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

„Konfliktas 
gimtadienio dieną 99 

A.Svirbutavičiūtės straipsnio komentaras 
Keista — visi juk žinome, kad 

(sic!) respublikinė bei rajoninė 
spauda ne kar tą reiškė susirū
pinimą, kad dauguma vadina
mųjų diskotekų, šokių vakarų 
geriausiu atveju prasideda apie 
24 valandą ir tęsiasi iki 3 vai. 
nakt ies . Ir dalyvauja tenai, de
ja, ne t ik ta i pilnamečiai, o apie 
blaivumą ir suaugusiųjų prie
žiūrą gal patylėsime — juo la
biau, kad apie tą muštynių 
„ku l tū rą" ir naktinių orgijų 
„subtilybes" pusbalsiu pasisako 
ir oficialūs laikraščiai. Surin
ki te jūs 50 jaunų žmonių ir su-
ruoški te g'r.tadienį be alkoho
lio, kur jaunuoliai linksmintųsi, 
šoktų suaugusiųjų priežiūroje, 
patys, vidinio poreikio verčiami, 
dainuotų liaudies dainas! Ar tai 
neskamba beveik kaip fantazi
ja mūsų jaunuomenę šiandien 
niokojančios demoralizacijos 
fone! 

Susidūrę su tokiu fenomenu 
Gražulyčių gimtadienyje, tiek 
reido dalyviai, tiek korespon
dentė galėjo nebent padėkoti va-
k a r ė l i o rengė jams , vaikų 
t ė v a m s , nebent nusistebėti, 
kokie motyvai, koks auklėjimo 
būdas suformavo šį jaunimą 
tokį kilnų, kokios pasaulėžiū
r inės atsparos jį tokį palaiko? 
Deja, kaip žinome iš tėvų protes
to , įvyko visiškai priešingai. 
Tad kurgi pareigūnų nepasiten
kin imo priežastis? Reikšmingo
mis straipsnio užuominomis, at
sk i romis frazėmis iš vaikų 
t a rdymų lenda yla iš maišo... 
„Pas Gražulius mes sukalbėjo
m e maldą ir šokome"... „Salėje 
a n t sienos — medinis kryžius..." 

„Kas vienijo šio pobūvio daly
vius? Gal giminystė? — Ne, — 
išsiaiškina straipsnio autorė, 
mat, dalyvavo ne tik Gražulių 
šeimos nariai. Tai gal draugys
tė? Bet draugauti, korespon
dentės nuomone, leistina tiktai 
vienmečiams, o čia buvo ir 
vyresnių, ir netgi nepažįstamų! 
Štai koks čia kriminalas! Ne-

. drįskite, lietuviai, susirinkti, jei 
jūs ne vienos šeimos nariai, ir 
jeigu jus, (o siaube!) galbūt 
vienija ne giminystė, o ant 
sienos kabantis Kristaus kry
žius! 

Tai kas, kad Jis — jūsų blai
vumo, jūsų dainos ir tyro jau
nystės džiaugsmo šaltinis! Tai 
kas, kad Jis — pagarbos tėvams, 
jūsų ryšio su jais, bendrystės, 
pasitikėjimo ja is versmė! 
Nedrįskite, o jeigu vis dėlto 
nepabijosite — jūsų laukia 
reidai ir tardymai, panašūs į 
aprašytąjį Makniūnuose. O 
kažin, kad šitą autorės 
nustatytą gimtadienių šventimo 
regalamentą — tiktai šeimos 
nariai, tiktai vienmečiai, jokių 
jaunesnių už jaunuolius, jokių 
nepažįstažmų — pritaikytume 
kultūros namų vakarėliams 
pagarsėjusiems susitikimams 
su kareiviais, kuriuos „inter
nacionalinio auklė j imo" 
pretekstu rengė mokyklos? 
Kaip matome, vert inimo 
kriterijai skirtingi, ir tas skir
tumas giliu pjūviu skiria mūsų 
visuomenę į dvi nelygiai 
traktuojamas puses, neapsiribo
damas paviršiumi gimtadienio 
svečių išvaikymu. 

(Bus daugiau) 

Mažinamos JAV Gynybos išlaidos 
W a s h i n g t o n a s . —Naujasis 

J A V Gynybos sekretorius 
F rank Carlucci įsakė visoms ka
r inėms tarnyboms sumažinti iš
la idas 33 bil. dol. sumoje kitų 
metų biudžetiniuose metuose, 
praneša Gynybos departamento 
i r Kongreso atstovai. Tai esą 
padaryta pagal Baltųjų rūmų ir 
Kongreso vadų reikalavimus. 
Tačiau oficialūs asmenys, kurie 
prašo neskelbti jų pavardžių, 
sako, jog šis Carlucci drastiškas 
mažinimas apsigynimo išlaidų 
y ra daromas politiniais sumeti
mais , kad galutinėje sąskaitoje 
padėtų respublikonų kandida
t a m s . 

K a s nukentės 

Kitų fiskalinių metų karinis 
biudžetas bus žymiai mažesnis, 
negu kad Weinbergerio supla
nuotas . Šiemet prezidentas yra 
pasirašęs įstatymą 296 bilijo
nus dolerių sumai išleisti kari
n i a m s reikalams, kurį ir Kong
resas yra priėmęs. Sis pakeiti
mas palies prez. Reagano norė
tas apsigynimo programas prieš 
branduolines raketas, o taip pat 
teks mažinti ir karinį personalą. 
Pranešama, jog du suplanuoti 
laivyno lėktuvnešiai turės būti 
sustabdyti , kai kurių raketų 
gamyba sumažinta, o taip pat ir 
nauji armijos LHX malūnspar
niai nebebus gaminami. 

Carlucci nustatė, jog gruodžio 

Prez. R. Reaganas ir viceprez. G. Bush turėjo pasitarimus Baltųjų rūmų kabineto posėdžių kam
baryje su Jungtinio štabo viršininkais. Iš kairės matyti Armijos gen. Carl E. Vuono, Aviacijos 
gen. Larry D. Welch, Jungtinio štabo viršininkas adm. Vvilliam Crowe, Laivyno adm. Carlisle 
Trost ir viršininko padėjėjas gen. Robert Herres. 

Nikaragvos pasitarimai 
mirties taške 

7 d. buvo paskutinė diena įteikti 
kontrolieriui rekomendacijas, 
kurios programos tur i būti 
išjungiamos iš apsigynimo siste
mos. 

Kariai nepa tenkin t i 
Kariuomenės pareigūnai 

Gynybos departamente ir aukš
tieji karininkai visame krašte 
atvirai kritikuoja nutarimus su
mažinti gynybos išlaidas ir 
vadina tai chaotiška padėtimi. 
Jei taip ir toliau bus mažinamos 
šios išlaidos, tai krašto gynybos 
reikalai atsidursią 1970 metų 
lygyje, kas buvo prieš Reagano 
atėjimą į valdžią, kai karinių 
reikalų biudžetas buvo apverk
tinoje padėtyje, sako šiuo metu 
aukštieji kariuomenės vadai. 

Visų kariuomenės dalių gene
ralinio štabo viršininkas ruošia 
naują planą, kurį įteiks Carluc
ci ir jo asistentams peržiūrėti. 
Kai gynybos departamentas pri
ima savo biudžetą, tai jis turi 
būti įteiktas Baltųjų rūmu Biu
džeto skyriui, kurį vėliau 
prezidentas peržiūri ir patvir
t ina arba atmeta. Naujasis biu
džetas nebus pateiktas Kongre
sui bent iki kovo mėnesio. Di
džiausias sumažinimas palies 
laivyną iš 108.7 bil. dol. iki 97.1 
bil. Amerikos aviacija turės 
sumažinti savo išlaidas iš 100.4 
bil. iki 91 bil. dol. Armijai 
įsakyta iš 84.7 bil. sumažinti iki 
74.7 bil. dol. 

Santo Domingo. — Pasitari
mai taikos reikalais Dominiko
nų respublikoje nutrūko, kai 
sandinistų vyriausybės atstovai 
atsisakė priimti tarpininkau
jančio kardinolo sąlygas 
paliaubų įgyvendinimui. 

Kardinolas Obando y Bravo 
įteikė pasiūlymą, kad vyriau
sybė paskelbtų dekretą visuoti
nei amnestijai, nutrauktų su
varžymus spaudai ir panaikin
tų karo stovį krašte, kuris jau 
veikia 6 metus. Laisvės kovoto
jai sutiko su kardinolo pasiūly
mu, bet sandinistai savo užsie
nio ministerio lūpomis atsisakė 
tai priimti. Victor Hugo Tinoco 
pasakė, kad pasiūlymas ne 
pilnas, nes jame nėra pasakyta, 
kad parama Contras sustabdo
ma. 

Pasitarimai nepavyko 

Kai pasitarimai pasibaigė, 
tai kard. Obando pasakė, jog 
„pasitarimai yra mirties taške". 
Jis kreipėsi į prez. Ortegą, kad 
šis pradėtų tiesioginius pasita
rimus su Contras vadais. Bet 
Tinoco tuoj atmetė kardinolo 
pasiūlymą, sakydamas, kad 
būtų dar kartą tariamasi gruo
džio 17 d. Contras delegaciją 
Tinoco pavadino Amerikos vy
riausybės įrankiu. 

Contras delegacijos vadovas 
Bosco Matamoros pareiškė, jog 
pilnai pritaria kardinolo pasiū
lymui. Praėjusį mėnesį sandi
nistai sutiko, kad kardinolas 
būtų tarpininku. 

