temperatūra trečiadienį 46 1., 

ketvirtadienį 48 L, penktadien; 
45 1. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1987 m. lapkričio 25 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KU RAMOVĖ 
Redaguoja v.s. Irena Regione. 2652 W. 65th St.. Chicago. IL 60629 

VII-JAI TAUTINEI 
STOVYKLAI RUOŠIANTIS 

Lietuviškosios Skautijos VII-
ji Tautinė stovykla vyks 1988 
m. rugpjūčio 14-24 dienomis Se-
ven Rangės Scout Reservation, 
Kensington, Ohio 44427. 

Vadovybė ir pionerijos skil
tys renkasi stovykloje rugpjūčio 
13 d., šeštadienį, 12 vai. Stovyk
lautojai atvyksta stovyklon sek
madienį, rugpjūčio 14 d. Ūkio 
skyrius parūpina reikiamus 
kelionės nurodymus, rezervaci
jas transportacijai tarp aerodro
mų ir stovyklos, bei apylinkėje 
esančių moteliu sąrašą su kito
mis informacijomis. 

Stovyklą, šalia administraci
jos, sudarys trys rajonai: Sese
rijos. Brolijos ir ASS. Rajonuose 
bus stovyklaujama šakomis. 

Seserijos rajono vardas — 
MANO LIETUVA, matant ją 
stovyklautojos akimis. Viršinin
kė — VS Stefa Gedgaudienė, 
pavaduotoja — VSP Meilė 
Mickienė. 

Seserijos pastovyklių virši
n inkės : 

Paukštyčių — s. Marytė Utz. 
Skauč ių — s. fil. Rūta 

Žilinskienė. 
Prityrusių skaučių — ps. Gied

rė Penčylienė. 
Vyr. skaučių — ps. fil. Ina 

Petokienė. 
Jūrų skaučių — v.vl. Audronė 

Gulbinienė ir j . ps. Viligailė 
Lendrajtienė. 

Vyresnių sesių — v.s. fil. Lilė 
Milukienė. 

Rajono vadovybės vadovybė. 
Raj. vadeivės. tuntininkės ir 
vietininkės / — vs fil. Meilė Mic
kienė. 

Bus taip pat ir „gėlyčių" — 
jauniausiųjų skaučių skyriaus 
rajonas, kuriame galės stovyk
lauti ir Brolijos jauniausieji kar
tu su mamytėmis ir tėveliais. 

Mokest is US valiuta: 

Registracijos mokestis — 40 
dol. asmeniui — turi būti 
sumokėtas iki 1988.VI.1. 

Pilnas stovyklos mokestis, 
įskaitant registracijos mokestį. 
yra 165 dol. asmeniui, susimo
kėjusiems iki 1988.VL1 - 140 
dol. asmeniui. 

Stovyklaujant keliems iš vie
nos šeimos — kiekvienas moka 
5 dol. mažiau. 

Registruojasi vienetais. Visos 
sesės privalo būti susimokėju
sios LSS narės mokestį ir turėti 
užpildytą sveikatos pažymėjimą 
bei atsakomybės atpalaidavimo 
formą. 

Regis t ra torė : ps. Ona 
Šilėnienė. 

Palapinės: 

Vienetai atsiveža savo palapi
nes. Stovykloje galima gauti tik 
ribotą skaičių palapinių — 
dviem asmenims 3 dol. dienai. 
Nuomojamos iš kitur kainuos 
brangiau ir šiuo metu tiksli 
kaina bei galimas kiekis dar 
nežinoma. Pirmiausia i 
palapinėmis bus aprūpinti 
užjūrio stovyklautojai ir iš to
liausiai atvykę. 

Kiekvienam rajonui bus parū
pinta didžiulės palapinės pro
gramoms ir užsiėmimams. 

Uniforma ir reikmenys: 

Tvarkinga išeiginė ir darbo 
uniforma. Standartiniai stovyk
los reikmenys, papildant juos 
reikalingais programai, pagal 
pastovyklės viršininkės nurody
mus. 

Maistas: 

Bus maitinimąsi bendroje 
virtuvėje, kuri lengvai talpina 
daugiau negu 400 asmenų 
vienu kartu. 

Ežerėlis: 

Bus galima naudotis dirb
tiname ežerėlyje esančiu pa
plūdimiu maudymuisi ir jų tu
rimais laiveliais bei baidarėmis 
plaukiojimui ar programoms. 

Stovyklos dienų mintys: 

(Visos rajonų programos bus 
stengiamasi galimai artimiau 
suderinti.) 

Sekmadienis (rugp. 14 d.) — 
Stovyklos atidarymas — atvyki
mas, įsikūrimas, susipažinimas. 

Pirmadienis (rugp. 15) — 
Pilnas įsirengimas — pionerija, 
papuošimai, susitvarkymas. 
Pirmi laužai. 

Antradienis (rugp. 16) — 
Lietuvos diena (Mes be laisvės 
nenurimsim...) Bendras laužas. 

Trečiadienis (rugp. 17) — 
Skautybės diena (Geležinis 
įstatas*, skautoramos. iškylos ir 
kt. 

Ketvirtadienis (rugp. 18) — 
Seserijos diena (Visos už vieną, 
viena už visas!) Lankymas 
Seserijos rajono. 

Penktadienis (rugp. 19) — 
Tarptautinė diena (svečiai ir 
LSS rajonai). Bendras laužas. 

Šeštadienis (rugp. 20) — Jūrų 
skautijos ir ASS diena. Bendras 
didysis laužas. 

Sekmadienis (rugp. 21) — Su
kaktuvinė diena (VII dešimtys 
ir mūsų Credo). Pirmijos prog
rama, paradas ir kt. 

Pirmadienis (rugp. 22) — 
Brolijos diena — lankome Broli-

Trečioje T u n t i n i n k ų konferencijoje Brol i jos v a d o v a i t a r i a s i V l l - s io s T a u t i n ė s s t o v y k l o s r e i k a l a i s . 
N u o t r . V . B a c e v i č i a u s 

jos rajoną. 
Antradienis (rugp. 23) — 

Draugystės diena (Dienos — lai
ko dovanos...) Bendras laužas. 

Trečiadienis (rugp. 24) — Sto
vyklos uždarymas. Pilnas rajono 
sutvarkymas. Vėliavų nuleidi
mas. Atsisveikinimas. 

TUNTININKŲ 
KONFERENCIJAI 

P R A Ė J U S 

Programos vedėjos VSP v.s. 
Marytės Vasiliauskienės ir VSP 
s. Algio Senkaus pastangos ir 
darbas tikrai sužibėjo praėjusio
je IlI-je Tuntininkų konferenci-

Stovyklos ženklas jau yra j 0 j e j[e^ dalyviai — ir savo 
priimtas. Medžiaginį gaus kiek- skaičiumi (virš 50) ir nusitei-
vienas stovyklautojas ir galės kimu, tiek prelegentai pasiruo-
nusipirkti metalinį. Taip pat s įm u pateisino viltis. Suvažiavi-
bus pagaminti stovykliniai m a s p r aėjo tikrai darbingoje, 
marškinėliai. pakilioje ir skautiškoje nuotai-

Bendru nutarimu visi, visos k o j e Aplankymas būsimos VII-
yra kviečiami dalyvauti stovyk- s i o s f S stovyklavietės išryškino 
los dainos ir šūkio kūryboje. pasįruošimo svarbą ir lyg dar 
Dainą ir šūkį siųsti LSS TP pir- i a D į a u sutvi r t ino gražų ir 
mininkui v.s. fil. Petrui Moliui, draugišką tarpusavio ryšį. Su 
72 Topsfield Circle, Shrevvs- džiaugsmu galime konstatuoti, 
būry, MA 01545, iki 1988 m. 
vasario 1 d. 

Pas tovykl ių v i r š in inkės 
sudaro savo štabą ir, 
prisilaikydamos stovyklos dienų 
eigos, paruošia savo programą. 

kad v.s. Česlovo ir v.s. Laimu
tės Kiliulių pradėtoji TK-jos gi
ja jau tampa svariu, reikšmin
gu tradiciniu renginiu. 

Kaip ir visada, Clevelando 
skautininkės ir skautininkai 

Jos yra pilnai atsakingos už (dabar jiems vadovauja s. Irena 
savo pastovyklės. Būtų gražu Giedrienė ir ps. Algis Miškinis) 
išvystyti "didelė (vyresnė) sesė p a s į r o dė vaišingais ir rūpestin-
— maža (jaunesnė) sesė jausmą 
tiek asmeniniai, tiek kolekty
viai, kad tikrai čia pajustume 
prasme minties „Visos už vieną, 
viena už visas". 

Turime labai gerą progą 
išryškinti skilties sistemą ir 
prakt iškai beveik pravesti 
skiltininkių kursus kiekvieno
je pastovyklėje. Pati programa 
bus tiek įdomi, kiek darbo, kū
rybingumo iššauksime, kiek 
sesių įtrauksime į pasiruošimą 
ir jos aktyvų įgyvendinimą. 
Specialybių įvedimas ir pritai
kymas čia išryškintųjų svarbą. 
Labai svarbu sąmoningas skau-
tavimas. Pagal pajėgumą, kiek
viena tegul pabando giliau pa
žvelgti į Skautybės idėją, į 
Lietuviškąją Skautybę, į 
mergaitės asmenybės brendimą 
Dievui, Tėvynei ir Artimui 
rėmuose. Lai lieka taip aišku, 
kodėl privaloma lietuvių kalba, 
kad sąmoningai ir su pasididžia-
vimu ji išvien stovykloje 
skambėtų. 

Jauniausių sesių „gėlyčių" 
(„aguonėlių", „liepsnelių" ir 
brolių ,.giliuku" pastovyklė 
praktiškai bus jaunų šeimų sto
vykla, nes mažieji vieni be 
tėvelių vargu ar galėtų stovyk
lauti. Čia programa bus suda
ryta pagal ušsiregistravusių 
amžių ir skaičių. 

Vyresniųjų sesių — skautinin-
kių, židiniečių ir viešnių — pa
stovyklė turėtų būti turtinga 
patirtimi, žiniomis ir gyva 
Seserijos istorija. Laukiame 
visų ir stengsimės sudaryti 
galimai geresnes ir patogesnes 
sąlygas (kiek tai įmanoma pala
pinės prieglobsty), o tikrai paža
dame — ŠIRDĮ. (Reikalui esant 
galima bus pasinaudoti netolie
se esančiais moteliais.) Sesė Lilė 
su savo štabu užtikrins įdomią 
programą — duoti ir imti, 
matyti ir parodyti, klausyti ir 
papasakoti. Atidarykime savo 
skautiško „kraičio" skrynią ir 
pasidalinkime visos kartu, kad 
tarpusavio ryšys augtų ir stip
rėtų sujungtų rankų vakaro 
rate. Laukiame ir savo 
pirmūnių! 

gaiš globėjais. Kas gi galėtų 
pamiršti sesės Marytės žadėtus, 
ir sesės Onutės realizuotus, 
naktipiečius ir sriubas? O ir 
brolis Remigijus šį kartą 

LSS VADOVYBES 
PASIKEITIMAS 

LSS Korespondenciniam su
važiavimui baigiantis, nutarta 
LSS vadovybės pareigų perda
vimą — perėmimą pravesti 
Chicagoje 1988 m. sausio 23-24 
dienomis. Ta proga sausio 23 d. 
vyks atskiri posėdžiai vadi-
jų — kadenciją baigiančių ir pra
dedančių. Šeštadienio vakare 
bendra vakaronė, o sekmadienį 
— oficialus pasikei t imas 
pareigose. Visi vadovai,-vės, 
sesės ir broliai kviečiami daly
vauti vadovybės išleidimo-suti-
kimo šventėje, kartu pabuvoti, 
pasitarti ir pabendrauti. 

NEBUS SUEIGŲ 
Šį savaitgalį Chicagos skau

tiškų vienetų sueigų nebus — 
švęsime Padėkos dieną. Ta pro
ga Chicagos skautų-.Čių vado
vybė ragina visus brolius ir 
seses, o taip pat jų tėvelius, 
dalyvauti tą savaitgalį Chica
goje vyksiančio Lietuvos Krikš
čionybės sukakties minėjimo 
proga ruošiamose iškilmingose 
šv. Mišiose, literatūros vakare, 
koncerte ir kituose su šiuo 
įvykiu susijusiuose renginiuose. 
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Dr. Romualdas Povilams 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Tel . 767-7575 
5780 Archer Ave . 

(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave . ) 
Valandos pagal susitarimą 

tikriausiai turėjo „magišką Taip pat neužmirškite aplan-
lazdelę", nes«visas maistas buvo k v t i Jaunimo centro Čiurlionio 
žymiai geresnis negu praėjusį g * * * * ! ! f f a ™ H į g 
kartą. Padėka rengėjams, globė
jams ir dalyviams! 

Ten pat lygiagrečiai vyko vyr. 
skaučių ir skautų vyčių sąskry-
dis, vadovaujamas skyrių 
vedėjų — s. Giedrės Stankūnie
nės ir s. Eduardo Meilaus, kuris 
sutraukė daugiau 
dalyvių. Jų entuziastingas 
įsijungimas į visą programą 
teikia gražių vilčių Tautinei 
stovyklai. Tėvo v.s. A. Saulaičio, 
S.J., š i rd inga ta lka , kaip 
paprastai, jautėsi abiejuose 
renginiuose. 

LSS SESERIJOS 
VADOVYBĖ PRAŠO 

v.s. 
Broniaus Kviklio kruopščiai pa
ruoštos Lietuvos Krikščionybės 
parodos. 

„KERNAVĖS" TUNTAS 
KVIEČIA 

„Kernavės" tuntas rengia 
50 s a v o t r a < u " n e s Kūčias, gruodžio 

13 d., sekmad., 4 vai. p.p. Jau
nimo centro mažojoje salėje ir 
maloniai kviečia visas dabar
tines ir buvusias kernavietes 
bei jų šeimas dalyvauti. 

Pasidžiaukime artėjančiomis, 
brangiomis Kalėdų šventėmis 
seseriškame būryje. 

„NERIJOS" 
TUNTO SUEIGA 

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

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

Priklauso Holy Cross ir Christ l igoninėms 
2434 W. 7 1 Straat, CMBeĮO 
Tai . 654. a m (veikia 24 vai.) 

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

O f s . tel. LL) 5-0348; Rez . PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EMA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 2 5 5 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

6-0; antr 12-fr; penkt 10-12; 1-o 

Of* . 73S-4477; 
Rez. 246-00*7; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU !R 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILD1NG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ U O O S 

2 4 5 5 W. 4 9 S t . 
T e l . 7 7 4 9 4 8 1 

12-2 v. p.p.; t rec. 12 - 2 v . p.p. 
p e n k t : 1 • 3 v . p.p. 

3 9 0 0 W. 9 5 S t . 
Te l . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Ola . tai . 471 -3300; ras . 442-4297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S . Kedsle Ava . , 
C M c e g o . M. 0 0 4 9 2 

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

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medicai Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o t e l . - 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K Š A 
V A 1 K V L I G O S 

6 4 4 1 S . P u l a s k i R d . 
V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą 

t<132 S. Kedzie Ave., Chicago 
VVA 5-2t>70 arba 480 .4441 

DR. K. A JUČAS 
OIX">S I K . O S 

KOSMFTINF CHIRL'RGIIA 
\alando» p.iu.il s u s: t.1 n m,i 

N a m u 584-5527 

DR. AL8IS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS [ K . O ? 

C HIRLRG1IA 
6132 S. Kedzie, Chicago. I I I . 

Tel . 925-2670 
1185 D u n d e e Ave.. Flgin. III. t>0120 

Tel. 742-0255 
YaLindcs pagal -UMt.irim.i 

„Nerijos" jūrų skaučių tunto 
iškilminga sueiga nukeliama į 
gruodžio 6 d. 

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 

Chicagoje 
Gruodžio 6 d. — „Nerijos" 

tun to iškilminga sueiga 
Jaunimo centro maž. salėje. 

Sį mėnesį išsiųsti iždininkei 
registracijos mokestį ir taip pat 
— metinių darbų planus. 

Surinkti visų sesių atpa
laidavimo nuo atsakomybės for
mas ir sveikatos pažymėjimus, 
kad turėtumėte (jeigu atsirastų 
reikalas, bei išvykų ar iškylų 
atveju). Tai yra BŪTINA! 

Patikrinti visų sesių uni
formas, kad tiek išeiginės, tiek 
darbinės būtų pilnos ir tvar
kingos. Bus užsakomos kepu- Gruodžio 13 d. — „Kernavės" 
raitės —padarykite sąrašą jums tunto kūčios Jaunimo centro 
reikalingų dydžių ir kiekio. Ar maž. salėje, 
būtu in tereso užsisakyti Sausio 23 ir 24 d. — LSS 
vienodus, nyloninius ir su Vadovybės pareigų perdavimas 
pamušu, mėlynus švarkelius, — perėmimas, 
kuriuos galėtume dėvėti kaip Sausio 31 d. — Jūrų skaučių 
uniformos dalį vėsiame ore? Yra ir skautų iškilminga Klaipėdos 
galimybė gauti juos gera kaina, dienos sueiga Jaunimo centre. 
Taip pat užsakant stovyklinius Vasario 6 d. — „Lituanicos" 
marškinukus, yra galimybė ta tunto tradicinis balius, 
pačia kaina užsakyti ir vieto- Detroite 
vėms, jeigu norėtumėte. Lauk- „ . . . _ . C1 - A - .._-•„ r . A Gruodžio 6 d. Skautiškos šei-
sime pasisakant. , -* T> * J 

mos kūčios Dievo Apvaizdos pa-

D R . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir rtemoroidų gydymas 
5540 S. Puteski Road. Tel . 545-2402 

Valandos pagal susita^mą 
Penkt . ant r . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuotu ir Į namus 

DETROITO 
VYR. SKAUČIŲ IR 

SKAUTININKUI DĖMESIUI 

Gruodžio 11 d. 7 vai. vak. Kul
tūros centre vyks visų vyr. 

Rūpestingoje v.s. kun. A. Saulaičio priežiūroje jaunasis brolis mokosi rišti 
gyvybės gelbėjimo kilpa 

Red. Pastaba: Ši informacija skaučių ir skautininkių sueiga 
gauta iš LS Seserijos vadijos, Svečias v.s. A. Saulaitis, SJ, kai 
todėl ir kalbama daugiausiai bės religine ir skautiška tema 
apie Seserijos stovyklą. Visos kviečiamos dalyvauti. 

rapijos salėje. Ruošia „Gabijos' 
ir „Baltijos" tuntai. 

Oft. JANUS V. HUOtON 
DM. LORETA V. STONClUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2 7 M W. 71«t St. 

4 3 4 4 2 0 1 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

Tel . RE-«ence 5-1911 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3425 West 59ttt t t r e e t 
Vai : pirm., antr . ketv ir penkt 

nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak 
Treč ir sėst, uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: OLvmpic 2 - 4 1 5 ° 

M . P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

1443 So. 50th Ave., C icero 
Kasdien 1 iki i* vai vak 

šskvrus trrč Sešt ! 2 iki4 vai popiet 

DR. L 0. PETREIKIS 
O A N T V GYDYTOJA 
8 1 0 4 S Roberts Road 

1 mvlia i vakarus n u o H.irlom \ \ c 
Tel. 5*3-0700 

Valandos panai susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai! 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

.C ont.u t len-es" 
2*18 *V. 71st S*. — Tel. 737-514«» 

Vai pagal susitarimą l ždarvta trec" 

Dr T u m a s o m o ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Spetialvbė Cbirurfciia 
2 4 5 4 W « t 7 l s t Street 

Tel. 434-1818 — Re*. 852-0489 
Vai pirm . antr , ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė - Vidaus ir plaučiu IIROS 

M M W. ?1et •». . 
Tel.: 439-4100 

rasi 
J18) M 1 - M 2 0 :» i t t M t - e t t t 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles. 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika 

2 4 5 9 W. 5 9 S t . C M c e g o 
Tel. 474-2112 

Valandos Dagai susitarimą 

DR. IROIA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU L I G O S 

SPECIALISTE 
MFDICAL BUILDING 

3200 ML 81st Street 
Of iso tel. RE 7-11*4; 

Rez ui. 385-4411 
Dr. Ivmnoni^niiaptrtmt^ 

DR. S. LAI 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Street 
434-2123 

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

DR. LEONAS SEHUITIS 
INKSTU PClSLĖS IR 

P R O S T A T O CHIRURGIJA 
2 6 5 * W. 63rd Street 

Vai ; antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
Sėst pagai susitarimą 

Ofiso te l . 776-2480 . rez. 444-5545 

NANCY STRCITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

24S4 W. 71 Street 
Tel. 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

is ViZinas. M.0„ 16 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6163 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 586-7755 

J O H N P. W A I T K U S , M . D . , FACS 
S P t C t A U S T A S CHtftU*OA6 
Priklauso Hofy Cross ligoni 

2 7 0 0 W. 4 3 St . , Tel. 427—3231 
Kalbame lietuviškai 

K#tv. Ir MM n n t. nuo 9*7 v«v. 



Amerikietis 12 metų 

KUBOS KALĖJIME 
Mūsų spaudoje praėjo beveik 

nepastebėta reikšminga knyga 
,.Hijack", kurią parašė Anthony 
Bryant. Autorius buvo juodųjų 
panterų narys, galima sakyti, 
išbraidęs daugelį padugnių. Jo 
siekimas buvo pravesti revoliu
ciją Amerikoje ir įvesti čia 
santvarką komunistiniais pa
grindais. Jo veikla buvo plačiai 
žinoma ir jis nusprendė pirma 
patekti į Kubą, kur tikėjosi būti 
iškilmingai priimtas. Norėda
mas dar labiau išryškinti savo 
ryžtą, jis 1969 m. pagrobė iš 
Miami skrendantį lėktuvą ir 
privertė nusileisti Kuboje, 
pakeliui dar pagrobdamas pini
gus iš keleivio. 

Pasitaikė, kad tas keleivis 
buvo Castro agentas, ir komu
nistinė Kubos vyriausybė už
darė Bryantą į lagerį, kaltin
dama, kad jis tarnaująs 
amerikiečių žvalgybai. Įvai
riuose Castro kalėjimuose jis 
išbuvo 12 metų. Jo patyrimas 
Kuboje buvo taip žiaurus, kad 
tai jį išgydė nuo komunizmo ir 
kai Castro sutiko išleisti dalį 
politinių kalinių ir kitus, 
norinčius emigruoti į JAV, jis, 
nepaisydamas, kokia bausmė jo 
belauktų už lėktuvo pagrobimą, 
grįžo į JAV aprašyti gyvenimą 
komunistinėje Kuboje. Knygos 
įžangoje dabar jis paskelbė: 
„Pagaliau suvokiau, kad aš pats 
buvau pagrobtas, apgautas tų, 
kuriuos aš labiausiai brangi
nau: Karolio Markso, Angelos 
Davis, Fidel Castro, Gus Hali, 
Jane Fondos, Che Guevaros ir 
daugybės kitų". 

Kuboje jį uždarė į kalėjimą, 
kur ant grindų buvo žmonių 
mėšlas. Kameroje nebuvo net 
kibiro. Tik cementinis narvas 
žmonėms. Dabar jis galvojo: 
būdamas juodųjų panterų 
narys, kovojo, kad būtų nu
šluotas rasizmas, kapitalizmas, 
nublokšti baltieji, o dabar jis 
galėjo stebėti komunizmo žiau
rumus. Maistas buvo skurdus. 
Negavo net dantų šepetuko, 
neturėjo galimybės visas apsi
prausti. Kai Kuboje vyko jo teis
mas, jam neleido pasikalbėti su 
valstybės skirtu advokatu. Kurį 
laiką tų kalinių grupė buvo 
varoma valgyti į kalėjimo rei
kalams konfiskuotą bažnyčią. 
Jiems buvo skirtos keturių 
aukštų lovos, kuriose nebuvo 
jokių spyruoklių, tik nutiestos 
vielos iš vienos į kitą pusę. 
Kameroje lakstė žiurkės. „To 
nesitikėjau rasti revoliucinėje 
Kuboje", rašo jis. Iš kalinių jis 
girdėjo atodūsius, kad Kuboje 
trūksta maisto, drabužių ir nėra 
laisvės. 

Atėjo žiema. Pašalas dengė 
žemę, o kalinius varė patik
rinimams į lauką be reikiamų 
drabužių. Barake nebuvo langų. 
Jis apsivilko visus drabužius, 
kokius tik turėjo. Kaliniai 
gynėsi nuo šalčio apsivyniodami 
antklodėmis. Ir tokiame šaltyje 
kalinių maistas buvo skurdus. 
Nakčia kaliniai vieton pagal
vių, pasidėdavo savo batus. 

aplink nužudytojo lavoną, iškėlę 
šautuvus. Dėl alkio, vitaminų 
stokos kai kurie kaliniai buvo 
žaizdoti ir nesusilaukė rei
kiamos pagalbos, vaistų. Tas 
taip uždegė Bryantą, kad jis 
savo atsiminimuose skelbia, 
kad kai Kubos moterys ir vaikai 
skendo komunistiniuose vėma
luose amerikiečiai dar vis gana 
pagarbiai atsiliepdavo apie tą 
rusų šunį Castro. Kur buvo Am-
nesty International, kur buvo 
tie demonstrantai, kurie 
reikalavo, kad Amerika, o ne 
Rusija sulaikytų atominius ban
dymus. Kur buvo Jane Fondą, 
Angelą Davis, klausia Bryant. 
Jis tvirtina, jog tie žiaurumai 
išugdė jame tokią neapykantą 
komunizmui kad jis būtinai 
ryžosi išlikt; gyvas ir skelbti 
apie tai. 

Vieną dieną Bryant matė, 
kaip komunistinis sargas mokė 
naujai priimtus sargybinius. 
Parinkęs bet kurį kalinį trenkė 
smūgius į galvą, kojas, nugarą, 
rankas. Komunistų sargybiniai 
buvo praradę žmoniškumo jaus
mą. „Castro reikalavo vis nau
jų aukų. Iš jų buvo reikalauja
ma daugiau darbo, duodant 
mažiau maisto", skelbia Bry
ant. „Kubos žmonės alksta 
maisto, alksta laisvės, žmoniško 
gyvenimo. Tai kilnūs, rūpes
tingi žmonės. Kai kurie keliavo 
šimtus mylių, kad jalėtų pasi
dalinti savo kukliu maistu su 
kalinamais artimaisiais". Nepa
keldamas visų žiaurumų, 
Bryant kelis kartus bandė 
pabėgti, bet buvo sugautas ir 
dar kiečiau laikomas. 

RYŠIAI SU LIETUVOS LIETUVIAIS 

Stebėjęs Kubos komunistus, 
Bryant savo knygoje skelbia: 
ypatinga komunizmo auka buvo 
vaikai, kuriuos Kubos komu
nistai stengiasi atskirti nuo 
religijos kaip tik begalima. 
Buvo atsitikimų, kad žmonės, 
kuriuos komunistinis režimas 
palaikė priešingais, buvo įmesti 
į kameras ir laikomi, kol atsi
sakys savo pažiūrų arba išpro
tės. 

Gyventojai sekami. Jei koks 
svetimesnis ateina, būna ste
bimas, kada išeis. Jeigu neiš
eina per dvi paras, pranešama 
policijai. Savo atsiminimuose 
Bryant skelbia, kad buvęs „ko
munistiniame pragare, įžvel
giau tiesą". Turėdamas galvoje 
komunistinį marksizmą, Bry
ant savo knygoje klausia: „Koks 
reikalas svetimai filosofijai 
pavergti žmones, jėga brukti ją 
savo žmonėms?... Kažkas yra 
taip baisiai blogo komunizme, 
jeigu gardžiuojasi sūdymais..." 
Dabar jis liudija, kaip komu
nizmo moksliniais pagrindais 
naudojamas spaudimas paver
čia žmogų gyvuliu. 