Po to kardinolas priėmė spau
dos atstovus ir jiems pareiškė, 
jog jis nežino, kada pasitarimai 
bus atnaujinti. „Penkiasdešimt 
jaunų Nikaragvos žmonių kas
dien miršta". Kardinolas pridė
jo, kad jis bandys tiesiog kalbė
tis su Ortega. Jis siūlo padaryti 
paliaubas per Kalėdų šventes. 
Ortega leido La Prensa laikraš
čiui e i t i , t ač iau neduoda 
leidimo, kad opozicija turėtų 
televizijos stotį. Taip pat neduo
dami leidimai radijo stotims 
veikti nepriklausomai. 

Ortega nenori taikos 

Prieš grįždamas į Managvą, 
Tinoco apkaltino Ameriką už 
ginklavimą Contras vyrų, jų 
karinį apmokymą ir finansavi 
mą. Jis pasakė, kad Reagano ad
ministracija bando derėtis čia 
neparodydama savo veido, bet 
per tarpininkus, kurie yra Con
tras, kalbėjo sandinistų atsto
vas. 

Sugrįžęs į Managvą, kardino
las sekmadienį sakė pamokslą 
ir kalbėjo žmonėms apie pasi
tarimus. Jis vel pakartojo savo 
kreipimąsi į Ortegą, bet šis 
atsakė, jog „nebus taikos. Jei 
norima paliaubų, tai Amerika 
turi sulaikyti kovas, nes ji 
kariauja prieš Nikaragvą". Jis 
pasakė, kad ir toliau tęs karą 
prieš Contras kovotojus. 

Kai kardinolas suabejojo, ar 
jam dar reikia betarpininkauti 
tarp sandinistų ir Contras, tai 
jam telefonavo Costa Ricos 
prezidentas Arias ir prašė tęsti 
toliau tarpininkavimą. Kar
dinolas po to pasikalbėjimo 
sutiko dar kartą bandyti suvesti 
abi puses pasitarimams. 

Visoje Nikaragvoje, ku r 
veikia partizanai — laisvės 
kovotojai, vyksta kovos, o 
Vakarų diplomatai sako, kad 
sandinistai suaktyvino kovas. 

Pavergtieji 
reikalauja laisvės 
Chicago. — Pavergtų tautų 

atstovai nors visą dieną lyjant, 
bet buvo susirinkę miesto cen
tre Daley aikštėje ir čia pareiškė 
savo protestą prieš Sovietų Są
jungą — kuri dar tebelaiko pa
vergusi Pabaltijo k raš tus , 
Ukrainą, įsteigė komunistinį re
žimą Afganistane ir tebelaiko 
ten savo kariuomenę. Pagal 
spaudos pranešimus, čia dalyva
vo keli šimtai protestuotojų, 
įskaitant nemažą skaičių ir lie
tuvių. 

Strateginiai ginklai — 
pasitarimų tikslas 

Gorbačiovas: „Tegu mums paoeda Dievas 

Iš Chicagoje pirmadienį surengtų de
monstracijų prieš Sovietų Sąjungos 
okupaciją Lietuvoje. Latvijoje. Estijo
je ir Ukrainoje 

Pavergtų tautų atstovas Orest 
Baranyk įspėjo per Sun-Times 
dienraštį, jog Vakarai negali 
leistis sovietu glasnost apgaudi
nėjami. Jei sovietai paleido kelis 
disidentus, tai dar nereiškia, 
kad jie suteikia laisvę Lietuvai, 
Latvijai, Estijai ir Ukrainai. Va-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— VVashingtone yra atvykę 
keli tuzinai KGB agentų, kurie 
kartu su Amerikos Saugumo 
agentais aptarė kaip apsaugoti 
Sovietų Sąjungos generalinio 
komunistų partijos sekretoriaus 
M. Gorbačiovo ir JAV preziden
to R. Reagano gyvybes viršūnių 
konferencijos metu. 

— W a s h i n g t o n e praėjusį 
penktadienį prezidentas ir 
vyresnieji Administracijos pa
reigūnai aptarė paskutinius 
reikalus prieš viršūnių konfe
renciją, "kokius pasiūlymus 
Amerikos vardu Reaganas galė
tų pasiūlyti Sovietų Sąjungos 
valdovui. 

— J u r i Orlov, kuris Maskvo
je buvo įsteigęs Helsinkio akto 
grupę žmonių, kurie sekė, kaip 
tie pasirašyti susitarimai bus 
vykdomi sovietuose, ir kuris po 
9 metų buvo paleistas iš darbo 
stovyklos ir dabar profesoriau
ja Cornell universitete, pasakė, 
kad „sovietai turi likviduoti 
KGB, nes tai yra t ikras vėžys". 

— Arkadi jus Sevčenko, ku
ris buvo Jungtinių Tautų sek
retoriaus pavaduotoju ir 1978 
m. pabėgo ir dabar gyvena Wa-
sh ing tone , pa sakė apie 
Gorbačiovą, kad „daugelis jį 
pervertina, laikydami socializ
mo priešu, kuris norįs, kad 
Sovietų Sąjunga būtų laisva 
bendruomenė. Bet tai yra žmo
nių apgaudinėjimas, panašus į 
kosmetiką, daugiau propagan
dos, negu substancijos. Jie nori 
tik sumoderninti savo ekonomi-
ją". 

— New Yorke M. Harrington 
pasakė, kad jam telefonavo 
pastorius Jesse Jackson ir pra
šė, jog Amerikos Socialistų są
junga pasisakytų už jo kandida
tūrą į prezidentus. Socialistai 
turi apie 7,000 narių. 

— Washingtone prez. Reaga
nas su žmona Kennedy centre 
pagerbė artistus Perry Como, 
Bette Davis, Sammy Davis, 
smuikininką Nathan Milstein 
ir modernaus šokio choreografą 
Alvvin Nikolais. prieš tai juos 
priimdami ir Baltuosiuose rū
muose. 

karu Europa po šios sutarties 
pasirašymo gali susilaukti nau
jos sovietų invazijos. Buvo 
plakatų, kurie reiškė protestą 
prieš Sovietų Sąjungos imperia
lizmą ne tik Rytų Europoje, bet 
ir Afganistane ir Centro Ame
rikos Nikaragvoje. 

VV'asningtonas. — Vos tik at
vykęs, Gorbačiovas pradėjo agi
tuoti už strateginių ginklų 
sumažinimą, kad ir tuo reikalu 
būtų galima pasirašyti naują su
tartį. Vos išlipęs iš lėktuvo, jis 
tuoj priėjo prie mikrofono ir ru
siškai pasveikino amerikiečius. 
Jis norįs pasirašyti sutartį, kuri 
sunaikins abiejų kraštų viduti
nio nuotolio ir trumpesniųjų dis
tancijų raketas. 

Toliau tuoj pasakė, kad stra
teginiai ginklai bus centrine 
tema tarp jo ir prezidento Rea
gano. „Mes turime ką pasakyti 
amerikiečių vadams, Amerikos 
prezidentui ir mes tikime, kad 
mes išgirsime iš jų naujus žo
džius". 

Sovietų limuzinai 

Po to neperšaunami juodi Zil 
limuzinai su Maskvos leidimų 
numeriais išvežė sovietų delega
ciją į jų ambasadą Washingtone. 
Valstybės sekr. Shultzas pasiti
ko Gorbačiovą aerodrome, saky
damas: „Sveikiname atvykus į 
Ameriką. Mes džiaugiamės jus 
čia turėdami". Tai bus trečias 
Reagano-Gorbačiovo susitiki
mas. 

Pirmadienį prezidentas posė
džiavo su Jungtinio štabo virši
ninkais ir jiems pasakė, kad jis 
norįs susitarimo, bet tiktai gero. 
Amerikos kariškiai pasisakė 
norį t ik stiprios Amerikos ir ne 
tik kariškai, bet ir politiniai. 
Howard Baker, Baltųjų rūmų 
štabo viršininkas, pasakė, kad 
amerikiečiai laukia progreso ir 
kituose frontuose, o ypač žmo
gaus teisių srityje ir taikos 
Afganistane. 

Stra teginiai ginklai 
— centre 

Bet sovietai turi kitokį 
žvilgsnį. Gennadi Gerasimov, 
Sovietų Užsienio ministerijos 
pranešėjas, kalbėdamas 5,000 
žurnalistų iš viso pasaulio, pasa
kė, jog Sovietai šią konferenci
ją laikys pasisekusia, jei bus su
darytos sąlygos Amerikos prezi
dentui atvykti į Maskvą ir 
pasirašyti antrą sutartį strate
ginių ginklų sumažinimo srity
je. Salia jo stovėjo Baltųjų rūmų 
spaudos sekr. Marlin Fitzwater 
ir klausėsi Gerasimovo praneši
mo. 

Gorbačiovas, prieš atvykda
mas į Washingtoną, buvo susto
jęs Londone ir kalbėjosi dvi va-

Ok. Lietuvoje mirė 
kun. V. Akelis 

Pranešama, kad lapkričio 29 
d. mirė Alytaus altaristas a.a. 
kun. Vincas Akelis. Velionis 
buvo gimęs 1895 m. balandžio 
15 d. Kunigu įšventintas 1917 
m. gruodžio 24 d. Palaidotas 
Alytuje gruodžio 1 d. A.a. kun. 
V. Akelis buvo klebonu keliose 
parapijose, bet paskutiniu metu 
jau buvo paliegęs ir buvo tik al
taristas. 

Šiemet okupuotoje Lietuvoje 
jau mirė septynioliktas ir Vilka
viškio vyskupijoje ketvirtas 
kunigas. Vilkaviškio vyskupijo
je jau daugiau kaip keturiolika 
parapijų neturi savo kunigo. 

landas su britų mimstere pir
mininke M. Thatcher. Po to 
Margaret Thatcher ir preziden
tas Reaganas kalbėjosi telefonu. 
Gerasi movas betgi pasakė, kad 
Gorbačiovas visados tur i 
siurpryzų. Bet prezidentas dar 
ir vakar pasakė, kad jis nepa
sitiki rusais ir tą sutartį 
pasirašys tik tada. kai jam bus 
užtikrinta, jog joje yrą užgaran
tuotas minimų branduolinių ra
ketų patikrinimas, kad ameri
kiečiai nebūtų apgauti. 

Ar Gorbačiovas tiki? 

Kai Gorbačiovas baigė 
dviejų minučių kalbą aerodro
me, sekr. Shultzas pasisukęs j 
jį, pasakė: „Tai gera pradžia". 
Gorbačiovas atsakė: ..Vizitas 
prasidėjo, pasitikėkime. Tegu 
mum padeda Dievas". „Mes esa
me pasiruošę", atsakė Shultzas. 
Ir Gorbačiovas jam pritarė, at
sakydamas: „Mes esame 
pasiruošę taip pat". 

— New Yorke Wall Street fir
moje bus taupymo reikalu 
panaikinta tūkstantis darbų. 

Okupantas paskyrė 
naują prezidentą 

Maskva. — Vytautas Astraus
kas paskirtas pavergtos Lietu
vos prezidentu, praneša sovietų 
oficiali žinių agentūra Tass. 
Praėjusią savaitę buvęs prezi
dentas Ringaudas Songaila 
buvo paskirtas nauju Lietuvos 
Komunistų partijos sekretoriu
mi. Astrauskas yra 57 m. am
žiaus ir buvo Lietuvos komunis
tų vyriausiojo komiteto nariu ir 
Centro komiteto sekretoriumi 
nuo 1981 m. 

Protestuoja 
ukrainiečiai 

VVashingtonas. — Lafayette 
Parke pirmadienį demonstravo 
ukrainiečiai, nešdami juodus 
balionus ir protestuodami prieš 
Sovietų Sąjungą. Gorbačiovo at
vykimo proga, ukrainiečiai 
reikalavo religinės laisvės mi
nint tūkstantmetį nuo Ukrainos 
krikšto. Jų tūkstančiai žygiavo 
16-ja gatve, kol policija sustab
dė ir nebeleido prieiti prie 
Sovietų ambasados rūmų. Ten 
taip pat buvo daug moterų, 
kurios nešė p laka tus už 
Reagano strateginio apsigynimo 
programą. 

Ukrainiečiai taip pat reikala
vo paleisti dar kalėjimuose 
tebelaikomus ukrainiečius ir 
sustabdyti rusifikaciją, nes uk
rainiečiai nėra rusai ir nori būti 
laisvi. Jie sekmadieni pradėjo 
vigilija, kuri tęsis iki ponas 
Gorbačiovas išvažiuos iš Ameri
kos. Tą vigiliją jie pradėjo Tau
tinėje katedroje, uždegdami 
aštuonių pėdų žvakę, kaip jų 
troškimų simbolį. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 9 d.: Leokadija, 
Restitutas. Vakaris, Irute. Vale
rija. Delfiną. 

Gruodžio 10 d.: Melkijadas. 
Eulalija. Eidimantas. įima. 

ORAS 

Saulė teka 7:05. leidžiasi 4:20. 
Temperatūra dieną 47 L nak 

tį 35 L 
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1987 M. 
LSS VADOVYBĖS 

RINKIMŲ 
PREZIDIUMO 
PRANEŠIMAS 

LSS Vadovybės Rinkimų Pre
zidiumas, peržiūrėjęs ir patvir
tinęs Balsų Skaičiavimo k-jos 

vs fil. Petras Molis, 
pirmininkas 

LSS Tarvbos 

protokolus, skelbia, kad 1988-90 
metų kadencijai šie LSS vado
vai yra išrinkti mūsų Sąjungos 
pagrindinių institucijų pirmi
ninkais: 

LSS Tarybos — v.s. fil. Petras 
Molis. 

LSS Garbės Teismo — j . s . P. 
Algis Raulinaitis. 

LSS Kontrolės k-jos — s. Anta
nas Jarūnas. 

Šiuo skelbimu yra užbaigiami 
LSS Vadovybės rinkimai. Pre
zidiumas kviečia virš minėtus 
pirmininkus, naujai išrinktus — 
LSB Vyr. Skautininką. LS Sese
rijos Vyr. Skautininke, ASS Va-
dijos Pirmininkę, Šakų Garbės 
Gynėjus ir LSS Rajonų Vadus 
perimti ir pradėti eiti savo 
pareigas. 

O visiems šių rinkimų daK-
viams prezidiumas taria skau
tišką ačiū: jūs parodėte susirūpi
nimą mūsų Sąjungos reikalais 
ir puikiai atlikote savo pareigas. 
Tad iki pasimatymo kituose 
rinkimuose! 

Rinkimų Prezidiumas 
1987 m. gruodžio mėn. 3 d. 
Los Angeles. Calif. 

SKAUTAI AKADEMIKAI 
VISUOMENINĖJ VEIKLOJ 

Fil. v.s. Bronius Kviklys, 
Krikščionybės Lietvoje minė
jimo proga suteikė vertingą 
dovaną Chicagos lietuviams, su
rengdamas monumenta l inę 
Krikščionybės Lietvoje augimo 
ir plėtojimosi vaizdinę parodą. 
Pagal fil. v.s. Joną Dainauską 
„(Draugas", 1987 m. gruodžio 5 
d.) ši įspūdinga paroda, talpi
nanti tūkstančius eksponatų — 
senų leidinių, knygų, ordinų, 
originalių dokumentų, karių 
ženklų, ženklelių ir pan.. chro
nologiškai ir dalykiškai rodo 
lietuvius seniai suaugusius su 
katalikybe. Eksponatų gausu
mas, turiningumas ir visapusiš
kumas, rašo fil. Jonas Damaus
kas, kelia mintį šią parodą 
padaryti kilnojamąja paroda. 
Taipogi. ..parodos eksponatai 
turėtu būti išsaugoti ateities 
laisvajai Lietuvai, nes tai 
lietuvio krikščionio darbų doku
mentacija". 

Fil. dr. Bronius Vaškelis, Illi
nois universiteto profesorius ir 
Lituanistikos katedros vedėjas, 
per . .Ate i t i es" akademinį 
savaitgalį 1987 m. lapkričio 1 d. 
skaitė paskaitą tema „Šiuolai
kinis romanas okupuotoje Lie
tuvoje — žmogaus ir pasaulio 
koncepcijos". 

Fil. s. Danguolė Jurgutienė, 
1987 m. spalio 17 d. Lietuvių re-

„Lituanicos" tunto skautai, atlikdami Kalėdų gerąjį darbelį, lanko l i e tuv ius senel ius 

ŠV. KALĖDOMS ARTĖJANT 
Nuotr. G. P l a č o 

Rudens spalvinga skraiste pa- O čia pat, vos tik aplinkui ap
sidabinusi, gausingų gėrybių sidairius, vos tik pažvelgus į vis-
ragu nešina, veik nepastebimai ką iš kitos pusės, gal nebūtų 
pasirodė ir dingo Padėkos Die- taip sunku pamatyti ir šviesiąją 
na, atidarydama vartus kalėdi
niam sezonui ir, tarytum, 
palikdama nostalgišką virpėji
mą ore. 

Žiūrint atgal — tikrai turime 
pasirinkimą už ką labiau dėkin
giems būti, vietoj kad gailėjus 
to, ką galėtume turėti... Kada 
tik tikro noro čia tereikia, kad 
prie šventės stalo susėstų visa 
šeima, kiek daug jų net nebepri
simena, kada buvo kartu... ne 
dėl pastangų stokos. Kai dažnai 
čia rūpestis didžiausias, kaip 
apsispręst kuo apsirengti, 
kuriuo vynų vaišint i būt 
geriau... tiek daug žmonių tik 
duonos ir pastogės tenorėtų... 

dienos pusę, tas prieinamas 
galimybes, pasirinkimą atvirų 
kelių, kad matytume, jog didele 
dalimi sėkmė priklauso tiktai... 
nuo mūsų pačių. 

Ir t a i p kar ta i s p rabėga 
klausdama mintis, ar ne per 
daug praleidžiam laiko bedejuo
jant dėl, to, kas galėtų — turė
tų būti, vietoj kad ką nors 
konkrečiai padarius, kad būtų 
geriau? Tiek nedaug tereikia, 
kad dieną kam nors 
praskaidrinti — gero žodžio, 
šypsenos, ištiestos rankos! 
Sutikus kliūti — visad pasi
rinkimai du yra: nuleist rankas, 
arba ieškoti išeities! Diena tik 

liginio meno parodos Detroite 
atidarymo proga, kalbėjo apie 
lietuvių meno išraiškas ir 
dailiojo meno kūrinius nuo 
14-15 šimtmečio. 

Fil. dr. Romualdas Viskanta, 
pasaulinio masto šilumos mai
nų (heat transfer) specialistas ir 
Purdue universiteto profesorius, 
neseniai buvo išrinktas ir priim
tas į National Academy of Engi-
neering of United States of 
America. Akademijos pagrindi
nis tikslas yra patarti Amerikos 
vyriausybei mokslą ir technolo
giją liečiančiais klausimais. Ši 
Garbės Akademija turi arti 
1,359 kviestinių narių. Fil. dr. 
Romualdas Viskanta yra joje 
pirmasis ir vienintelis lietuvis. 

R. R. 

VISI KVIEČIAMI 

Visi kviečiami gruodžio 13 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. atsilan
kyti į Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejuje, „Gintaro" salėje 
ruošiamas v. s. fil. Vytenio Stat
kaus knygos „Lietuvos Ginkluo
tos Pajėgos" sutiktuves. Knyga 
daugiau 1000 psl. gražiomis foto 
iliustracijomis, apimanti Lietu
vos kariuomenės istoriją nuo 
1918 m. iki Lietuvą ištikusių 
okupacijų. Šį monumentalų lei
dinį išleido Vydūno Jaunimo 
fondas. 