Jam darė gilų įspūdį tikinčių 
religingumas, net ir sunkiau
siose kalinimo sąlygose. „Tai 
buvo jėga, kuri juos stiprino". 
Bryant rašo: „Castro sapaliojo, 
kad jis kurs naują žmogų. Jis 
nesuvokė, kad nenoromis jis ir 
jo gyvuliškieji sėbrai jau tai 
padarė: politiniai kaliniai, 
išbadėję ir iškankinti, sumalti 
į dulkes, iškilo pilnutiniais ir 

„Alkis ir mušimas buvo nuola- pasikeitusiais žmonėmis. Ir aš 
tiniai", rašo Bryant. Per pir- nusprendžiau jais sekti". Dabar 
muosius trejus metus Bryant jis ryžosi savo gyvenimą skirti 
negavo leidimo išsiųsti ar gauti kovai prieš komunizmą. Jis net 
laišką. Tokius sunkumus Kubo- skelbia: „Jei amerikiečiai su-
je tuo laiku kentėjo apie pusė prastų, koks purvinas režimas 
milijono kalinių, uždarytų į dar- yra nuo jų tik už 90 mylių, kaip 
bo lagerius, skelbia Bryant. Gir- jis grėsmingas pačių amerikie-
dėjosi skundai, kad maistas čių egzistencijai, tai negalėtų 
siunčiamas į Sovietų Sąjungą, būti išrinktas joks kitas prezi-
kad gautų geležies ir ginklų, dentas, tik antikomunistas". 
Bet gi Kubos sienos buvo gana Kai Castro išleido dalį 
saugios, tai kam tie ginklai? kalinių, Bryant grįžo į JAV, 
„Naudoti prieš savo žmones", buvo nuteistas sąlyginiai už 
girdėjo atsakymą Bryant. lėktuvo grobimą. Apsigyveno 

Sargybiniai nevengė bausmių Miami ir iš čia važinėja su 

Castro norėjo turėti neapmo
kamų darbininkų ir kalinius 
varė į cukrinių švendrių laukus. 

Ko savo kultūrinio bendradar- JUOZAS KOJELIS 
biavimo ofenzyvomis siekia 
Maskva? Kaip ir praeityje, pirs- ryšių su tauta klausimu visą 
dama „kultūrinį bendradarbia- laiką rodė tautinį subrendimą, 
vimą", Maskva siekia išeivijos, išsilaikė privataus bendradar-
ypač jaunesnės generacijos biavimo normose ir nepuolė į 
sąmonėje įteisinti Lietuvos išskėstą Maskvos statytinių 
okupacijos status quo ir tuo isei- glėbį, nors styriu gundymų 
viją psichologiškai nuginkluoti, atėjo iš anos pusės ir agresyvių 
Susigyvenimas su status quo pastūmėjimų iš šios. Clevelan-
išeivijos sąmonėje būtų didesnis do ir White Plains susitarimai, 
pralaimėjimas, negu viso lais- mano nuomone, ne tiek ryšius 
vojo pasaulio valstybių Lietuvos reguliavo, kiek išreiškė tuo 
okupacijos teisinis pripaži- klausimu faktiškus išeivijos 
nimas. Pralaimėjimas būtų dve- nusiteikimus. Išreiškė, pa-
jopas ir galutinas: pirma, išei- ryškino, motyvavo ir padrąsino 
vija būtų eliminuota, nors ir išeiviją jų laikytis. Didesnių 
kaip pagalbinė, bet svarbi jėga ambicijų neturėtų turėti ir ši 
padėti tautai atgauti laisvę ir konferencija, 
tai atneštų rezistuojančiai tau- Šioje konferencijoje ryšių 
tai baisų nusivylimą; ir antra, klausimas svarstomas „galimų 
sutrumpintume išeivijos tautinę pasikeitimų tarptautinės 
egzistenciją, nes egzilo tautinės politikos" šviesoje. Gorbačiovo 
gyvybės išlaikymui už kul- pažadėta „glasnost" ir 
tūrinius ryšius su tauta daugiau 
reikšmės turi naujųjų kartų 
užsidegimas dėl tėvų ir senelių 
tėvynės likimo. 

Ryšiai būtinai reikalingi 
Sovietų pastangos išeivijos ir 

lietuvių tautos ryšius panaudo
ti tautos laisvės aspiracijoms 
sunaikinti kaip tik turėtų ska
tinti išeiviją intensyvinti ir 
gilinti ryšius su tauta, bet ne 
okupacinio režimo adeptais. Pa
grindinė sąlyga atstatyti išei
vijos ir lietuvių Lietuvoje 
bendradarbiavimą būtų laisvas, 
niekieno nevaržomas žmonių, 
idėjų ir kultūrinių vertybių 
pasikeitimas lygybės principu. 

Bet iš anksto galima priimti 
kaip aksiomą, kad Maskva su 
tuo nesutiks, nežiūrint, kokie 
pasikeitimai sovietų imperijoje 
vyktų. Todėl ir reiktų visom iš
galėm siekti ryšių su lietuvių 
tauta, kiek galint apeinant 
Maskvos statytinius. Bet ir dėl 
pasikalbėjimo su jais, koks 
įvyko šią vasarą Vilniuje, dide
lio „gevalt" šaukti nevertėtų. 
Pats pasikalbėjimas savyje nei 
geras, nei blogas. Vertintini 
rezultatai. Jei po pokalbio 
ketvertukas iš Amerikos būtų 
padaręs pareiškimą, jog pokal
bininkų nuomonės taip labai 
išsiskyrė, kad net palankios 
rekomendacijos išeivijai duoti 
negalima, aštrių reakcijų ne
būtų sukėlęs. Dabar laisvieji lie
tuviai painiojosi sovietiniame 
voratinklyje, net nesistengdami 
principiniais pareiškimais tą 
voratinklį suardyti. 

Skubėti ar stebėti? 

Aplamai laisvieji lietuviai, 
išskyrus negausias išimtis, 

„peristroika" kai kam jau tar
si apčiuopiamas faktas, ir todėl 
išeivija raginama neskubėti, 
kad neatsiliktų nuo svarbių is
torinių įvykių. Priekaištaujama 
tiems, kurie iš viso ryšių kra
tėsi, ir čia priekaištai teisingi, 
bet kai „dogmatiškais 
neišmanėliais" vadinami tie, 
kurie po Stalino teroro su pro
tingu atsargumu priėmė Chruš
čiovo „atodrėkį", priekaištauto
jams galima priminti, kad per 
skubėjimą padaroma didesnių 
klaidų, kaip po Antano Snieč-
kaus mirties pavadinus jį antra 
didžiausia Lietuvos istorijoje 
asmenybe, prilygstančia Vytau
tui Didžiajam. 

Sovietinė teorija ir praktika 

Nors mūsų tikslas nėra li-
beralizacija, o Lietuvos laisvė, 
bet ačiū Dievui, kad buvo 
Chruščiovo „atodrėkis". Tūks
tančiai patyrė pralaisvėjimą ir 
įgytų laisvių nebeįstengė už
gniaužti vėliau atėję diktatoriai. 
Duok Dieve, kad Gorbačiovo ža
damos reformos atneštų dar 
daugiau laisvių, — nors dalį tų, 
kurių žadama. Tik lietuvių prie
šai pagerėjimo Lietuvos žmo
nėms galėtų nelinkėti. Tačiau 
„dogmatiškais neišmanėliais" 
nevadintini tie, kurie neskuba 
džiūgauti Gorbačiovo pažadais. 
Leidimas kalbėti ir rašyti yra ne 
tas pats, kaip įstatyminė teisė 
tai daryti. Duoti pažadai sovietų 
sistemoje toli gražu yra ne tas 
pats kaip tų pažadų ištesėjimas. 
Vilniaus pokalbininkai ket
vertukui iš Amerikos kalbėjo 

j apie galimybes išleisti religinio 
turinio laikraštį ir leidimą kuni
gams vaikus mokyti religijos, 
bet paskelbtuose užrašuose 

„Gimtajame krašte" jau apie tai 
nebeužsimenama. Net rašyti 
įstatymai bei sovietų konstituci
joje duotos garantijos nedaug ką 
reiškia. Sovietų sistemoje teo
rija yra labiausiai nutolusi nuo 
praktikos. Todėl įvairiuose de 
batuose sovietinė pusė visada 
nurodo į įstatymus ir vengia 
kalbėti apie praktiką. 

Visi mūsų sovietologai. net il
tie, kurie gana išdidžiai ..libe
ralais" save vadina, nurodo, kad 
„glasnost" ir „peristroika" yra 
sovietų ekonomijos bėdos rezul
tatas. Bėdos prispaustas Le
ninas įvedė NEP, net ir Stali
nas, patekęs į bėdą, davė kiek 
laisvės religijai ir pavergtoms 
tautoms, suorganizavo „lietu
višką" diviziją ir leido giedoti 
Vinco Kudirkos parašytą Lie
tuvos himną. 

Tikėkime, kad su Gorbačiovo 
„glasnost" buvusieji komunis
tinės istorijos epizodai bent 
visumoje nepasikartos. Tačiau 
išeivijai skubėt i nėra ko. 
Daugiau bus laimėta ir mažiau 
klaidų padaryta, ramiai stebint 
pasikeitimus, racionaliai juos 
analizuojant ir tyliai imantis 
akcijos padėti Lietuvos 
žmonėms. Neapgaudinėkime 

patys savęs: dar ir dabar >ovietų 
sistemos pagrindinis principas 
tebėra melas; o priemonės — 
prievarta, kaip yra formulavę 
mūsų filosofas Antanas Macei
na ir rusų rašytojas Aleksan
dras Solženicynas. 

Kalbant apie tuos, kurie sku
biai susižavi sovietinio melo teo
rija ir užsimerkia prieš prievar
tos praktika, galima prisiminti 
vieną scena iš Lietuvos rašytojo 
•Juozo Apučio knygos, pava
dintos ..Keleivio novelės". 
Novelėje ..Lidija ^kroblikova ir 
tėvo žingsniai" pavaizduotas 
epizodas iš Stalino laikų gim
nazijos Lietuvoje gyvenimo. Pa
rodomas fizinio lavinimo v- ka
rinio parengimo mokytojas, 
kuris dėsto rusiškai ir moko 
rusiškų dainų. Štai. mokyklos 
aikštėje mokytojas ..atsistojo 
kolonos priekyje, mostelėjo lyg 
dirigentas, apsisuko, žengė 
karišku žingsniu ir užtraukė: 

Artileristy, Stalindal prikaz, 
Artileristy, zaviot atčizna nas" 
„Netrukus graudėjom. kiek 

turėjom jėgų. paskui savo 
mokytoją... Traukėm ir matėm 
verkiančias motinas ir tėvus". 

Tie „dogmatiški neiš
manėliai" iš tikro gali būti ne 
išmanėliai, kurie savo kenčian
čiai tautai atsuka nugara, ta
riamai principų vardu.bet gali 
būti ir Apučio vaizduojami tėvai 

ir motinos, kurie verkia, maty-
dami žygiuojančius neiš
manėlius paskui Maskvos klas
ta ir dainuojančius ..Artileristy, 
Stalin dal prikaz". 

A nu laikų tėvai ir motinos ne
klydo. Ačiū Dievui, iki šiol 
neklysta ir išeivijos dauguma. 

BLTHANAN CHICAGOS 
DIENRAŠTY 

Laikrašt ininko Patrick 
Buchanano straipsniai dien
rašty ..Chicago Sun-Times" pra
dėti spausdinti dukait savaitėje. 
Buchanan yra buvęs trijų pre
zidentų patarėjas, paskutiniu 
metu komunikacijos patarėjas 
prez. Reaganui. yra parodęs 
nemažo prielankumo lie
tuviams rūpimais klausimais. 
J i s yra baigęs jėzuitų George-
town universitetą ir gavęs ma
gistro laipsnį iš žurnalistikos 
Columbia universitete. 

GRAŽINS 37 MILIJONUS 

Illinois Bell bendrovė sutiko 
gražinti savo vartotojams 37 
mil dol ir dar numušti telefonų 
kainas, surenkant 29 mil. dol. 
mažiau. Jei šį susitarimą patvir
tins Illinois komercijos komisija, 
vartotojai galės grąžinimus gau
ti jau nuo gruodžio mėnesio. 

Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba. Iš kairės sėdi: Algirdas Vaičiūnas. Švietimo 
komisijos pirmininkas, Joana Kuraitė-Lasienė. vicepirmininke visuomeniniams reikalams, buvęs 
pirmininkas adv. Algis Pacevičius, dr Marija Aršukaityte-Uleckiene. sekretore ir žmogaus 
teisėms ginti komiteto pirmininkė, ir Juozas Krištolaitis, iždininkas. Stovi: Darija Deksnytė, 
reikalų vedėja. Herbertas Stepaitis. vicepirmininkas. Rasa Lukoševičiūtė-Kunene. Kultūros 
komisijos pirmininkė, naujas pirmininkas Vytautas Bireta ir Daiva Lapienė. Kanados Lietuvių 
jaunimo sąjungos pirmininkė: (nėra Edvardo Stravinsko. Kanados sporto apygardos atstovo). 

Nuotr. J a u n i o Bakevičiaus. 

ORIENTAS 
LIETUVIŠKOMIS 

AKIMIS 
RIMVYDAS SIDRYS 

daugelio kitų kalinių akivaiz
doje. Autorius matė, kaip sargy
biniai, lyg laukiniai, Šoko 

paskaitomis, skelbdamas, koks 
baisus komunizmas. 