Taip lengva pasiduoti nore- tol nepakeliamai sunki yra, kol 
jimo srautui* ir matyti, kiek neapsidairai aplinkui atvirom 
daug neteisybės dienoje yra, akim ir pamatai, jog yra tiek 
kaip dažnai esame gyvenimo daug kitų, kuriems tava dalia 
skriaudžiami, aplenkiami, nesu
prasti... Dar lengviau žinoti, 
kaip turėtų kitas elgtis, ką da
ryti turėtų, kaip kalbėti, ne tik 
kad nebandžius įlipt į to kito 
batus, bet net nepasižiūrėjus į 
jų dydį... 

džiugia našta tebūtų... Jei su
stoti, klausyt ir girdėti, ir ap
sidairyti nebijai... 

Besiruošiant artėjančiai Kalė
dų šventei, raskim valandėlę 
kiekvienoj dienoj pažvelgti į 
save... ar reikalauju iš savęs 
tiek pat, kiek ir iš kito? Ar 
tikrai jau tą kasdienį savo gerąjį 
darbelį padariau? Ar tikrai aš 
buvau šiandien geresnė, negu 
kad vakar buvau?.. 

Lai liejasi besišypsančios die
nos, matant savo sesę ir kitą 
tikrai sava sese-broliu, ne dėl to, 
kad taip reikia, bet tikrai taip 
jauti! Kad be svarstyklių užtik
rinimo galėtume stovėti viens 
šalia kito širdingai, su džiaugs
mu. Kad gretoje galėtumėm 
žengti pirmyn ir tikrais būt 
draugais, kad ranką ištiesti 
nebūtų sunku! 

Šviesus ir giedras tebūnie lau
kimas Šventųjų Kalėdų! 

Budėkime! 

vs tn Stefa Gedgaudienė 
LSS Vyriausia Skautininke 
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M . JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71« St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

Ir. mm—Mm Povilaitis 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Tel . 7*7-7575 
5 7 M Archer Ave. 

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

I ASS Akivaizdinį suvažiavimą atvykstančių laukia A S S Chicagos skyrius 
Iš k. sėdi: fil. Svajone Kerelytė, F.S.S. Chicagos sk. pirm., fil. Leonas 
Maskahūnas. A S S . Chicagos sk. pirm., fil. Algis Korzonas, Korp! vytis Chica
gos sk. pirm., t.n. Vilija Gudaite, A.S.D. Chicagos sk. pirm. II eil. - fil. Rita 
Likanderytė, fil. Vida Milavickiene, fil. dr Vilija Kerelytė. fil Alvyda 
Baukute. fil Vladas Žukauskas , t .n. Alida Vitaitė, senj. A. Dirvonis, t.n. R. 
Stropute ir t.n. V. Didžhalytė. 

GEROJO 
DARBELIO 
PAREIGA 

Skautas ir skautė turi atlikti 
gerąjį darbelį. Šis darbelis yra 
paslauga, darbas, patarna
vimas, kokia pagalba, prisi
dėjimas ir pan. 

Gerojo darbelio požymiai: 
- a t l iekamas kiekvieno 

skautaujančio asmens, be 
amžiaus, padėties, pareigų ir ki
tokių skirtumų; 

- atliekamas intencija padėti 
kam nors, kieno kito labui; 

- a t l iekamas be naudos 
atlikėjui, nesitikint jokio atlygi
nimo ar nepriimant tokio; 

- atliekamas tyliai, nesi
giriant, nesireklamuojant, sta
čiai iš skautiškos pareigos; 

- atliekamas kasdien. 
- gerasis darbelis nėra kokia 

savo pareigų ar tarnybos dalis, 
jis yra visai atskiras dalykas. 

Pasaulyje yra labai daug gerų 
žmonių, kurie daro gera, padeda 
kitiems, rūpinasi kitais arba iš 
tikro gyvena kitiems. Skauty-
bės sąjūdis telkia visus skau-
taujančius tapti tokiais, būti 
tokiais ir išlikti tokiais. 

Gerasis darbelis yra skau
tiškosios sąžinės pareiga. Kas 
nebeatliko gerojo darbelio šian
dien, rytoj turi atlikti du — tai 
gerųjų skautų,-čių gyvenimo pa
pročių taisyklė, kurios laikosi 
visi sąžiningi skautautojai. 

Gerasis darbelis yra vienas iš 
tų reiškinių, kuris tikrą skau
tą atskiria nuo neskauto. Ir jis 
yra skautiškojo solidarumo 
ženklas skautų brolijoje, ir 
skaučiq seserijoje, ir bendras 
viso pasaulio skautybės są
jūdyje. 

A. S. 

DR. VUAY jBJMAf, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augti nuimami ofiee) 

Priklauso Hoty Croea ir Christ ligoninėm* 
2434 W. 71 Mreet, O l M U 
Tat 434-M49 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr. k*tv.. penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDtCAL BUILD1NG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

• i . 4 7 1 - 3 3 0 0 ; •««. 442 -0237 
VIDAS J . NEMtCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7742 S. KaAtf* Ava., 

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKiy UOOS 

2455 W. H S I 
Tai. 77§-fOf1 

pirm. 12*2 v. p.p.; trac. 12 • 2 v. p.p. 
penki: 1 - 3 v. p.p. 

3*00 W. tSSt . 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. - 582-0221 
M . JANINA JAKŠEfTClUS 

JOKSA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Necnirurgmis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 t . Pulaakl R«ad. Tai. 505-2M2 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical BuikJing 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

Namu 5*4-5527 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGI IA 

6132 S. Kedzie. Chicago. I I I . 
Te l . 925-2670 

1185 Dundee Ave.. Elgin. I I I . 60120 
Tel . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

„Aušros Vartų" tunto vadovės Ramunė Gaižutytė ir Gailė Eidukaitė pra
veda dainą tunto kalėdinėje sueigoje. N u o U u V o l o d k o s 

PRADĖJO 
JUBILIEJINIUS METUS 

KERNAVĖS TUNTO 
DĖMESIUI 

LSS skautiškuosius 69-uosius Kalėdos jau čia pat , ir 
metus užbaigėm sus i r inkę kernavietės kviečia savo seses 
Bradfordo lietuvių „Vyt i s " ir jų šeimas į tradicines Kerna-
klubo patalpose skautiška suei- vės tunto kūčias, gruodžio mėn. 
ga, įžodžiu, pagerbimu ir lauže- 13 d., sekmad., 4 vai. p.p., ma-
liu. žojoje J. centro salėje. Kūčios — 

LSS 70-ius Jubiliejinius me- šeimos šventė. Laukiame Ker-
tus pradėjome šv. Mišiomis, ku- navės skautiškos šeimos susi-
rias atnašavo kanauninkas V. renkant! 
Kamaitis, rėmėjų, tėvelių ir sve
čių apsuptoje skautiškoje suei
goje, padėka, himnu ir pasiryži
mu tarnauti skautiško šūkio 
siekiams: Dievui, Tėvynei ir ar
timui. 

Už paramą, nuoširdžią globą, 
maldas ir dvasinę stiprybe, reiš
kiame klubo „Vytis" valdybai, 
gerbiamam kan. V. Kamaičiui, n i o Statkaus knygos „Lietuvos 
„kūkams" I. A. Gerdžiūnams, ginkluotos pajėgos" sutiktuvės 
rėmėjams ir tėveliams ir Skoti- B a i z e k o Lietuvių Kultūros 
jai už gausų dalyvavimą nuošir- m u z į e j a u s „Gintaro" salėje. 

Tai, RE-Rance S - I t l l 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3S2S Weet Wth Mreet 

Vai.: pirm., antr.. Ketv ir penkt 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai. vale 

Trac. ir iest uždaryta 
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

M. f. KISIELIUS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avc, Cicero 
Kasdien 1 iki & vai. vak 

išskvrus treč Seit 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHOOONTICS — karūnėlės. 
tilteliai, plokšteles ir bendroji praktika 

MSt W. M t t . Chteeeo 
Tat. 471-2112 

Valandos pagal susitarimą 

Vadija 
SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 

Chicagoje 

Gruodžio 13 d. - „Kernavės" 
tunto kūčios Jaunimo centro 
maž. salėje. 

Gruodžio 13 d. - vs fil Vyte-

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILCHNG 
3200 VV. Slst Street 

Offeo tel. RE 7-1168; 
Rez*. 385-4811 

Dr. Tuma*onk> afiša pereme 

•ILS. U I 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 7 1 * Street 
434-2123 

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

DR. L D. PEMBKIS 
D A N T V GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo Harlem Avc 
T e l . 563-0700 

Valanck»s pagal susitarime 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

„Contact lenses" 
2618 *V. 71st St. - Te i . 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždarvta treč 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.B. 
Specialvbė — Chirurgija 
2454 West 7 l * t Street 

T e l . 434-1818 - Rez. 852-0889 
Vai.: pirm . antr, ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

a m s t i 

DR. ANTANAS 8. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučiu ligos 

SSS* W. 7181 « t , 
Tei.: 4aa-aiaa 

11M 
111)3*1 

INKSTŲ PŪSLĖS IR 
PROSTATO CHIRURGIIA 

2*5* ¥1. 63rd Strer* 
Vai antr. 1-4 p.p. ir ketv 2-5 p.p 

Sėst pagal susitarimą 
Ofiso tel. 776-2880. rei. 448-5545 

NANCY STMITMATTt l t , M.D. 
KAMMOLOOt 

24S4 W. 71 Strs** 
Ta*. 434-4)777 

Valandos pagal susitarimą 

dų ir skautiška Ačiū, ačiū! pradžia 3 vai 

Of». tel. LU 3-0348; Rei. PR 9-5533 

M. FRANCIS MA2BKA 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 W. *3rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

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

mmmm, « u l g 
Specialybe — Vidaus ligv gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
• 1 * 5 5. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 5M-77M 

p.p. 