Jum. Pr. 
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Iš užkulisio išėjo žmogysta, aprengta fantastiškai, 

jau tiesiog į žmogų nepanaši. Jo kostiumas ir didelis 
galvos aprėdalas buvo padengti visų spektro spalvų 
blizgučiais, kaspinais, kurie nuo kiekvieno pasisukimo 
plevėsuodavo. Šokis buvo labai lėtas, kojos tik ret
karčiais padarydavo naują žingsnį, bet liemuo, galva, 
pečiai ritmiškai lingavo. Rankas jis laikė nenatūralioj 
padėty, atkišęs i priekį alkūnes, o įdomiausios buvo 
jo akys, kurias jis mokėjo taip išversti, kad atrodė, jog 
jos išlindo iš už vokų. Visą laiką lėtai judėdamas, jis 
retkarčiais mus nustebindavo, imdamas staiga suktis 
kaip padūkęs. Jo kaspinai mirgėjo ir jis buvo panašus 
į riedantį margų siūlų kamuolį. Jis šoko ne pagal 
muziką, muzika lydėjo jį, ir kai jis imdavo suktis, 
muzika už pusės sekundės jį pasivydavo pagreitintu 
tempu ir griausmingu trenksmu. Buvo tai karo šokis 
bet kur buvo jo karingumas, mums liko neaišku. 
Galbūt tai buvo bandymas paveikti akivaizdinį priešą, 
parodyti jam - aš tavęs nebijau. 

Panašų metodą vartoja ir ne taip jau tolimoj saloj 
nuo čia gyvenantys Maori, jie tik priešą stengiasi gąs
dinti ne išverstom akim, o iškiltu liežuviu. Gal tai 
ir geras metodas: sako, kad būdavo ir taip, kad po tokių 
abipusių drąsos įrodymų abi pusės nutardavo daugiau 

nebekovoti. Tačiau, kai reikėdavo, baliniečiai būdavo 
geri kariai. Taip kaip musulmonai 15 šimtmety, taip 
pat ir olandai daug vėliau į mažą Bali salą ilgai ne 
kreipė dėmesio. Sio šimtmečio pradžioj olandai, 
baliniečiams atkakliai priešinantis, ją vis dėlto užka
riavo. Kai jau padėtis tapo beviltiška, tuometinis Bali 
karalius su savo princais, iš viso 40 žmonių, apsirengė 
geriausiais rūbais ir su lenktais durklais (kris^ išėjo 
kovoti su išsirikiavusiais, šautuvais ginkluotais olan 
dais. Visi jie žuvo toj nelygioj kovoj. 

Bali 

I klausimą, kurie mano kelionėse lankyti kraštai 
paliko didžiausią įspūdį, mano atsakymas būdavo ne-
dvejotinas: Nepalas ir Bali sala. Abu šie kraštai vienas 
į kitą visai nepanašūs, vienas Himalajų papėdėj, kitas 
tropinės jūros apsuptas. Jų bendras bruožas yra tiktai 
tas, kad abu jie buvo istorijos užmiršti, atskirti nuo 
likusio pasaulio ir tik mūsų moderniais laikais jie buvo, 
sakytum, atrasti. Nepalas, tikras Šangri-La, įsisprau-

i dęs kalnuose tarp Indijos ir Tibeto, buvo visiškai izoliuo 
tas nuo pasaulio iki 1953 metų. Kai aš ten lankiausi, 
lėktuvų nusileidimo takas buvo įrengtas tik prieš 
pusantrų metų. Jie kūrė savo gyvenimo būdą be kitų 
kultūrų įtakos. Bali salos izoliacija irgi tęsėsi daugiau 
kaip tūkstantį metų. Kai 8-tam šimtmety Mahometo 
pasekėjai, religinio įkarščio pagauti, ėmė plėstis, jie 
užkariavo Artimuosius Rytus, visą šiaurinę Afriką, dalį 
Ispanijos, dalį Indijos, dabartinį Pakistaną ir 
Bangladešą, įsiveržė jie ir į Indonezijos salas: Sumatrą, 
Javą, Celebes, Broneo ir kitas 3,000 salų. Per kažkokį 
apsirikimą tiktai viena Bali sala pasiliko neužkariauta. 
Bali išlaikė savo Hindu tikybą, bet per tūkstantį metu. 
atskirta nuo kamieno, ji tiek pasikeitė, kad dabar 
religija truputį panaši į Indijos Hindu. 

Savo žavesį Bali atskleidė j au pirmuose 
kilomet? uose nuo aerouosto i viešbutį. Įvairiu atspalvių 
žaluma, perdėtai vešli augmenija, ryžių laukai, vieni 
tyvuliuojantys vandeniu, kiti tirštai žali. aukšti man
go medžiai, didžiuliai bananų lapai, palmės, kaimiečiai 
vaikšto sarongais apsijuosę ir nuo karštos saulės 
plačiom kūginėm kepurėm prisidengę. Kas penktas 
namas šventykla, fantastiškai iškarpyto stiliaus, prie 
jų stovi baisios išvaizdos akmeninės statulos. Kiekvie
nas kiemas turi bent tris koplytėles, skirtas Brahma, 
Višnu ir Siva. Prie kiekvienos mažas aukuras su 
aukomis. 

Viešbuty gaunam ne kambarį, bet palmių lapais 
dengtą trobele, paskendusia tarp žiedais nuspalvintų 
krūmų ir medžių. I ją veda takas, bet ne tiesus, o kelis 
sykius kampu pasisukdamas. Bali tai būtina apsau
goti gyvenvietę nuo piktų dvasiu. Mat dvasios eina tik 
tiesia kryptim. Kad būtų dar tikriau, prie viešbučio 
vartų stovėjo dvi baisios išvaizdos statulos — dvarpalos. 
o ant trobelės durų buvo išskaptuoti du raudoni sli
binai Malonus jausmas, kai žinai, kad nuo demonų esi 
labai gerai apsaugotas ir gali ramiai sau sėdėti veran
doj ant bambukinių fotelių, šalia akvariumo su spalvin
gom žuvytėm ir, jei nenori skaityti, gali tik žiūrėti į 
hibiskų žiedus, žuvytes ir stengtis surasti tarp lapų tą 
m\na paukštį, kuris tau vis žmogaus balsu šaukia 
,,klausvk". 

Apsipratę su trobele, išėjom į pajūrį, kuris buvo čia 
pat už viešbučio sodo. Mus sutiko žavus vaizdas. 
Švelniai rietėsi jūros įlanka, baltas smėlis, mėlynas 
•anduo. Ant kranto rikiavosi įvairiaspalviai žvejų lai

vai, kuriu priekiai buvo išpjaustyti ir vaizdavo žuvų 
bei slibinų galvas Keletas laivų plūduriavo jūroj, žvejai 
trauke tinklus. 

(Bos daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
AKT. H. KAČINSKO 

PLOKŠTELĖ? 

Lapkričio 1 d. laidoje „Laisvės 
Varpui" plačiau paminėjus akt. 
Henriko Kačinsko mirt ies 
vienerių metų sukaktį, įjun
giant jo at l iktą Kazimiero 
Sapiegos monologą iš Balio 
Sruogos dramos „Kazimieras 
Sapiega", jo bičiulių tarpe kilo 
mintis išleisti akt. Henriko 
Kačinsko įkalbėtų mūsų kla
sikų kūrinių ištraukų plokštelę. 
Tokių įkalbėjimų magnetinėse 
juostelėse turi „Laisvės Varpas" 
ir mirusiojo aktoriaus bičiuliai. 
Iš jų atrinkus pačius geriausius 
įkalbėjimus, lengvai galima 
būtų sudaryti plokštelę, įtrau
kiant į ją Antano Baranausko 
„Anykščių šilelį", Kristijono 
Donelaičio „Metus", Vinco Krė
vės, Balio Sruogos ir kitų mūsų 
rašytojų kūrinių ištraukas. Tai 
sudarytų prasmingą paminklą 
akt. Henrikui Kačinskui ir pasi-
tarnavimą lietuvių visuomenei, 
ypač lituanistinėms mokyk
loms. Dabar a i šk inamas i 
reikalai, susiję su tokios plokš
telės išleidimu — našlės Sofijos 
Kačinskienės pažiūra į tai, fi
nansiniai klausimai ir t.t. 

IŠTVERMINGO DARBO 
SUKAKTIS 

Pirmoji lietuvių taut inių 
šokių šokėjų grupė šiame krašte 
buvo Onos Ivaškienės 1937 m. 
suorganizuota Bostone. Vėliau 
jos pavyzdžiu sukurtos kitos 
panašios grupės. Ypač jų pa
daugėjo po Antrojo pasaulinio 
karo, kai šį kraštą pasiekė 
naujų ateivių banga. Dabar 
ruošiamos Tau t in ių šokių 
šventės sutraukia tokias grupes 
iš įvairių telkinių. O prieš 50 
metų veikė tik Onos Ivaškie
nės šokėjų grupė. Dalinai 
dėl to, kad ji buvo vienintelė 
tokia lietuvių grupė, dalinai 
todėl, kad ji nuo pat veikimo 
pradžios pasiekė aukšto lygioji 
tapo labai populiari ne tik lie
tuvių, bet ir amerikiečių tarpe. 
Jai teko atstovauti lietuviams 
įvairiuose amerikiečių rengia
muose liaudies meno festi
valiuose. Taip grupė dalyvavo 
Nat ional Folk Fes t ival , 
įvykusiame Boston Garden, 
Philadelphijoje, Washingtone, 
D.C. Ypač įspūdingas ir reikš
mingas jos pasirodymas buvo 
State Departamente. O Natick, • 
MA. rengiamuose metiniuose 
New England Folk festivaliuo
se ši grupė dalyvavo iš eilės net 
44 kartus. Visur ir visuomet ši 
grupe susilaukė didelio pasi
sekimo ir aukšto įvertinimo bei 
įvairių atžymėjimų. 

Todėl dideliu susidomėjimu 
l auk iamas tos grupės iš
tvermingo darbo auks inės 
sukakties minėjimas, kuris 
įvyks lapkričio 28 d., šeštadienį, 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-
jos trečio aukšto salėje, 368 W. 
Broadway, So. Bostone. Jis pra
dedamas 5 vai. po pietų. Pro
gramoje — sambūrio jaunių, stu
dentų ir veteranų atliekami 
mūsų tautiniai šokiai, Verutės 
Bizinkauskaitės atliekamos 
dainos, karšta vakarienė, gera 
muzika minėjimo dalyvių šo
kiams. Bostone ir apylinkėse 
sunku surasti lietuvių šeimą, 
kurios vaikai nebūtų šokę toje 
grupėje. Minėjimas — tai visų jų 
šventė. 

SĖKMINGAS POBŪVIS 

Lapkričio 7 d. Sandaros salėje 
Brocktone įvykęs Balfo 72 sky
riaus Brocktone tradicinis me
tinis pobūvis buvo sėkmingas. 
Jame dalyvavo arti 120 Brock-
tono ir apylinkės lietuvių. Jų 
tarpe buvo Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas kun. Petras 

Šakalys, kun. Antanas Jurge
laitis, dr. inž. Jurgis Gimbutas, 
Lietuvos krikščionybės sukak
ties minėjimo komiteto pirmi
ninkas Viktoras Kubilius su 
žmona ir kiti. Pobūvį pravedė 
„Laisvės Varpo" vedėjas Petras 
Viščinis. Balfo direktorius kun. 
Antanas Baltrušiūnas dėl mir
ties jo brolio šeimoje negalėjo po
būvyje dalyvauti. O direktorė 
Stasė Gofensienė, skyriaus iždi
ninkė Ona Eikinienė ir jų talki
ninkės dirbo virtuvėje. Pobūvis 
duos gražaus pelno šalpos rei
kalams. Vien aukų (pobūvyje ar 
jo proga) gauta arti 800 dol. 
Kaip visuomet, stambiausias 
aukotojas — Juozas Kairys, 
Fitzmaurice Motor Sales savi
ninkas, atsiuntęs 500 dolerių 
čekį. 

FILMAS IŠKILMIŲ 
ROMOJE 

Stasės Gofensienės vado
vaujama Martyno Jankaus šau
lių kuopa Brocktone lapkričio 
28 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro 
Sandaros salėje Brocktone ren
gia šeštadienio vakaronę, kurios 
metu bus rodomas Lietuvos 
krikščionybės 600 m. sukakties 
iškilmių Romoje filmas. Tai 
reta proga ne tik Brocktono, bet 
ir apylinkės lietuviams pama
tyti tas iškilmes, plačiai nu
skambėjusias visame laisvaja
me pasaulyje. 

KOMP. STASIO ŠIMKAUS 
SUKAKTIS 

Lietuvoje ir išeivijoje plačiai 
minima komp. Stasio Šimkaus 
gimimo 100 metų sukaktis 
Bostono ir apylinkės lietuvių 
tarpe buvo prisiminta tik .Lais
vės Varpo" laidose. Tai 
sukakčiai buvo skirta žymioji 
kovo 22 laidos dalis, bet dėl 
techniškų sutrikimų radijo 
stotyje ji negalėjo būti tinkamai 
perduota. Todėl lapkričio 8 d. 
laidoje „Laisvės Varpas" dar 
kartą sugrįžo prie tos sukakties. 
Šį kartą jos minėjimas buvo per
duotas labai sklandžiai. Visa 
minėjimo žodinė dalis perpinta 
Stasio Šimkaus kūrybos pavyz
džiais. Taip po Petro Viščinio 
įvado apie sukakties reikšmę ir 
jos minėjimo apimtį Lietuvoje ir 
išeivijoje įjungta daina „Kur 
bakūžė samanota", atlikta sol. 
Vaclovo Daunoro su kameriniu 
orkestru, vedamu Sauliaus Son
deckio. Stasiui Santvarui apibū
dinus Stasį Šimkų, kaip retų ga
bumų žmogų, buvo perduota 
daina „Vėjo dukra", atlikta miš
raus choro, vedamo Liongino 
Abariaus. Toliau Stasiui San
tvarui iškėlus Stasio Šimkaus 
įnašą į mūsų tautinę kultūrą, 
perduota sol. Stasio Baro atlikta 
daina „Pilu stiklelį". Pabaigoje 
Stasys Santvaras kalbėjo apie 
Stasį Šimkų, kaip dinamišką 
asmenybę mūsų tautos kultūros 
istorijoje. Visa minėjimui skir
ta programa užsklęsta „Motina 
saulė pakilo", ištrauka iš operos 
„Pagirėnai", sukurtos pagal 
Stasio Santvaro libretą. Toji iš
trauka atlikta Chicagos lietuvių 
operos choro su simfoniniu 
orkestru, diriguojant Alvydui 
Vasaičiui. 

P. V. 

GABI JAUNA 
SMUIKININKĖ 

Jauna smuikininkė Linda 
Veleckytė iš Chicagos, gyve
nanti So. Bostone pas E. Valiu-
konienę, studijuoja Bostono uni
versitete magistro laipsniui įsi
gyti. Šeštadienį, lapkričio 7 d., 
2 vai. p.p. universitete įvyko 
jos rečitalis, kuriame ji pajėgiai 
su neeiliniu įsigilinimu atliko 
nelengvą programą, apimančią 
laikotarpi nuo J. S. Bacho ligi 
S. Prokofjevo. Buvo malonu pa

tirti, kad smuikininkė įtraukė 
keletą lietuvių kompozitorių 
kūrinių: V. Klovos, Noktiurną 
ir Valsą, J. Pakalnio Raudą. Jos 
grojimas gerai atliepė lyrinei V. 
Klovos muzikos nuotaikai , 
kurioje tai šen, tai ten ryškėjo 
l ietuvių liaudies s t i l i aus 
elementai. 

J. S. Bacho Sonata solo smui
kui buvo atl ikta su gerai 
išlygintais smičiaus traukimais 
(štrichais) ir t i nkama ar
tikuliacija, interpretacija atitiko 
šios rūšies muzikos rimčiai. 

Ypatingai sunki techniškai 
buvo S. Prokofievo sonata op. 
94a, D Major. L. Veleckytė įvai
rius šio kompozitoriaus muzi
kos techniškus ir muzikinius 
reikalavimus atliko su pasi
tikėjimu, drąsiai sklandydama 
pirštais per įmantrius pasažus, 
gamas ir akordus. Kad ir 
kukliai, smuikininkė atskleidė 
ir spalvines S. Prokofievo 
muzikos žymes. Su šia sonata L. 
Veleckytė parodė, jog jos 
muzikinis potencialumas neišsi
eikvos su šia diena. 

Paprastai instrumentalistai 
yra ruošiami ir kamerinei 
muzikai. L. Veleckytei buvo 
duota proga a t l ik t i vado
vaujančią I-mo smuiko partiją J. 
Brahmso fortepiono kvartete C 
minor, op. 60. Šį uždavinį ji 
atliko preciziškai su gerai išba
lansuota dinamika ir gyva 
išraiška. 

Saros Kohane fortepiono 
palyda visais atžvilgiais buvo 
aukšto meninio lygio ir atitiko 
įvairuojančių muzikos stilių 
reikalavimams. 

Kai mūsų jaunimas aistringai 
priima pramoginės muzikos 
kraštut inybes, o dauguma 
vyresniųjų ir senųjų savo 
muzikos akiračiais ribojasi 
s iaura i suprastos l ie tuvių 
muzikos meno apraiškomis, L. 
Veleckytės pasirinktą kryptį 
siekti aukštesnių muzikos 
aspiracijų reikia remti visu 
nuoširdumu. Turime t ikrą 
kūrybingosios muzikos badą 
išeivijoje, taigi L. Veleckytės 
pasirodymas mūsų blankiame 
muzikos meno horizonte yra 
laimėjimas visiems lietuviams. 

J . K. 

PUTINO „VALDOVAS" 
BOSTONO SCENOJE 

„Valdovas", Vinco Myko
laičio-Putino veikalas, atkelia
vęs pas mus iš tolimo Los 
Angeles miesto, buvo malonus 
svečias. Vyresniajai mūsų kar
tai jis priminė istorinę ir išgy
ventą praeitį, jaunesniajai jis 
buvo tolokas, nes šių dienų 
vertybėse užauginta jaunesnioji 
karta kitaip galvoja. Veikalą 
autorius sukūrė savo jaunystėje. 
„Valdovas" Nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo statytas pirmą 
kartą 1921 metais. Jis tada jau 
buvo trumpinamas ir taisomas. 
Sutrumpintas jis buvo ir Los 
Angelės Dramos sambūrio. 

Veikalas buvo pasta tytas 
Thomas Park So. Bostono erd
vioje salėje. Dekoracijos Petro 
Maželio labai gražios ir me

niškos. To paties asmens ir reži
sūra verta komplimentų. Akto
rių, ypač jaunesniųjų geras lie
tuvių kalbos tarimas ir kirčia
vimas buvo pasigėrėtinas. My
kolaičio Putino kalba lengva, 
dainuojanti, sakiniai aiškūs. 
Daug metaforų. Gražiai vaiz
duojamas dangus, gamta, meile 
gamtai, gamtos sudvasinimas. 
Visa tai aktorių buvo taisyk
lingai ir meniškai išreikšta. Pa
brėžtinas Krušnos ir ypač Kir
mio lėtas tarimas, teikiantis 
reikšmingumą kiekvienam žo
džiui. Sapnų reikšmė pavaiz
duota kaip natūralus gyvenimo 
fenomenas; jų ryšys su dvasine 
žmogaus dalimi, jų įtaka gyve
nimui bei jų pranašinga įtaka 
žmonių ateičiai. 

Krušną vaidino Vincas 
Dovydaitis, vaidinąs šį veikalą 
jau 30 metų. Įsijautęs į vaid
menį, Dovydaitis sukūrė tikrą 
valdovą. Sigutė Mikutaitytė 
vaidino Danguolę, Krušnos duk
terį, gražiąją ir geraširdę mer
gaitę. Tipas buvo tiksliai atvaiz
duotas judesiuose ir tarsenoje. 
Gytis, Krušnos sūnus — Ar
vydas Raulinaitis, Skaidra, 
Krušnos nužudytojo valdovo 
sūnus, vaidinamas Sigito Rauli-
naičio, pagirtini už jų gražią 

l ie tuvišką tarseną, Gerda, 
Mauro meilužė — Ramunė Vit
kienė yra ir anksčiau vaidinusi. 
J i pasižymėjo greitu ir geru nuo-
ta ikų keitimo sugebėjimu. 
Mauras, Krušnos dvariškis-kar-
žygis, kurį vaidino Antanas Kiš
kis sukūręs įtikinantį išdaviko 
tipą. t Burtininkas, sukilusios 
genties vadas — Aloyzas Pečiu
lis; Dainius, sukilusios genties 
žadintojas — Saulius Stančikas; 
Kirmis, išdavikas — Fredas 
Prišmantas, pasiuntinys — tas 
pats asmuo, visi jie pasižymi 
meile scenai i*- geru 
pasiruošimu. 

Šiandien pastatyti scenoje 
lietuvišką veikalą reikia didelio 
pasiaukojimo ir asmenų 
mylinčių scenos darbą. 

Pagarba Los Angeles Dramos 
sambūrio aktoriams, jų režisie
riui ir tiems asmenims, suda
riusiems galimybę Bostone 
gyvenantiems lietuviams išvys
ti mūsų žymaus rašytojo veika-
lą. 

Elena Vasyliūnienė 

CLASSIFIED GUIDE 

Lapkričio 28 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje 
Bostono lietuvių tautinių šokių 
sambūrio 50 metų veiklos 
minėjimas. 

Padėkos Dienos proga AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
sveikina visus savo klientus ir nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie 
pasinaudojo mūsų patarnavimais. Visiems skaitytojams linkime 
geriausios sveikatos, sėkmės ir tikimės jums greitu laiku 
patarnauti. 

Yra daug pasikeitimų kviečiant gimines iš Lietuvos, šiuo metu 
daug lengviau išleidžia gimines bei draugus apsilankyti Ameriko
je. Pasinaudokite proga!!! Taip sutvarkome skridimus atvykstant 
ir grįžtant į Lietuvą. 

Dėl smulkesnių informacijų apie keliones į Lietuvą 1988 metais 
ar per kvietimą giminių ar draugų iš Lietuvos, prašome kreiptis 
į AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. VVestern Ave., 
Chicago, IL 60643 , arba skambinti tel.: (312) 238-9787. 

N u m a t y t o s k e l i o n ė s 1 9 8 8 m . per 
A M E R I C A N T R A V E L S E R V I C E B U R E A U 

1. Sausio 30 iki vasario 16 
2. Vasario 17 iki kovo 01 
3. Balandžio 20 iki gegužės 05 
4. Gegužės 19 iki birželio 02 

5. Rugpjūčio 12 iki rugpjūčio 19 
6. Gruodžio 20 iki sausio 06 

Kelionė laivu j KARIBŲ SALAS 
MEKSIKA, TAXCO, ACAPULCO 

BRAZILIJA. ARGENTINA 
AUSTRUA, VENGRIJA 

JUGOSLAVIJA 
Kelionė laivu į ALASKĄ 

AUSTRALIJA 

ARTIMIAUSIU LAIKU BUS PASKELBTA 
APIE 10 (VAIRIŲ KEUONIŲ Į LIETUVĄ!!! 

EASY PIEROGI MAKER 
With the help of my form no need 
to pinch with fingers to make a1' 
šame size pierogi. 

2 F o r m s to choose from. 
Each form $10.00 

Makes 20 pcs — Small pierogi 
14 pcs. — Large pie-ogi 

SMtf $10.00 
To J . Ctttypniscz 

6 3 5 3 W . S c h o o l S t . 
Chicago IL 6 0 6 3 4 200-0C7S 

M M MSTAUftANT • 
M17 W. 71«t St 

CMKAOO. IIX M * » 

PANAMA FOOO A UOUOftS 
M34 II. UTN. H i O 

O N O . H . I M M 

PAIEŠKOMI ASMENYS: 
Pilkauskas Albinas sūnus Anta
no gimęs 1922 m. ir Pilkauskas 
Jonas sūnus Antano gimęs 1926 
m. Paieško sesuo Milda 
Pilkauskaitė. Prašau rašyti: 

Mečys Slavinskas 
19 Iris Lane 

Nevi-Hyde Park, N.Y. 11040 

H E L P W A N T E O 

Vvanted reliable professional for baby 
care/hskg in my Northside home 5 days 
per week Prefer energetic woman 40 to 55, 
non-smoker. English speaking vvitrt refer-
ences Grod salary, 2 wks. pakj vacation. 
Call 72?-?583. Leave name and phone 

Cloth;ng Mfg. Co seekmg expenenced cut-
ter & pattern maker Full time position. 
Located downtown VVt.st Loop. Pls. call for 
apptmt: 648-5505. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10°, o — 20% — 30% pigiau mokėsit uz 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 

f\£| midlcincl Fcdercil 
• M M M M M ^ M M ^ Q a w i n n c a n H I n a n A c c n r M a t i n n Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2 6 5 7 W E S T 6 9 t h S T R E E T 

9 2 5 - 7 4 0 0 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCH1R AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

M» 
IDUMMUM 
LEN0ER 

mus. 
FRANK ZAPOUS 

3208V« W M ' 95th Street 
Tel. — GA 4-8654 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

855-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M I 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kralnfta I Halinis D—twa 

T«l. MS-SS24. Nuo S ryto IM S v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Paulius Jurkus 

K A I V I L N I A U S 
U E P O S Ž Y D I 

Žlbunto sakmės spia Vilnių 
(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

šios knygos autorius yra ži
nomas kaip legendarinių pasakų ir 
poemų rašytojas. Knygą sudaro 12 
atskirų pasakojimų, kurie vyksta 
Vilniaus artimesnioje ar tolimes-
nioje praeityje. Skaitydamas jauti 
anų laikų epochos dvasią ir jų le-
gendarinį spalvingumą. 

Išleido Varduva, 160 psl. 
Brooklyn, 1985. Kaina su persiun
timu $10.00. Illinois gyventojai 
moka $10.04. 

Užsakymus siųsti; 

4848 W. 6 3 r d S t . 
IL 00820 

Česlovas Orlncevickis 

V I D U D I E N I O V A R P A I 
P a s a k o j i m a i I r p a s a k o s 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus. 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais. 

Išleido LK klubas Chicago. 1985. 
Kaina su persiuntimu $8.00. Illinois 
gyv. moka 88.32. 

Užsakymus siųsti: 

REALESTATE 

Hsa-s ' KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL BACE REALTORS 

IMCOttt TAI — ttttlHtANCI 
6529 S. KEDZIE 

77S-J233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

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

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Unas Gylys 

G. Petras Ueponis 
Bronius Nainys 

Rūta Susinskien* 
Neapmokamai įkainuojam namus 

S K A M B I N K I T 
P R I M E R E A L E S T A T E 

4 8 0 - 0 8 8 0 

IEŠKO NUOMOTI 

Chicagoje norintis savarankiškai gyventi 
pensininkas — blaivus, kilnus, ramus, 
asmuo, skubiai ieško kambarėlio: ant 
aukšto, pusrūsyje, arba miegamąjį. 
Pranešti tel. 476-3371, antrd. — penkt 
nuo 10-12 vai. 

MmUlirAlTOIIftl 

ANATOLIJUS KAIRYS 

Naujas tautiniais metmenimis religi
niais ataudais poezijos rinkinys Lietu
vos Krikšto sukakčiai atžymėti. 

Knyga gauname DRAUGE. Kaina 
— $5.00, su persiuntimu — $6.25 -*• 
Illinois gyventojai moka $6.65. 