JOHN P. WAITKUt, UJO., PACS 
• • • w f 4wA»»M I A V v^HnNJVM^SplNJ 

Pritrtaueo Moly Croaa f j O T M 
2 7 M W. 43 t t , Tat. CT—3*31 

Kalbama lietuviškai 

Kata. Ir penkt. nuo JV7 v.ir. 



Gyvenimas skirtas 

IDEALŲ TARNYBAI 
Dažnai esame linkę amerikie

čius laikyti tik praktiškais 
žmonėmis, linkusiais pasinau
doti visomis prabangaus gy
venimo galimybėmis, besikon-
centruojančiais į patogumų ir 
pomėgių ieškojimą. Tokiame 
amerikiečio apibūdinime yra 
daug tiesos, tačiau tas toli nuo 
pilnos tikrovės. Mes jau 
turėjome progos susidurti su 
daugeliu amerikiečių, šioje kul
tūroje išaugusių ir rodančių 
idealizmą. Kiek tokių taurių 
Amerikos lietuvaičių yra įsijun
gusios į Šv. Kazimiero, Šv. 
Pranciškaus, Nekalto Pra
sidėjimo Marijos seselių vie
nuolijas. Mes sutinkame Ameri
koje išaugusių gilių idealistų 
marijonų, pranciškonų, jėzuitų 
lietuvių vienuolynuose. Yra ir 
labai daug pasauliečių, kurie iš
augę prabangioj Amerikoj, o yra 
labai taurūs idealistai. 

Mums įspūdį daro ir gausus 
skaičius idealisčių Amerikos 
mergaičių pasiaukojusių 
krikščioniškos informacijos 
tarnybai. Tai šv. Pauliaus duk
terys. Jos savo gyvenimą skiria 
rašyti, leisti, platinti krikščio
niškąją ideologiją skleidžiančias 
knygas, kurti ir skleisti ati
tinkamas kasetes, organizuoti 
religinių informacijos prie
monių parodas. Šioms krikščio
niškos ideologijos komunika
cijos priemonėms yra Ameriko
je patraukęs tiek daug mer
gaičių, kad jų padaliniai yra 
Massachussets, New Yorko, 
New Jersey, Connecticut, Ohio, 
Pennsylvanijos, Virginijos, 
South Carolinos, Floridos, 
Louisianos, Missouri, Illinois, 
Texas, Kalifornijos, Washingto-
no valstijose, Havajuose, Alias
koje, Kanadoje. 

Jos čia centriniuose miestuose 
turi savo knygynus, per juos 
skleidžia krikščioniškos ideolo
guos mintį. Chicagoje jų įstaiga 
yra prie pat centrinės miesto 
bibliotekos, dabartinio kultūros 
centro. Čia atsilankius galima 
stebėti, kaip rūpestingai jos 
krikščionišką mintį perteikia 
dabarties gyvenimo reika
lavimams. Jos turi leidinį apie 
krikščionybę ir politiką — 
„Christianity and Politics", 
duoda atsakymą į dabar iškilu
sias seksualines problemas 
knygoje „Human Sexuality in 
Our Times", išryškina Bažny
čios rodytą šimtmečiais puose
lėjimą mokslo ir kultūros užmo
jų leidinyje, pateikia popiežiaus 
Jono Pauliaus II mintis kiek
vienai metų dienai leidiny, su
dariusios nuostabų trumpą, bet 
svarų minčių rinkinį kiekvienai 
metų dienai iš šventųjų, krikš
čioniškųjų mintytojų idėjų ir pa
vyzdžių. Jos turi didžiųjų krikš
čionybės žmonių biografijas ir 
pateikia dabartinių kovotojų už 
krikščionybės idealus ir žmo
gaus teises gyvenimo aprašy
mus, kaip naujojo kankinio kun. 
Popieliuškos, komunistų 
nužudyto. 

Tačiau ypatingą dėmesį at
kreipia jų leidinys, kur duo
dama 27 vyrų ir moterų pasi
sakymai klaidžiojus modernio
jo gyvenimo rūkuose ir atran
dant šviesą krikščionybės 
idealuose, tampant katalikais. 
Tai vis dabarties žmonės. Tarp 
jų randame buvusį narkotikų 
vergą, buvusį įsivėlusį į šėtono 
kulto gaują, buvusių ateistų, 
buvusių protestantų dvasi
ninkų, įšventintų katalikų ku
nigais. Čia aptinkame nuošir
džius pasipasakojimus moksli
ninkų, psichologų ir kitų in
telektualų, kur jie kalba apie iš
gyventas įtampas, ieškant tie
sos ir džiaugsmą ją atradus 
krikščionybėje, įsijungiant į ka-

MOKSLINĖ TEORIJA IR OSI REALYBĖ 

talikų Bažnyčią- Tai vis gilų 
įspūdį darančios konvertitų is
torijos, išryškinančios jų vidinį 
ilgesį, ieškojimus ir jų naują 
gyvenimo nušvitimą atradus 
tiesą krikščionybėje. 

Intriguojantis pasipasako
jimas James Parker, kuris net 
25 metus yra buvęs episkopatų 
kunigas, vedęs, kuris rašo: „Aš 
tapau pirmas vedęs Romos ka
talikų apeigų kunigas Jungti
nėse Amerikos Valstijose, 
priimtas popiežiaus patvirtintu 
Tikėjimo kongregacijos sprendi
mu". Jam buvo padarę nei
giamą įspūdį anglikonų pradė-

Į ti moterų šventinimai į kuniges, 
, traukimą* is nuo principų, drau-
1 džiančių abortus, liberališ-
kumas homoseksualų bei gimi
mų kontrolės priemonių nau
dojime, ką buvo anksčiau tvir
tai pasmerkusi pačių anglikonų 
vyskupų konferencija Lambe-
the. 

Konvertitų kelias buvo įvai
rus ir įdomus. Kenneth D. 
YVhitehead pasakojasi, kaip stu
dijos, skaitymas jį atvedė į 
katalikybę. Čia jis pasisako: 
„Kas liečia mane, tai aš pirma 
tapau intelektuališkai įsi
tikinęs, o tada ėmiau ieškoti ka
talikų, kurie savo tikėjimą yra 
įkūniję praktikoje". 

Gilų dėmesį atkreipia pasi
pasakojimas Dale Vree. Jis 
prisipažįsta, kad buvo tapęs 
marksistu. Jis 1965 m. iškelia
vo į Rytų Berlyną, kad pradėtų 
naują gyvenimą „tikrai darbi
ninkų" valstybėje. Ieškojo lygy
bės naujame socialiniame 
komunistų gyvenime, bet čia 
neatrado nei lygybės, nei idea
lios socialinės santvarkos, o 
žvelgė tiesą krikščionybės idea
luose, ką jis apraše knygoje: 
„From Berkeley to East Berlin 
and Back". Sakosi, kad beieško
damas gerovės proletariato dik
tatūroje, jis rado tikrąjį gyve
nimo kelią katalikybėje. Prisi
pažįsta, jog „Žvelgdamas atgal 
aš matau, kad man reikėjo pa
tekti į tokią vietą, kaip Rytų 
Berlynas, kad galėčiau atrasti 
Kristų". Savo atsiminimų 
pluoštelį užbaigia: „Kai aš 1983 
m. tapau Romos katalikas, dau
gelis katalikų mane sveikino, 
kaip grįžusį į savus namus... Ir 
aš tikrai jaučiuosi, kad dabar 
esu savo namuose". 

Įspūdingas atsivertimo kelias 
dr. Rondos Chervin, dabar fi
losofijos profesorės Kalifor
nijoje. Ji yra kilusi iš žydų šei
mos, kurioj per kelias kartas ne
buvo praktikuojama jų religija. 
Abudu jos tėvai buvo redak
toriai. Tėvas buvo tapęs komu
nistu, bet įžvelgęs jų klaidas, 
atsimetė, tardamas: „Jei bū
damas 30 m. netapai komunis
tu, tai neturi širdies, bet jeigu 
sulaukęs 40 m. nemeti komu
nizmo, tai neturi galvos". Pa
ti Ronda Chervin, nusigręžu
si nuo marksizmo, tapo katali
ke. Jos krikšto tėvas buvo prof. 
Schwartz. Apsikrikštijusi ir 
tapusi katalike, ji sakosi pra
pliupusi ašarose iš laimės. 

Pažymėtina, kad Šv. Pauliaus 
dukterys yra įsteigtos 1915 m. 
Italijoje. Dabar jos yra 36 kraš
tuose. JAV-se jų yra 200, daug 
jaunų. Jų noviciate yra 25 
mergaites. Eidamos po dvi, jos 
lanko namus, ligonines, verslo 
įmones su krikščionišku žodžiu. 
Turi nemažai radijo programų, 
leidžia kasetes ir plokšteles su 
muzika ir religine mintim jau
nimui. 

Juoz. Pr. 

Buvusio OSI tarnautojo dr. S. Sužiedėlio ir Ameri-
cans for Due Procesą koordinatores Rasos Razgaitienės 
nuomonių pasikeitimai Ateities akademiniame savait
galyje Chicagoje spalio 31 d. (Ištraukas parūpino 
Americans for Due Process) 

Sovietinė istoriografija 

Sužiedėlis: Prieiname dabar 
prie kito, žymiai aštresnio ir 
jautresnio klausimo, būtent so
vietinės istoriografijos, meto
dologijos, bet svarbiausia sovie
tinių archyvinių duomenų pa
naudojimo. Šitas klausimas kar
tais apvilktas tokiais emociniais 
rūbais, kad iš viso kartais 
duslina racionalų galvojimą. 