4848 W. 63rd St. 
IL 8 0 8 2 8 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Mauta davfattoH takia 

J u z a P a u l v a i d tana 

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

Tai goriausia dovana nma-] 
joms žmonoms ar marčioms.; 
Daugel is apdovanojo kita-: 
taučius supažindindami juosi 
su lietuvišku maistu ir virimu.' 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
k i ta taučių v isuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu 88.80 
Illinois gyventojai moka 8 8 . 8 4 ' 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4 8 4 8 W. 83fB BL, 

IL 00828 

-«; —•• M ^ į 5 f , l a > 



MOSU KOLONIJOSE 
Milwaukee, Wisc. 

„ K L U M P Ė " 
R E P R E Z E N T A V O 

T A U T Y B I Ų F E S T I V A L Y J E 

T a u t i n i ų š o k i ų g r u p ė 
„Klumpė", kuria i vadovauja 
prityrę šokių vadovai Giedrė ir 
Stasys Milašiai, atstovavo, kaip 
pagrindinis šokių v ienetas , lap

kričio 20-22 d. Tautybių festi
valyje Milwaukee. G a l i m a su
prasti, kiek daug rūpesčių ir 
darbo tenka grupės v a d o v a m s 
G. ir St. Milaš iams. Šokėjai 
suvažiuoja į repeticijas i š toli
miaus ių Illinois valstijos vie
tovių, kaip Dousman , Janes -
vi l le , Racine, Kenosha , Wiscon-
sin , iš Gary, Crystal Lake ir 
k i t ų Illinois v ietovių . Vadova i 
G. ir St. Milašiai atvažiuoja i š 

Lake Geneva , Wisconsin. Grupę 
globoja ir repeticijoms v ie tą 
parūpina Gediminas ir S ig i ta 
D a m a š i a i . Vadovams ir šokė
j a m s rūpėjo gerai pasirodyti to
kiai g a u s y b e i žiūrovų, tad re
petuot i t e k o paskut in iu m e t u 
net po 4 va i . į savaitę . 

Taut in ių šokių grupės „Klum
pės" vadovai yra Giedrė ir Stasys 
Milaš ia i , kur ie savo la i sva la ik į 
ir energ i ją aukoja m ū s ų t a u t o s 
ku l tūros puoselėj imui ir l ie 
t u v i š k o š o k i o m e n o propa
g a v i m u i . S t a s y s Milaš ius , v o s 

m m THANKSGIVING DAY GREETINGS 

Thanksgiving Day Greetings To Our Friends And Patrons 
Courtesy 

PULASKI SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
3156 South Morgan Stroot, Chicago, Illinois 

Phono: 9 2 7 - 3 5 0 0 

Thanksgiving Day Greetings 
GORDON? AUTO REPAM 

731t S. W«stem 
Chicago, III. 

77S-6200 
Complete Automotive Repair 

Foreign & Domestic 

Thanksgiving Day Greetings 
O A K AUTOMOTIVE 

M M S. WMtorn 

•25-6*30 
Complete Aulu Mechanical & Body VVorb 
Foreign & Domestic — Insurance Approved 

Thanksgiving Day Greetings 
ROLUN WHEELS AUTO SALES 

M01 S. Wtttem Ava., Chicago, III. 
47S-S300 

Large Selection of Fine Used Cars 
$100 Discount with this ad 
t Discount per purchase 

Thanksgiving Day Greetings From 
SOUTHWEST FEOERAL SAVINOS A 

LOAN ASSOCIATION 
M2S W. *3rd St, Chicago, M. 43*4600 

4062 SouthwMt Htghway 
Homatoam, III. 422-4500 

9640 S. PMMM 
Oak Uwn, IH. 424-6400 

MANOR FEOERAL DtVISION 
MM W. 3Mi Si-, Ctcf o. M 656-0600 

MIDWAY LOUNOE A 
BANOUETHALL 
4222 W. 63rd St. 

M1-4222 
Banquets for Weddings & all Occasions 

Packaoe Plans Available 

Thanksgiving Day Greetings 
SHORTSTOP6S 

6M2 S. Kafeto, CMcago, M. 
476-6377 

Cigarettes $1 45 
Pepsi 2 Litre $1 39 

Ice Cream and Milk Shakes 

Thanksg'ving Day Greetings 
SOKOL STtCKNEY 

4131 Homa Ava. (Near Hartom A 39th) 
Sttdutey, I I I . 

788-9828 
Banquets for VVeddings & All Occasions 

Complete Package Plans Available 

Thanksgiving Day Greetings 
- "• • From -

SUZ DEUCATESSENS 
6743 W. Archar 

226-1138 
3116 W. 43rd 

523-6533 
Ouality Polish Sausage 
Choice Luncheon Meat 

Food Specialties 

Thanksgiving Day Greetings 
71at A Weatarn 

CURRENCV EXCHANQE INC. 
76M S. Waatam Ava., Chicago, M. 

476-2721 
Checks Cashed-Money Orders 

VVestern Union-Ucense Renewal 

Thanksgiving Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAWFORD SAUSAGE CO. 
- Daisy Brand Meat Products -

Phona: 277-3065 
2310 S. Pulaafcl, Chicago, M. 

Thanksgiving Day Greetings 
RUSINO SEA FOODS 

Fresh, Frozen & Smoked Fish 
Fresh Shrimp. Lobsters, Crabs. 

Clams & Oysters 
1605 W. Rooaaveh, Broadvtaw,W. 

344-2299 

Thanksgiving Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
SLUOGE REMOVAL 

ANO SEWER SERVICE 
Phona: M9-517S 

2315 Weat Moffat, CMcago, M. 60647 

Best Wishes To Our Many Friends And 
Patrons For A Happy Thanksgiving Day 

NEVADA RESTAURANT 
Photia: M1-4270 

6600 S. PirfasM Rd., CMcago, M. 
Present This Ad For A Complimentary 

Glass of Wine With Dinner 

Sveikiname 
Padėkos Dienos Proga 
IAMA STATtONERS 

6 2 M S. Kadzia 
770-6102 arba 776-6341 

Viskas įstaigoms! Rastines, braižybos ir 
mokyklos reikmenys. Visokiomis kalbomis 
sveikinimo kortelės 

atvykęs į J A V 1949 m. su savo 
tėva i s ir aps igyvenęs Keno-
shoje, įs i jungė į l ietuvių orga
nizacijų veiklą. Prasidėjus Korė
jos karui , S t a s y s buvo pašauk
tas tarnaut i Amerikos kariuo
menėje ir i šs iųstas į Vokietiją. 
1955 m. baigė kariuomenės tar
nybą su garbės pažymėjimais ir 
į s i g i j o j a u n . p u s k a r i n i n k o 
laipsnį . Grįžęs į Ameriką, St . 
Milašius ba igė pirmąją tautinių 
šokių mokytojų laidą Chicagoje 
ir pradėjo dirbti LB Kenoshos 
apyl inkės kultūros ir jaunimo 
vadovo pareigose. Suorganizavo 
v ieną bendrą, pajėgią šokėjų 
grupę „Bijūną". 1961 m. už 
energingą vadovavimą ir pavyz
dingą darbą s u jaunimu apdo
v a n o t a s „ Š a u l i ų ž v a i g ž d ė s " 
medal iu . 

Taut in ių šok ių grupė „Bijū
n a s " su 25 šokėjais s ėkminga i 
dalyvavo taut in ių šokių šven
tėse Chicagoje . Pasirodė ne t i k 

w a u k e e . 1 9 7 6 m. J A V LB 
krašto valdyba už n u o p e l n u s 
m ū s ų t a u t i n i a m šokiui į te ikė 
garbės raštą. 

1987 m. sumažėjus „Bi jūno" 
šokėjų ska ič iu i , St. Mi la š ius 
o r g a n i z a v o v i e n ą v e t e r a n ų 
g r u p ę „ K l u m p ę " i š W a u -
kegan-Lake County a p y l i n k ė s , 
kuri pirmą kartą pasirodė Vl-oje 
t a u t i n i ų šok ių šventė je Chica
goje. 1981 m. St . M i l a š i u s vedė 
šokėją Giedrę Špokevič iūte Špo-
kai tę , kuri ė m ė t a l k i n i n k a u t i 
savo vyrui organizaciniuose dar
b u o s e , e i d a m a s e n i ū n e s 
pareigas . 

„ K l u m p ė s " šokėjai ir to l iau 
s ė k m i n g a i pasirodo įva i r iuose 
reng in iuose , k a i p G r e e n Bay, 
Wisc. , San Francisco, Calif . ,ne-
prale i sdami ir m e t i n i ų pasi
rodymų T a u t y b i ų fes t iva l iuose 
M i h v a u k e e . 1 9 8 4 „ K l u m p ė " 
da lyvavo VII t a u t i n i ų šokių 
šventėje Cleve lande . 1985 m. 

D R A U G A S , trečiadienis, 1987 m lapkričio 25 d. 

K E I S T A S N U O T Y K I S 
G R E I T K E L Y 

Policijos paieškomas ir gaudo
mas M e l v i n Deutsch. 5 1 m., 
sustojo Edens greitkelyje ir re
volverį prisidėjęs prie ga lvos 
gras ino nusišausiąs. Policija 
budėjo ir jį perkalbinėjo beveik 

9 valandas , kol lapkričio 21 d. 
naktį j i s pasidavė, kai buvo 
užtikrinta, kad rastas globėjas 
jo automobily turėtam šuniui . 
Tačiau ta s Deutsch ilgas valan
das buvo sulaikęs greitkelio su
s i s iekimą. Deutsch uždarytas 
Cook l igoninėj . 

Sveikiname 
Padėkos Dienos Proga 
OUASAR KELIONIŲ 

AGENTŪRA 
2440 W. 63rd St. 

CMcago, IL 
625-6400 

¥ 
DIVEft SKI 
Skis: 

Olin • Rossignol • 
Burton Snow Boaras • 
Dynastar 
Boots: 
Solomon • Raichle • Caber 
Birtdings 
Soloman • Marker • Tyrolia 
Ctothing. 
Roffe • Demetre • Sertac • Nils • Northface 
• Anoralp 
Ask About Our Rentals 
Standard & Preferred 
Powder Mountain — The Largest 
Indoor Revolving Ski Deck in the 
Midwest For Learn.ng Or Cond.t.or.ing 
Going into our 5th Year 

- 428-0622 
2640 W.36tft 

Evergreen Parti 

Thanksgiving Day Greetings 
A.P.S. CLEANERS 

671h A Kodzfa. 776-4664 
DADS CLOTHES CARE CENTER 

2617 W. 63rd St. 
476-2440 

Chicago. III. 

Best VVishes To All For A Safe 
And Happy Thanksgiving Day 

Courtesy of 
JA MAR JEWELER6 

Phona: 6764010 
461S Oakton St. 

Thanksgiving Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of the 
LOYAL CASKET CO. 

Phona: 722-4065 
134 S. California Ava. 

CMcago, UI. 

Thanksgiving Day Greetings 
KUHL*6 TRUE VALUE NARDWARE 

2866 W. 63rd, CMcago, M. 
476-3480 

Complete Paint, Plumbing & 
Electrical Supplies 

Light Bulb Service — Open 7 Days 

Thanksgiving Day Greetings 
To Our Many Friends And Patrons 

Courtesy of 
MI0WAY PNARMACY, INC. 

Phono: 767-6188 
Dollar off witn Vitamins 
4324 Woat 63rd St 

Thanksgiving Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of the 
Lf ITZA M l * TOOL CO., INC. 

Phona: 271-1408 
9462 N* Osm#fi Av#« 

M. 

Thanksgiving Day Greetings 
HOEFFKIN'S THE SUSY SAKERY 

3044 W. SSrtf S t , CMcago, M. 
737-0300 

Traditional Our Fountain VVedding Cakes 
Sweet Trays 

Bride's Limousine (VVhite) 

Thanksgiving Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of the 
EOAN PUNSRAL HOME 

Oriono: aa»-«̂ ŵ 
S700 Woat HM St 

M. 

LA P«nTB •'AŠTRY SHOP 
2006 W. SSrtfSt 

434-4174 
8610 W. 03M St. 

738-7363. CMaago, M. 
Specializing in Wodding Cakaa 

And Miniatura Paatrias 

Greetings 
To All 
From 

CLEARIHG BANK 
5235W.63rd 

Chicago 
582-6300 

Member F.D.I.C. 
Thanksgiving Day Graatinga 

From 
MT. OREENWOOO 

HARDWARB A SUPPtY 
3124 W. 11101 

881-6770 

Padėkos Dienos' 
Proga Visus 

Lietuvius Sveikina 
"AMERICANA 

HEALTHCARE" 
Centro Rezidentai 

ir Tarnautojai 
9401 3. Kostnor 

Oak Lawn, IL 
423-7882 

Thanksgiving Day Greetings 
DYNAMIC AUTO 

RESUILOERS INC. 
6020 S. Woatom, CMcago, IH. 

476-6680 
Ouality Body Repairing and Painting 

Foreign & Domestic Cars 

OLO FASHIONED CANOffS 
6210Carmak 

Boraryn, M. 60402 
788-6066 

Home of French Cream 
Chocolate Novelties 

All Types of Boxed Candies 

Kann'a Family BovrHng Pro Snop 
3208 W. 8001, CMcago, M. 434-1000 
Columbia - AMF - Brunsvvick - Ebonite 

Shoes. Bags & Accessories 
Open M.on.. Wad. & Fri. 11 AM. to 6 P.M 

Tues. & Thurs. 12 to 9 P.M. 
Sat. 11 AM. to 5 P.M. 

Thanksgiving Day Greetings From 
J ACOOELJNE WAWRZYNI AK KVETON 
OF PLOWERS SY JACOUEUNE NOSE 

6243 W. tmmm Rd., Baroyn, M. 

Ftowers of Distinction FTD, Teleflora & 
AFS. All Mapr Credit Cards Accepted 

CAWSOOKS 
Located in Ford City East 

7600 S. Putoki, CMcago, M. 
881-3200 

Paperbacks — Best Sellers 
Foreign Language Greeting Card 

For AN Occasions 

K A S . PHARMACY 
"A Family Drug Centar" 

We Honor All Insurance & VVelfare Plans 
Free Neighborhood Prescription 

Delivery Service 
4764008 

2001 W. 88wi 

Thanksgiving Day Greetings 
From 

LAWNLANES 
6780 S. Pulaakl 

862-2828 
Open Bow1ing Thanksgiving Day 

..Kiumpes" tautinių iokių grupo .̂ okio sūkuryje. 

l i e tuv ių parengimuose , bet ir 
įvairių tautybių pasirodymuose 
bei TV. 1 9 6 8 m. taut in ių šokių 
grupe „Bijūnas" — dalyvavo 
Tautybių festivalyje Milwauk.ee 
tarp 34 dalyvaujančių tautybių 
ir laimėjo penktą vietą. 1970 m. 
ir 1972 m . „Bijūnas" laimėjo 
a u k š č i a u s i ą p a ž y m ė j i m ą 
„Award of Excel lence" Tauty
b i ų festivalyje MiHvaukee. 

1971 m. St. Milašius suorgani
zavo Kenoshos-Racine-Wauke-
g a n l i tuanist in ių mokyklų tau
t in ių šokių grupę i š 15 mokinių, 
ji dalyvauja IV Taut in ių š o k i ų 
šventėje. „Bijūnas" šoka Kana
dos l i e tuv ių dienoje Toronte, Il
l ino i s univers i te te Urbanoje, 
Pavergtų tautų šventėje Kenos-
hoje ir įvairiuose parengimuose. 
1975 m. laimėjo trečią pryzą 
„Award of Excel lence" Mil-

, , K l u m p ė s " t a u t i n i ų š o k i ų 
grupė iški lmingai a t šventė 5 m. 
jubil iejų. 

Nor is i dar kartą padėkoti 
energ ing i ems „Klumpės" vado
v a m s G. ir St . Mi laš iams , o ta ip 
pat v i s i ems grupės šokėjams už 
l i e t u v i ų l i a u d i e s š o k i ų propa
g a v i m ą ir pa l inkėt i ger iaus ios 
s ė k m ė s ate i tyje . 

M i l d a N e u m a n i e n ė 

S U S I D Ū R Ė T R A U K I N I A I 

Chicagos mies to s u s i s i e k i m o 
t r a u k i n y s t i e s p a s i s u k i m u tarp 
L a k e ir W a b a s h g a t v i ų lapkri
čio 2 0 d. įvaž iavo į k i t ą s tovint į 
t raukin į . Sužeis t i 2 5 žmonės , 
k u r i e m s b u v o s u t e i k t a paga lba 
l i g o n i n ė s e . L a b a i s u n k i a i 
suže i s tų nebuvo . 

A.tA. 
VICTOR FIRANT 

Gyveno Oakwood Hills, 111. 
Mirė 1987 m. lapkričio 22 d., sulaukęs 87 m. amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eugenia, duktė 

Regina Narušis, trys anūkai: Victor John Narušis, Ellen 
Marie Narušis, Susan Marie Narušis ir proanūkas John Ber-
nard Narušis. 

Priklausė Šv. Petro ir Povilo kat. parapijai, Cary, 111. 
Kūnas pašarvotas antradienį, lapkričio 24 d. nuo 4-6 v.v. 

ir 7-9 v.v. Querhammer koplyčioje, Crystal Lake, 111. 
Laidotuvės įvyks lapkričio 25 d. trečiadienį. Iš koplyčios 

10:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Petro ir Povilo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Crystal Lake Memorial Park 
kapines. 

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

Nuliūdę žmona, duktė , anūkai ir p r o a n ū k a s . 

Laidotuvių direkt. Querhammer Funeral Home. 

PADĖKA 
A.tA. 

MYKOLUI W. MARCINKUI 
mirus, šauliams karstnešiams, Panevėžio klubui. Upytės 
klubui. Dzūkų draugijai. Lietuvių Šaulių sąjungai, Lietuvos 
Dukterims, Tėvų Marijonų rėmėjams, Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos kunigams, laidotuvių direktoriui Jurgiui F Rudmi 
nui ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems bei užuojautą pa
reiškusiems nuoširdžiai dėkoja 

Nuliūdusi ž m o n a O n a Marcinkienė . 

A.tA. 
LIUDVIKAS TRAKSELIS 
Gyveno Marąuette Parke, Chicagoje. 
Mirė 1987 m. lapkričio 22 d., 6:15 vai. vak. sulaukęs 49 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Angie ir du sūnūs, 

John ir Joseph Trakselis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

Priklausė American Legion, Darius & Girėnas Post 271. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, lapkričio 25 d. ir ketvir

tadienį, laipkričio 26 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkaus Marąuette 
koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 27 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos ui velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, sūnūs ir giminės. 

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

M i e l a m Tėvui ir S e n e l i u i , 

A.tA. 
SALIAMONUI TAMAŠAUSKUI 

m i r u s , dukrai dr . A L I N A I D O M A N S K I E N E I ir jos 
v y r u i V A N D E L I N U I ir a n ū k a m s J O N U I ir RIMUI 
s u š e i m a re iškiame nuoš irdž ią užuojautą . 

Aldona ir Kazys Katiliai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

4 3 4 8 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 W e s t 71 
T e l e f o n a s -

St . , C h i c a g o 
4 7 6 - 2 3 4 5 

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

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
1446 South 50th Avenue 

C i c e r o , I l l ino is 
Telefonas - 652-1003 

http://Milwauk.ee


DRAUGAS, trečiadienis, 1987 m. lapkričio 25 d. 

x J u b i l i e j a u s s imfoninis 
konce r t a s , diriguojamas muz. 
Arimo Kaminsko, pradedamas 
religiniu kūriniu VI. Jakubeno 
kantata ..De profundis'", vienu 
iš geriausiu lietuviškų kūrinių 
mišriam chorui, ir baigiamas 
Maironio .,Lietuva brangi", 
muzika J Naujalio, išplėtota J. 
Juzeliūno. Atlieka Lietuvių 
opera su simfoniniu orkestru 
Morton auditorijoje šeštadienį, 
lapkričio 28 d. 7:30 vai. vak. 

x Simfoninė poema „ J ū r a " 
yra M. K. Čiurlionio didžiausias 
ir or ig inal iaus ias kūrinys, 
sukurtas dideliam orkestrui. Sį 
ir kitus lietuvių kompozitorių 
kūrinius atliks Lietuviu opera 
su solistais ir dižiuliu simfoni
niu orkestru lapkričio 28 d., šeš
tadienį. 7:30 vai. vak. Morton 
auditorijoje. 2423 S. Austin 
Blvd., Cicero. 

x Lietuvos kr ikšto sukak
tuvinių k o n k u r s ų laureatai 
Leonardas Andriekus ir Anato
lijus Kairys skaitys savo premi
juotąją kūrybą Marijos aukšt. 
mokyklos auditorijoj šį 

x „Draugo" redakc i ja , ad 
ministracija ir spaustuve ketvir
tadieni, lapkričio 26 d., del Pa
dėkos dienos šventės visiškai 
nedirbs. Penktadienį dirbs kaip 
kitomis dienomis. Šeštadieni, 
lapkričio 26 d., dirbs administ
racija iki 12 vai 

x Rašytojas Česlovas Grin-
cevičius, šiemet pagerbtas Lie
tuvių rašytojų draugijos premi
ja. Lietuvos krikšto sukaktuvi
niame literatūros vakare-akade-
mijoj šį penktadienį 7 vai. vak. 
Marijos aukšt. mokyklos audi
torijoj skaitys apsakymą, vaiz
duojanti šių dienų tikinčiąją 
Lietuvą. 

x Romas M a l d ū n a s , birže-
nų klubo pirmininkas, veiklus 
l ietuvių r e spub l ikonu fe
deracijos narys, sunkiai yra su
sirgęs. Jam padaryta sudėtinga 
ir sunki operacija. Gerų dakta
rų ir žmonos rūpestingoje prie
žiūroje palengva sveiksta. Jo 
draugai ir bičiuliai linki jam 
greitai pasveikti ir sugrįžti į vi
suomeninio gyvenimo veiklą. 

x „Grand ies" t a u t i n i ų šo
kių g rupės nares Vida Bra-
zaityte. Aleksandra Gražytė. 
Jūrate Jankauskai tė . Aušra 
Jasaityte. Danutė Penčylaite. 
Rima Pol ikai ty tė ir Alida 
Vitauė parodė savo didelius 
vaidybinius sugebė j imus , 
atimdamos ištrauką iš Stasės 
V a n a g a i t ė s - P e t e r s o n i e n ė s 
e ihuotos pasakos . .Laume 
Daumė" lapkričio 21 d. ..Gran
d ies" ansambl io pokylyje. 
Darius Polikaitis deklamaciją 
palydėjo įvairiais muzikiniais 
garsais. Jaunimą pasirodymui 
paruošė Agnė Kižiene. 

x J a u n i m o c e n t r a s 
p r i m e n a , kad j au ar tė ja 
gruodžio 6 d., kada įvyks 
jubiliejinė vakarienė. Kas dar 
negrąžino, tad prašome grąžinti 
laimėjimų šakneles. Norintieji 
rezervuoti vietas vakarienei 
prašomi skambinti į Jaunimo 
centrą. 

x P a r d u o d u v ai g. k a m b . 
stalą, m kedem ir bufetą. 
Skambinti: 776-9180. 

(sk.i 

x Gifts I n t e r n a t i o n a l — 
Vaznelių prekyba jau atidaryta 
trečiadieniais ir k iekviena 
dieną nuo 10 v. ryto iki 5 v. 
vakaro, o penkt. iki 7 v. vaka
ro. Tel. 471-1424. (ak.) 

Advoka tas J o n a s G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Te l . — 776-8700 

Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai. vak. 
Šeš tad . 9 v. r. iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. H9th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 778-0000 
Kasdien 9—6 vai vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pairai susi tar imą 

ADVOKATAS 
A L G I R D A S R. O S T I S 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos paįja! susitarimą 

x Bronius Kviklys, ...Mūsų 
Lietuvos' ir ..Lietuvos bažnyčių' 
veikalų autor ius . Lietuvos 
krikščionybės sukakčiai 
paminėti surengė eksponatais 
labai turtingą ir vertinga vaiz
dine, dokumentine parodą 
..Krikščioniškoji Lietuva"' 
Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje. Chicagoje. Atida
rymas bus lapkričio 26 d., 
ketvirtadienį, 6 vai. vak. Ap
žiūrėjus parodą, pabendravimas 
Jaunimo centro kavinėje. 

x Melrose Parko ir apylin
kės lietuviai, kurie norėtų 
dalyvauti jubiliejinėse Mišiose 
lapkričio 29 d. 3 vai. p.p. Šv. 
Vardo katedroje, prašomi skam-
binti Algiui Sinkevičiui 
344-0125. Autobusas į katedrą 
išvažiuos nuo Sacred Heart 
bažnyčios 1:30 vai. p.p. punk
tualiai. 

x K l a i d o s a t i t a i s y m a s . 
„Draugo" laipkričio 13 d. laido
je, aprašant Putnamo seselių 
rėmėjų sąskrydį, pa te ik ta 
klaidinga informacija. 
Vienuolyno kapinaitėse 
statomas paminklas ne a.a. 
Elenai Juciutei, Sibiro kankinei 

penktadienį 7 vai. vak. ten įvyk- (nes ji palaidota Bostone ir jau 
siančiame jubiliejiniame litera- jai paminklas pastatytas), o a.a. 

Marijai Kižytei, žymiai lietuvių 
veikėjai. Šiam paminklui 

turos vakare-akademijoj. 
x A.a. Juozui Ankui mirus. 

jo draugai mirusiojo vardu pa
aukojo Tautos fondui 170 dol. 
Ankai turi kepyklą Chicagoje, 
kurią, tėvui mirus, perėmė jų 
sūnus. Kaip a.a. tėvas, sūnus 
kepyklos gaminiais remia lietu
viškus renginius. 

x Li tuanis t in ių mokyklų 
mokin iams Lietuvos Krikščio
nybės Jubiliejaus komitetas 
paskyrė nemokamus bilietus į 
simfonini koncertą, kuris bus 

įrengti reikal inga dar ir 
visuomenės parama. 
Korespondentas (J. Kr.» už 
klaidą visų atsiprašo. 

x Nuo Cicero Šv. Antano 
bažnyčios autobusas išvyksta į 
Šv. Vardo katedra lapkričio 29 
d., sekmadieni. 2 vai. Keleivių 
prašome nevėluoti ir rinktis į 
autobusą 1:45 vai. p.p., o auto
busas išeis lygiai 2 vai. p.p. 

x P a t a i s y m a s . „Draugo" 
lapkričio 28 d., šeštadienį. 7:30 lapkričio 24 d. laidoje vedamo-
v.v.. Morton auditorijoje. 2401 
South Austin Blvd.. Cicero. At
siimti Vaznelių ..Gift Interna
tional"* prekyboje. 2501 W. 71 
Street. Chicagoje (tel. 471-1424) 
iki šeštadienio vidudienio, arba 
vėliau prie įėjimo. 

x Brighton P a r k o Lietuvių 
Namų sav in inkų dr-ja ruošia 
b a n k e t ą š.m. lapkričio 28 d.. 7 
v.v. Šaulių salėje, 2417 W. 43 St. 
Bus meninė programa, šal-
ta-šilta vakarienė, veiks baras, 
šok iams gros „Vy t i e s " 
orkestras. Maloniai kviečiame 
visus atsilankyti. 