Ir žinoma dabar prieiname 
prie įvairiausių dokumentų, so
vietų skelbtų apie karo ir poka
rio laikotarpį. Natūralus klau
simas: ar yra metodologija, kuri 
galėtų spręsti šių dokumentų 
autentiškumą ir nuoseklumą? 
Šimtaprocent ino to klausimo iš
sprendimo nėra ir negali būti. 
Čia neliesiu teismuose nau
dojamų techninių priemonių, 
nustatant kai kurių dokumentų 
autentiškumą: pirma todėl, kad 
mažai apie tai išmanau, bet an
tra dėl to, kad tie dokumentai 
dažnai turi labai siaurą as
meninę ir juridinę paskirtį. 

Razgaitienė: Sutinku, kad ir 
melagiai kartais tiesą pasako ir 
kad sovietiniai šaltiniai netu
rėtų būti atmetami dėl to, kad 
mums sovietinė sistema yra ne
priimtina. Sutinku su dr. Sužie
dėlio išvada, kad tokią sovietinę 
medžiagą reikia vertinti su jos 
tendencingumo pažinimu ir ly
ginti su kitais (vakarų) duome
nimis. Tačiau prelegentas lyg 
šešėlis praslenka pro šios me
džiagos autentiškumo keblią 
problemą ir visiškai neužsi
mena apie sovietinių liudininkų 
rolę. Aš jus užtikrinu, kad šios 
problemos supratimui nereikia 
juridinių kredencialų. 

Yra nemažai atvejų OSI 
bylose, pvz. Kungio, Palčiausko, 
kur sovietai nepristatė prašomų 
dokumentų originalų, kad būtų 
galima patikrinti jų 
autentiškumą. 

Daugumoj OSI bylų metu 
yra pristatomi tariamų do
kumentų xerox kopijos. Šie do
kumentai tariamai yra sovietų 
archyvuose. Šis žodis „taria
mai" itin svarbus, nes sovietai 
nei istorikų, nei tyrinėtojų, nei 
paties OSI istorinio eksperto į 
savo archyvus neįsileidžia 
nepriklausomam tyrinėjimui. 

Dievas žino, kokie dokumen 
tai yra ištraukiami ir kurie (pa
vyzdžiui tokie, kurie nepalan
kūs prokuratūros pozicijai) yra 
paliekami savo aplankuose. 

Sužiedėlis: Šiandien sovie
tinė istoriografija ir anapus 

skelbiami šaltiniai jau nau
dojami istorįjos rašyme. Kokia 
galėtų būti metodologinė prak
tika nustatant duomenų auten
tiškumą, ypač kai skelbiamų 
duomenų politinis tendencin
gumas yra dažnai lengvai paste
bimas paprastam skaitytojui? 
Vienos kokios metodologijos 
nėra, nes praktika priklauso 
nuo šaltinių rūšies. Paimkim 
lengviausiai nustatomą atvejį. 
Štai viename propagandiniame 
vad. „antiklerikaliniame" lei
dinyje pavadintam ,,Dvi
veidžiai" skelbiama, kad popie
žius Pijus XII rašęs arkiv. Skvi
reckui laišką, ragindamas jam 
ir lietuvių tautai pagelbėti Ver
machtu! kare prieš bolševizmą. 
Pačios laiško frazės visiškai neį
tikinančios, prieštarauja visai 
Pijaus XII karo meto laikysenai. 
Turbūt nelengva būtų pa
tikrinti Vatikano archyvą, 
pažiūrėti, ar yra laiško kopija ar 
iš viso buvo tada siųstas laiškas. 
To dar nepadarius, frazių primi
tyvumas prileidžia išvadą, kad 
šitokį popiežiaus pasisakymą 
paprasčiausiai „iškepė" partinis 
aktyvas. Tokie falsifikatai yra 
profesionalui istorikui mažai 
pavojingi, greičiau jį ar ją pra
linksmina. 

Razgaitienė: Malonu, kad 
profesionalūs istorikai linksmai 
gali nusikikenti, kai užtinka 
jiems „permatomą" istorinę 
klaidą. Tačiau 1987 metais ir 
popiežiui Pijui XII be origina
laus dokumento iš sovietų 
archyvo, atsidūrusiam OSI teis
me ir apkaltintam agitavimu 
arkivyskupo Skvirecko, būtų 
sunku apsiginti. 

Sužiedėlis:** Tad geriausias 
pasiruošimas studijuojant sovie
tinius šaltinius, ypač skelbtus, 
yra geras pažinimas jų politinio 
tendencingumo ir to tendencin
gumo priežasčių: kantrus ir 
kruopštus įvairių duomenų lygi
nimas; vengimas per didelių iš
vadų tų šaltinių šviesoje. 

Razgaitienė: Dr. Sužiedėlis 
užsimena bent porą kartų apie 
sovietų politinį tendencingumą, 
tačiau jis nesuteikia tai įstaigai, 
kuri tvarko politinio tenden
cingumo reikalus Sovietų 
Sąjungoje, jos oficialaus titulo. 
O tai yra KGB — saugumas. 
Kas atsitinka, kai šis naujas ele
mentas įsivelia į dokumentus ir 
metodologiją ir tyrą tyrinėjimą? 
KGB ne tik pralinksmina is
torikus su savo istorijos versija, 
bet ją panaudoja, išnaudoja ir 
piktnaudoja. 

KGB darbas yra užtikrinti 
politinių bylų rezultatus. OSI 
bylos įeina į politinių bylų ka
tegoriją. Tai patvirtina buvusie
ji disidentai, defektoriai, komu
nistų partijos laikraštis „Izves-
tija" ir pats sovietų krimina
linės teisės kodeksas. Prelegen
tas Sužiedėlis prieš savaitę kal
bėjo Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės konferencijoje Wa-
shingtone, kur su pagieža kal
bėjo apie KGB rolės iškėlimą 
amerikiečių tarpe. Anot jo, re
torika apie KGB nieko gera 
neatneša. Sutinku. Bet toliau jie 
teigė, kad ir rūkstančio pistole
to neužtenka, kad reikia rūks
tančio kulkosvaidžio savo įro
dymuose apie KGB. Jis pabrėžė, 
kad OSI tokių teigimų apie 
KGB nebijo. Mano nuomone, 
sudėjus disidentų paliudijimus 
kartu su defektorių, pridedant 
„Izvestijos" skelbimus ir pačius 
sovietinius įstatymus, gaunasi 
ne tik rūkstantis kulkosvaidis, o 
branduolinis ginklas. KGB pa
ruošia prokuratūrinę medžiagą 
OSI įstaigai, kuri ją pristato 
teismui. Bendradarbiavimas 
tarp šių dviejų įstaigų pirmiau
siai buvo iškeltas platesnei vi
suomenei adv. Povilo Žum-
bakio, kuris pasirinko nenusi
sukti nuo šio KGB dalyvavimo 
fakto, o jį kruopščiai uždo-
kumentuoti ir skelbti. Adv. 
Žumbakio dokumentacija iššau
kė Kongreso ir laikraščių 
dėmesį bei susirūpinimą. 

Istorinių šaltinių ir 
duomenų hierarchija 

Sužiedėlis: Liudininkų paro
dymai teismuose, komisijų ap
klausinėjimuose arba panašiose 
oficialių organų rėmuose. Šie is
toriniai šaltiniai yra naudojami 
jau šimtmečiais ir jie sudaro 
gana reikšmingą istorinės 
dokumentacijos lobį. Metodolo
giniu atžvilgiu liudininkų pa
rodymai istorikui lengviau 
įkandami negu eiliniai atsimi
nimai, nes daugumoje atvejų 
medžiaga pateikiama sistema-
tiškai, ją ne per daug ap
kraunant mažos vertės smulk
menomis. Antra vertus, ka
dangi parodymai beveik vi
suomet sistematiškai įvairių pa
reigūnų filtruojami, įvykių ap
švietimas nebūna visapusiškas. 

Razgaitienė: Liudininkai 
atpasakoja savo išgyventus įvy
kius ir padeda sudaryti istorijos 
vaizdą. Tačiau, problemos su so
vietų liudininkais yra dau
gialypės. Pirma, liudininkai yra 
pašaukiami į teismus KGB įsa
kymu. Tai įrodoma pačiose 
depozicijose. Antra, jie didžioj 
daly yra patys praleidę laiko so
vietiniuose gulaguose už ta

riamus karo nusikaltimus ir 
tikriausiai ten nebenori grįžti, 
tad jų paliudijimai turi būti su 
skeptiškumu priimami. Trečia, 
kryžminė apklausa yra ri-
bojama ir t.t. 

Kokia yra šių liudininkų rolė? 
Mano nuomone, jų rolė didžioj 
daly yra įdėti individą žmogų į 
paruošta istorinę sceną. Pavyz
džiui, Minske vyko žydų naiki
nimas. Istorinis įvykis yra fak
tas. Tačiau, ar Jurgis Juodis, 
Henrikas Benkunskas ir Jonas 
Klimavičius ten vykdė žudy
mus, yra kitas klausimas. OSI 
teismuose sovietų dokumentai j-
rodo, kad asmuo buvo tam tikroj 
vietoj tam tikru laiku. Ir tik 
tiek. Tačiau liudininkai pirštu 
parodo, kad tas ir tas asmuo 
dalyvavo žudymuose, persekio
jimuose, kankinimuose. Plačiau 
pažvelgiant į šią problemą, 
turime atkreipti savo dėmesį į 
tai kas atsitinka individui, kai 
jis yra parinktas atlikti istorinį 
vaidmenį ir naudojamas pailius
truoti istorinę pamoką. 

Pavyzdžiui, Frank VValus 
byloje Chicagoje žydai liudi
ninkai, be abejo, buvo išgyvenę 
ir pergyvenę žiaurius ir tikrus 
gyvenimo įvykius. Problema 
buvo, kad jie įkišo ir sufabri
kavo VValuso dalyvavimą tuose 
žiaurumuose. Gyvas žmogus 
buvo paaukotas tikslui. Dem-
janjuko byloje nepaneigiama, 
kad Treblinkoje vyko žudymai, 
kankinimai ir pan. Bet ar 
Demjanjukas yra tas Ivanas, 
kuris visa tai vykdė? Izraelio 
valdžios pareigūnai viešai tvir
tina, kad šis teismas turi is
torinės pamokos svarbą. Kai 
teismai yra taip naudojami is
torinėm pamokom apie holo-
caustą, kyla rimtas pavojus, 
kad, nepaisant žmogaus kal
tumo ar nekaltumo, jis bus pa
naudotas šią pamoką pailiust
ruoti. 

Lietuvos vokietmetis, 
pseudoistorijos rūšys ir jų 
metodologiniai trūkumai 

Suž iedė l i s : Pagaliau 
konkrečiai prieiname prie 
mums rūpimos temos: vokiečių 
okupaeijos istorija Lietuvoje 
pseudoistorijos ir jos trūkumų 
šviesoje (gal geriau pasakius 
tamsoje). Pastaruoju metu ši 
tema yra tapus aktuali tiek iš 
Rytų Europos kilusiai išeivijai, 
tiek žydų bendruomenei, tiek 
sovietinėms institucijoms. Pats 
temos aktualumas ir jos poli
tinis jautrumas sudaro, kaip 
matysime, pavojų dalykiškam ir 
objektyviam istorijos tyri
nėjimui. 

Paimkime keletą veikalų, ku
riuos, pasinaudojant Milan 

Kunderos išpopuliarintu termi
nu, galima pavadinti istoriniu 
„kiču", t. y. pseudoistoriniais 
veikalais pretenduojančiais į 
moksliškąją istoriją. Turbūt, 
liūdniausiai nuskambėjo Allan 
Ryan 1984 metais išleista 
knyga „Quiet Neighbors", kuri, 
nors ir griežta prasme nėra is
torinis veikalas, remiasi is
toriniais aiškinimais. (Duo
damos citatos iš Ryan'o knygos). 

Ryan'o knyga nesukėlė dide
lio protesto Rytų Europos žino
vų tarpe, išskyrus kai kuriuos 
taiklius ukrainiečių moksli
ninkų pasisakymus laikraštyje 
„The Ukrainian VVeekly". Dau
gumas akademikų turbūt tuoj 
suprato, kad čia pseudoistorija, 
tad mokslinė periodika nesiėmė 
veikalo recenzuoti, nes nelaikė 
jį rimto lygio. Laikraštinio lygio 
recenzentai nelabai sugebėjo 
veikalą moksliškai kritikuoti, 
nes patys daug nežinojo, apsi-
imdami tiktai bendrais, teigia
mais vertinimais, nes knyga vis 
dėlto pliekė visų nekenčiamus 
nacius. Bet nesąmonė lieka 
nesąmone, nežiūrint, ar ji 
skelbiama antinaciniais ar 
pronaciniais, antikomunisti
niais ar prokomunistiniais tiks
lais. 

Sol Littman'o veikalas ,,War 
Criminal on Trial: the Rauca 
Case" parodo pseudoistorijos 
smukimą iki visiško nemokšiš
kumo, neturinčio nė ir paviršu
tiniško moksliško klodo. Pa
teikiu tiktai aiškiai klaidingus, 
kartais ir linksmesnius Litt
man'o išvedžiojimus. (Duodami 
pavyzdžiai iš Littman'o knygos) 

Razgaitienė: Sutinku, kad ši 
istorija yra aktuali. Tačiau, nu
braukti populiarios istorijos (ar
ba pseudoistorijos) svarbą su žo
džiais kaip „nesąmonė" yra 
netikslu. Ryano ir Littmano 
„šedevrai" pasiekė plačią 
Amerikos ir Kanados visuo
menę. Ne tik tai, bet jų teigimai 
keliavo vis plačiau, nešdami 
savo „nesąmones" į televizijos 
ekranus, laikraščius, žurnalus. 
Pavyzdžiui, Ryanas savo kny
goje teigia, kad į JAV-es po an
tro pasaulinio karo įvažiavo 
10,000 karo nusikaltėlių. Šis 
skaičius nepagristas nei anali
ze, nei statistika, nei faktais, 
tačiau tas 10,000 skaičius yra 
plačiai cituojamas, kaip faktas. 

Littmano „linksmi išvedžio
jimai" sukėlė tam tikrą politinį 
klimatą Kanadoje. Dar pridėjus 
priėjo knygpalaikės paties Litt
mano fabrikaciją, kad baisusis 
Mengele buvęs Kanadoje, jis iš
šaukė visuomenės reakciją. 
Pasekmės šios reakcijos buvo 
medžioklės pradžia Kanadoje, 
rytų europiečių šmeižtas spau
doje ir pan. 

(Bus daugiau) 

JUODOJI RANKA 
NOVELĖ 

Yra i wojinga ieškoti blogy- Duok, Dieve, man mokėti su-
bės priežasčių mūsų išorėje, nes rasti piktybėje ne pikta, bet tai, 
tuo būdu yra apeinama atgaila, kas pikta nugalėtų. 

k Noetzel W. Shakeapeare 

ANDRIUS NORIMAS 
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Paveikslų galerijos salė apytuštė. Nuošaliau 
šnekasi dailininkas Kupčiūnas su vietos žurnalo leidėju 
Petru Galvydžiu. Nuo jų atskirai paveikslus apžiūri 
to paties „Horizontų" žurnalo redaktorius. Saulės spin
dulys apšviečia kelis paveikslus pro langą lubose ir 
apšviestas jo redaktorius geriau gali matyti spalvų deri
nius. Jis pats pagyvenęs, kiek praplikęs, paausiuose 
pražilusiais plaukais ir kone baltu, tos pačios saulės 
retai matančiu veidu. 

Į salę įeina nauja žiūrovų pora. Ji atkreipia vieni
šojo redaktoriaus dėmesį. Jis atsisuka ir su šypsena 
prieina prie įėjusių. 

— Laba diena, ponai Vailioniai! 
Paduoda ranką iš eilės poniai, po to tiesia ir Vailio

niui, bet šis jos nemato. Tarsi prasikaltęs redaktorius 
sumišusiai rezga: 

— Na, kaip? Ar jau skaitėte savo novelę 
„Horizontuose'? 

— Labas, pone Nevėžieti... — Vailionienė tyliai 
burbteli. Vailionis skersomis pažvelgia į garsų rašytoją, 
daugelio kritikų ir žurnalistų garbinamą ir prieš porą 
metų iš rytinio didmiesčio redaktoriaus pareigoms 

persikėlusi Baltramiejų Krabždėną. Vailionio veide 
tramdomas pyktis, pagieža ir pasipiktinimas. 

— Deja, esu labai nepatenkintas ir nustebintas... 
Šiandien nusipirkau „Horizontus"... Taip, yra mano 
novelė. Su mano pseudonimu... Bet aš jos neatpažinau! 
Kažkodėl praleidote visą jos vidurį! Viena pažįstama 
ponia priėjusi klausė, ką norėjau novelėje pavaizduoti, 
o aš dar nebuvau žurnalo nusipirkęs... 

Nevėžietis truputį išrausta, tartum pyktelėjęs. Jo 
kampuotame veide juntama, kad jis valdosi. 

— Matote... Pristigau vietos, tai turėjau išimti 
dalį novelės... 

Valionis jį pertraukia: 
— Pone Nevėžieti!... Nors aš esu nežymus rašytojas 

ir laikraštininkas, bet tai neteikia jums teisės braukti 
iš mano kūrybos kas jums nepatinka ar netelpa! Jeigu 
tai būtų eilinė korespondencija, tai kas kita... Bet ir 
tai iš jos negalime išmesti faktų! O jūs sugadinote mano 
novelę! Juk tai mano kūryba ir kiekvienas parašytas 
žodis, net raidė privalo būti atspausdinta kaip parašyta! 
Jūs išmėtėte iš jos visą jos vidurį. Kur kaip tik vyksta 
protagonisto svarstymas ir pasiektas net jo sprendimas 
nužudyt savo žmoną! Nežinodama to skaitytoja ne
begali susigaudyti ir stebisi, ką aš norėjau šioje novelėje 
atvaizduoti! 

Redaktorius susiraukia. 
— Visi jūs, pradedantieji rašytojai, galvojate apie 

save per daug gerai!... Aš esu žurnalo redaktorius ir 
turiu sprendimo teisę ką dėti ar nedėti, ką taisyti, 
braukti arba ir pridėti! 

— O, ne! jūs labai klystate, pone „redaktoriau"! 
— Vailionis Nevėžiečio titulą ištaria su panieka. — At
siminkite, kad tik man atsisakius jūs gavote redak

toriaus kėdę „Horizontuose". Pasiklauskite štai ten 
pono Galvydžio! — Parodo ranka į kalbančius. — Jis 
žurnalo leidėjas ir gali jums pasakyti, kad prieš trejus 
metus jis pirmiau kreipėsi į mane, kad apsiimčiau reda
guoti. Bet tada dar negalėjau greit atsipalaiduoti iš 
savo tarnybos ir atsisakiau. Taip, jūsų naudai! 

Redaktorius kiek atlyžta. 
— Matote, kai man koks straipsnis netelpa, tai aš 

turiu jį kiek patrumpinti! Jūsų novelė buvo per ilga 
vienam numeriui... 