Draugijos valdyba 
(sk.) 

x Grei t p a r d u o d u vienos ir 

jo antraštė turėjo būti „Ver
t inga knyga - Lietuvos 
ginkluotos pajėgos*', o ne 
„Lietuvos okupuotos pajėgos". 
LTž korektūros klaidą atsipra
šome. 

x Prof. Vytautas Skuodis 
lapkričio 26 d., ketvirtadienį. 6 
vai. vak. tars atidar>'m0 žodį 
..Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos" knygų ir laiškų 
parodoje. Paroda vyks jaunimo 
centro pirm. aukšto klasėje 
prieš didžiąją salę. 

x Planuokite jau dabar da 
lyvauti G. T. INTERNATIO
NAL pirmojoje 1988 m. ekskur
sijoje. Balandžio 7 d. išvykstama 
į egzotišką ir nuotykių pilną 

dviejų šeimų namus Chicagoje Pietų Amerika. įskaitant Bra-
ir apylinkėse. Skambinkite ziliją. Iguassu Falls ir Buenos 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarime 

R E MAX F I R S T , R i m a s 
S t ankus , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 
x Adv. S. Povilas Žumba-

k i s skai tys paskai tą apie 
federalinė taksu reformą Kriš-
tanavičiaus Fondo vakaronėje 
š.m. penktadienį gruodžio 4 d. 
7:30 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje. Vakaronėje bus pagerbti 
Fondo amžini mecenatai. Elz
b ie ta Kat i l ienė ir Jul ius 
Paulenas ir įteikta Fondo stei
gėjo T. Vaclovo Gutausko. S.J. 
vardo metinė premija Mildai 
Budrienei. M.D Kviečiame 
visus dalyvauti. 

(sk.) 

x NAMŲ pirkimo paskolos 
t ik 10.25% <fixed first mort-
gage). AUTOMOBILIU pirkimo 
paskolos tik 9.50r;. ASMENIŠ
KOS paskolos tik 10.50^. Tik 
K A S O J E : L i t h u a n i a n Fe-
dera l Credit Union, 2615 W. 
71 st Str. , Chicago 60629. Tel. 
598-1333 a rba 737-2110. 

(sk.) 
x 1988 m. vasar io 17 d. 

ŠLUTU radijo programa ruo 
šia 2 savaičių ekskursija i Mek
siką, kur bus aplankyta Mexi-
co City. Taxco ir Acapulco. Dėl 
inform. kreiptis į American 
Trave l Service Bureau, 9727 
S. Western Ave., Chicago, 111. 
60643; tel. (312) 238-9787. 

(sk.) 

r*^B ^*^ &1 . • 

l l h . ŽVAIGŽDUTE 
••MflbL* J** Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicago* skyriaus 

R«Uguo,a J. p^čas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th PUce, Oucago, IL 60629 

Dievas laimina tuo.-, kurie yra -Jam dėkingi. 

Aires. Kreiptis: G. T. Interna
tional Inc. , 10401 S. Rober ts 
Rd., Palos Hills, 111. 60465, tel.: 
(312) 430-7272. 

(sk.< 

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. Western Ave.. 
Chicago, 111.. 60634. Tel 
238-9787. 

(sk.) 

x KASA auga ir plečiasi. 
Klientų pageidavimu HICKO-
RY HILLS įstaigos valandos 
prailginamos pradedant š.m. 
lapkr. 16 d.: pirmad. 12-7 v.v.; 
antrad. uždaryta; trečd. 3-7 v.v.: 
ketvirtd. 3-7 v.v.; penktd. 12-7 
v.v.; šeštd. 9-1 v. p.p. KASA 
Li thuanian Federal Credit 
Union, 9529 S. 79th Avenue 
4A, Hickory Hills, IL 60457, 
Tel: 598-1333. 

(Sk.) 

x 7 dienų kelionė laivu iš 
Miami į Karibų salas 1988 m. 
sausio 30 d. Kainos iš Chica-
gos. New Yorko. Clevelando. 
Detroito ir kitų miestų nuo 915 
iki 1015 dol. Iš Miami tiktai 615 
iki 715 dol. (plius 35 dol. uosto 
mokesčiai). Kreiptis j Ameri
can Travel Service Bureau, 
9727 S. Western Ave., Chica
go, ILL. 60643; te l . 
312-238-9787. k 

KELIONĖ Į LIETUVA 

Pradėjau kelione į Lietuvą 
Išeinant iš namų. 
Palikau lėktuvo bilietą 
Kur nors ant grindų. 

Kai atvykau į aerodromą 
Sužinojau ką padariau. 
Bet tai nebuvo svarbu, 
Nes lėktuvo nemačiau. 

Sake — neatskrido. 
Nebuvo man smagu. 
Kadangi jis man sakė, 
„Daugiau bilietų neturiu". 

Mano kelione i Lietuvą 
Nepavyko taip gerai. 
Bandysiu kitą dieną, 
Kai komunistu nebus tenai. 
Petras Ramanauskas, VIII kl. 

K. Donelaičio lit. m-la. 

ŠVĘSTAS VANDUO 

Mindaugas Išmintingasis, 
Vardan Tėvo. Sūnaus, Dvasios, 
Šlakstėsi vandeniu švęstu, 
Kad grobuonys nusigąstų. 

Šlakstyta vandeniu švęstu. 
Iš šventų ąžuolu rąstų 
Stiepės didinga katedra 
I Lietuvos dangų žydrą. 

Dovaniniam krikšto rūbe 
Jos vaikai žaltį nudobę. 
Nuo Perkūno nusigrįžę 
Jie ant duonos dėjo kryžių. 

Šlakstyti vandeniu švęstu. 
Jie už malda ir už Raštą, 
Už namus Dievo Visagalio 
Rinkosi kankinių dalią. 

Jos amžiais verbų, golgotų — 
Rūpesčių veidu vagotu, 
Pakeliuos rymą smūtkeliai 
Rodo meilę Visagaliui. 

Dieve Tėve Visagali, 
Išklausyk Lietuvos šalį. 
Ji Tavęs ištroškus prašo 
Laisves ryto rasos lašo. 

St. Radžiūnas 

Red. Šie metai yra skirti 600 
metu jubiliejui nuo Krikš
čionybės įvedimo Lietuvoje. Pir
mieji krikščionybės ženklai 
žymiai anksčiau pasirodė Min
daugo laikais. Reikia prašyti 
Dievą, kad Krikščionybė išliktų 
okupuotoje Lietuvoje ir išeivija 
liktų ištikima Dievui. Reikia 
melstis ir dirbti. 

KAIP PRALEIDAU 
KAUKIU BALIU 

Aš smagiai praleidau kaukių 
dieną. Grįžęs iš lietuviškos mo
kyklos, tuojau apsirengiau savo 
kostiumą. Mano tėvas mane 
nuvežė pas savo draugą. Ten 
gavom daug saldainių. Grįžom 
namo. Tada pradėjom ,.trick or 
treat" savo apylinkėje. Visiems 
patiko mano kostiumas. 

Algis Woss 
Dariaus Girėno lit. 

m-los 8 sk. mokinys. 

KAUKIU DIENA 

Šiais metais kaukių dieną no
rėjau eiti „trick or treat" su 
savo draugu. Kai sutemo. 
paskambinau, norėdamas pa
klausti, kada jis norėtų, kad aš 
pas jį ateičiau. Atsakė jo mama, 
kad jis prieš pusvalandį išėjo. 
Padėkojau jai ir pakabinau tele
fono ragelį. Pavalgęs vakarienę, 
paklausiau savo tėvelio, gal 
galėtų mane nuvežti pas juos. 
Jis sutiko. Tuoj sėdome į 
automobilį ir išvažiavome. 
Praėjo pusė valandos nesėk
mingai, nes jų neradome na
muose. Nutarėme grįžti atgal. 
Ėjau ..trick or t reat" su savo 
broliais. Beeidamas sutikau 
kelis iš savo draugų. Jie greit 
nuėjo namo. Nutariau eiti pats 
vienas. Vaikščiojau kol pradėjo 
lyti. Tada ėjau namo. Prie namų 
nustojo lyti. Vėl sutikau grupę 
draugų, bet jie visi jau ėjo namo. 
Aš turėjau daug saldainių, 
buvau pavargęs, nutariau eiti 
namo. 

Gytis Vygantas, 
Dariaus Girėno lit. 

m-los 7 sk. mokinys. 

IŠ TAVO RANKU 

Dėkojame Dievui už viską- ka 
Jis sukūrė savo rankomis. 
Žmonija yra kilus iš Dievo 
rankos ir visa kas atsitiks, 
priklausys nuo Dievo Mes visi 
turėtume būti dėkingi Dievui už 
viską, ką Jis mum davė ir už 
viską, ka Jis mums duos. 

Vytautas Viskantas 

Viską, ka mes turime, viską 
ko mes norime, viskas kas svar
bu gauname iš Dievo ranku 
Mūsų dabartis, praeitis ir ateitis 
priklausė ir priklausys ruo 

Dievo. Dievas mus prižiūri, sau
goja ir kol gyvensime Jis mus 
ves. 

Karigaila Petrulis 

Tu, Dieve, duodi rytą, darbo 
dieną ir laimę. Praeitis, dabar
tis ir rytdiena priklauso Tau 
Tu laikai mūsų tėviškės sody
bas, mūsų sodus, laukus. Man 
ramu ant Tavo žemės, taip pat 
sesei, mamai ir tėvui. Iš Tavo 
rankų gauname dangiškus 
turtus. 

Nida Černiauskai tė 

Žmogus išreiškia meilę 
Dievui. Jis pasako, kad viską, 
ką jis turi, gavo iš Dievo. Dievas 
žmogui visko parūpino, o ypač 
žemės sodybas. Pagal iau 
žmogus išreiškia, kad visiems 
ramu, kai Dievas juos prižiūri. 

Gytis Udrys 

Iš Dievo rankos mes gauname 
viską. Iš Jo rankų mes gauname 
savo rytą, darbo dieną ir laimę. 
Iš Dievo esame viską gavę: savo 
sodus ir laukus. Viską ką mes 
turime yra Dievo. Mums yra 
ramu. nes visi žinome, kad 
Dievas mus prižiūri. 

Daiva Memėnaitė 

Šios mintys, pagal Bern. 
Brazdžionį kūrybą, t i nka 
Padėkos dienai. Jos išreikštos 
Detroito „Žiburio" aukštes
niosios lituanistinės mokyklos 
mokinių. („Žiburio spinduliai"). 

Kai kurie vardai neaiškiai 
parašyti, redaktorius atsiprašo, 
jei netiksliai išspausdinti. 

landžius, aš uždirbau 250 
dolerių. Pagrindinis (mėnesinis) 
mano uždarbis dviem šimtais 
dolerių yra didesnis negu tas, 
kurį aš gavau už išdirbtus virš
valandžius. Koks yra mano pa
grindinis mėnesinis uždarbis? 

(5 taškai) 
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GALVOSŪKIS NR. 32 

(Žiūrėkite brėžinį) 

Reikia pajudinti vieną skritu
liuką ir perkelti į tokią vietą, 
kad būtų dvi eilės skrituliukų 
po 4 vienoje eilėje. Eilių tvarkos 
nekeiskite, palikite taip kaip 
nupiešta. 

(5 taškai) 
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Lietuviškas 
krvžius. 

GALVOSŪKIO NR. 11 
ATSAKYMAI 

Skersai : Dlietuvis, 5)yra, 
7>ingresas, 8)ita, 9)aptaisas, 
lOiąsa (asa), lDkiek, 12) ak, 
16)nuošimtis, 18)ji, 20)laša, 23) 
ši. 21) dar, 22)sukaktis, 25kxla, 
26)atrištas. 

Žemyn:lHaikas . 2)elgeta, 
3iupelis, 4)išara, 6)ra tas , 
13)Ona, 14)kol, 15)tik, 
17)meluoti. 19iarklinis, 23lšitas, 
24)teta. 27)užgaida, 28svetim
šalis. 

GALVOSŪKIO NR. 12 
ATSAKYMAS 

McKinley kalnas nėra pats 
aukščiausias vakarų pusrutuly
je. Aukščiausias yra Aconcagua 
Pietų Amerikoje. 

GALVOSŪKIS N R 31 

Praėjusį mėnesį. įskaitant ir at
lyginimą už dirbtus viršva-

GALVOSŪKIS NR. 33 

(Žiūrėkite brėžinį su 
raidėmis) 

Į tuščius langelius įrašykite 
trūkstamas raides, kad būtų šių 
reikšmių žodžiai: DPats gra
žiausias žodis jausmams iš
re ikš t i . 2)Graikų alfabeto 
paskutinės raidės pavadinimas. 
3)Atėjai į šį pasaulį (būt. k. 
laikas II asm.) 4)Veiksmažodžio 
būti daug. vard. 5)Sutrumpintas 
Domicėlės vardas (naud. links.) 
6)„Durk" reikšmė pakeista kitu 
žodžiu. 7)Silpna, nestipra. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 34 

Mata i t i s buvo d raud imo 
įstaigos inspektorius. Įstaigoje 
buvo sekretorė, kuri atsakydavo 
į telefonu besikreipiančius. 
Kartą Mataitis sėdėjo savo 
kabinete, kitame kambaryje 
sekretorė kalbėjo telefonu, tą 
pasikalbėjimą girdėjo Mataitis 
ir labai pyko. Š t a i 
pasikalbėjimas: Balsas: „Ar 
ponas Mataitis yra įstaigoje?" — 
Sekretorė: „Kas čia kalba?" -
Balsas: „Eretas", — Sekretorė: 
„Atsiprašau?" — Balsas: „E, 
kaip Egyptas, R, kaip ratas , E, 
kaip Europa..." — Sekretorė: 
„E, kaip kas?" - Balsas: „E, 
kaip Europa, T, kaip tigras, A, 
kaip ananasas ir S, kaip stotis. 
ERETAS". - Sekretorė: „Ačiū, 
pažiūrėsiu ar ponas Mataitis 
yra įstaigoje". Atsakykite, kodėl 
Mataitis pyko ant sekretorės už 
tą pasikalbėjimą, kur ji pasielgė 
negerai? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 36 

Dabar skaitote spaudoje ir 
matote televizijoje apie nepa
sisekimus, skiriant teisėjus į 
Amerikos Aukščiausią teismą, 
įdomu ar jūs žinote, kokio 
amžiaus teisėjai pageidaujami, 
kad išeitų į pensiją? 
Žinantieji gaus 5 taikus. 