— Aš juk neskubu! Galiu palaukti! kai paprašėte 
manęs ką nors duoti iš mano kūrybos jūsų žurnalui, 
tai daviau jums „Bedugnės" novelę. Jeigu ji netilpo, 
tai galėjote ką nors kitą patalpinti, atidėti ją visą 
kitam kartui arba dėti šiame numeryje jos dalį, o 
kitame pabaigti!.. 

— Tamsta manęs nepamokysi kaip redaguoti! — 
Nevėžietis aiškiai siunta. 

— Galėjai juk telefonu paskambinti ir atsiklaus
ti, ar galima mano kūrinį trumpinti ir kokią jo dalį! 
Juk gyvename tame pat mieste ir nieko brangiau 
nekaštuoja paskambinimas! 

— Jeigu aš kiekvienam rašeivai skambinčiau, tai 
man neliktų laiko sudėlioti žurnalą! Ir tamsta be 
reikalo karščiuojies dėl tokio menkniekio, pone 
Vailionį... 

— Gal aš esu ir „rašeiva" ir po trisdešimties metų 
bendradarbiavimo spaudoje ir po trijų knygų 
išleidimo... Bet negali tai vadinti karščiavimusi, jeigu 
šitaip pasielgei su literatūriniu kūriniu! Todėl nesi ver
tas ne tik rašytojo ar poeto vardo, ne tik redaktoriaus, 
o net ir raštininkėlio ar rinkėjo vardo! 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
SĖKMINGAS VAKARAS 

Lapkričio 21 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje surengtas Bostono 
aukštesniosios lituanistinės 
mokyklos tradicinis metinis 
vakaras buvo sėkmingas visais 
atžvilgiais. Į jį atsilankė daug 
Bostono ir apylinkės lietuvių, 
nemažai jaunimo, nuotaika 
buvo pakili, gera lietuviška 
vakarienė, smagi programa, 
atgaiva įvairiais gėrimais ir 
šokiai, grojant latvių orkestrui. 
Programą atliko dainos 
vienetas „Serenada" iš Toronto, 
kurį sudaro Ramūnas Underys, 
Vaidotas Vaičiūnas ir Edmun
das Norkus. Vakaras davė 
gražaus pelno, kuris bus 
panaudotas tos mokyklos 
tolimesniam išlaikymui ir 
sėkmingai veiklai. 

VAJUS TEBEVYKSTA 

Balfo 72-ojo skyr iaus 
Brocktone lapkričio 7 d. pobūvio 
pradėtas piniginis vajus šalpos 
reikalams tebevykdomas. Jis 
susilaukia vis naujų aukotojų. 
Ligi šiol aukų gauta 865 dol., o 
norima sudaryti bent tūkstantį 
dolerių. Aukas renka ir priima 
visi skyriaus valdybos nariai: 
Jonas Šuopys — pirmininkas, 
Juozas Dabrėga ir Ignas 
Leščinskas — vicepirmininkai, 
Stasė Gofensienė — sekretorė, 
Ona Eikinienė — iždininkė, 
Jonas Jankūnas — valdybos 
narys. Surengto tradicinio pobū
vio pelnu, aukomis ir nario 
mokesčiu siekiama sudaryti ir 
Balfo centrui pasiųsti i Chicagą 
galimai didesnę sumą paramai 
lietuvių, kurie jos reikalingi 
įvairiuose kraštuose. 

SOL. B. POVILAVIČIUS 

Beveik nėra renginio, į kurio 
meninės programos atlikimą 
neįsijungtų sol. Benediktas 
Povilavičius, bosas, plačiai 
žinomas ne tik vietoje, bet 
įvairiose šio krašto lietuvių 
kolonijose, į kurias jis dažnai 
kviečiamas koncertams. Lapkri
čio 22 d. Lietuvių karių veteranų 
nų s-gos „Ramovės" Bostono 
skyriaus valdybos surengtame 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
minėjime jis giedojo ne tik baž
nyčioje šv. Mišių metu, bet 
atliko ir kelias dainas iškil
mingame susirinkime, vyku
siame tuoj po pamaldų salėje po 
bažnyčia. Bažnyčioje vargonais, 
o salėje po Bažnyčia pianinu 
solistui akompanavo komp. 
Jeronimas Kačinskas, nuola
tinis solisto B. Povilavičiaus 
akompaniatorius. 

Iškilmingame minėjime salėje 
po bažnyčia pagrindinę kalbą 
pasakė skyriaus pirmininkas 
Aloyzas Astravas, o vietos 
Ramovėnų veiklą suglaustai 
nušvietė skyriaus sekretorius 
Juozas Vaičjurgis. Prie kavos 
pasidalinta dar įvairiais kitais 
reikalais, prisiminti praeities 
darbai ir ateities uždaviniai. 

NARIŲ SUBUVIMAS 

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijoje yra nuo senia i 
įsitvirtinęs gražus paprotys 
kiekvienų metų rudenį rengti 
narių pobūvį, kuris pavadintas 
„Šurum-burum". Jo tikslas — 
susieiti nariams, pabendrauti ir 
draugiškoje nuotaikoje praleisti 
vakarą. Šįmet toks d-jos narių 
pobūvis įvyko lapkričio 22 d 

kelia nuotaiką. Tai dabar ypač 
svarbu So Bostono lietuvių 
Piliečių d-jai, kuriai tenka per
s i t va rky t i , s i ek i an t to l iau 
išlaikyti savo turimą namą 
vietos lietuviškosios veiklos 
centru. 

Draugijos naujos valdybos rin
kimai įvyks gruodžio 13 d. nuo 
12 vai. ligi 4 vai. po pietų 
nuosavose patalpose. Rinki
muose dalyvaujančių narių 
skaičius sudaro patikimiausią 
rodyklę, kiek draugijos nariai 
domisi ir rūp inas i savo 
organizacijos reikalais. 

ĮSPŪDINGAS M I N Ė J I M A S 

Onos Ivaškienės suorgani
zuoto Bostono lietuvių tautinių 
šokių sambūrio 50 metų veiklos 
sukak t i e s minėjimas įvyko 
lapkričio 28 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos didžiojoje 
salėje. J is buvo gerai paruoštas 
ir įspūdingas. I jį atsilankė labai 
daug Bostono ir apylinkės lie
tuvių, latvių ir estų tautinių 
šokių atlikėjų, su kuriais sam
būris palaiko glaudžius ryšius. 
Minėjime visų susidomėjimo 
centre buvo Ona Ivaškienė, 
sambūrio iniciatorė, jo cemen
tuotąja, nenuilstanti mūsų tau
tinių šokių puoselėtoja, dar vis 
tebedirbanti su sambūriu, nors 
jo vadovybe jau y ra perleidusi 
savo sūnui Gediminui. J i gavo 
daug sveikinimų, dovanų. Jai 
r e ikš ta padėka už a t l ik tą 
re ikšmingą darbą, l inkė ta 
stiprios sveikatos, visokeriopos 
laimės ir sėkmės. 

Minėjime pagrindiniu kalbė
toju buvo d r . Alg i rdas 
Budreckis, programą atliko 
sambūrio jaunių, studentų ir 
veteranų grupės, minėjimą 
grakščiai pravedė dr. Mirga 
Pakalniškytė-Girniuvienė. Y- k 
pač įspūdingas buvo draugystės * 
šokis, kur į a t l iko bendra i 
lietuvių, latvių ir estų tautinių 
šokių šokėjai. Gražiai papuošta 
salė, i šk i lminga i padengt i 
stalai, gera vakarienė, sklidinai 
pripildyta salė įvairaus amžiaus 
lietuviais, spalvingi tautiniai 
drabužiai, reto pakilimo nuotai
ka išskyrė minėjimą iš visų kitų 
renginių. Išskirtina sukaktis 
paminėta išskirtinu būdu. 

Minėjimo vakaro programos 
knygutę skoningai paruošė 
Vytautas Dilba, o sukakties pro
ga 120 puslapių leidinį sureda
gavo dr. Algirdas Budreckis, jį 
apipavidalino dail. Julius Špa-
kevičius, išleido Ona Ivaškienė. 
Leidinys gausiai iliustruotas. 
Jame sukaupta daug medžiagos 
apie sambūrį ir jo veiklą. 

Minėjime daug ovacijų sukel
ta pirmosios sambūrio šokėjų 
grupės dalyviams, kurie 1937 
metais sudarė to sambūrio 
branduolį, o ta ip pat buvusiai 
sambūrio šokėjai dainininkei 
V e r u t e i B iz inkauska i t e i , 
minėjime a t l ikus ia i keletą 
dainų, akompanuojant jos tė
veliui dr. Petrui Bizinkauskui. 

Visais minėjimo reikalais rū
pinosi sambūrio šokėjų tėvų 
komi t e t a s , vadovaujamas 
p i r m i n i n k ė s Phi l l ips , ir 
iždininko — Vytauto Jurgėlos. 

P. V. 

CLASSIFIED GUIDE 

Išnuomojamas 4 kamb butas, Švie
sus, 2 a. Brighton Parke vienam arba 
dviem suaugusiems asmenims be 
gyvuliukų. Bus tuščias sausio 1 d., 
1988. Skamb. kiekv. dieną po 12 vai. 
247-383* . 

Ona Ivaškienė su jos įsteigto tautinių šokių šokėjų sambūrio jaunųjų šokėjų grupe. 

BOSTONO LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

SAMBŪRIS 1937-1987 M. 

Gimusi Bostone, Ona Piva-
riūnaitė būdama 4 metukų 
grižo su tėva is į Lietuvą. 

nuosavose patalpose. Jis buvo Lankydama Utenos „Saulės" 
gerai organizuotas ir įdomus, 
bet narių nesutraukė tiek, kiek 
tikėtasi. Teatsilankė arti 100 
narių, o draugija tu r i jų 
dešimteriopai daugiau. Gaila, 

gimnaziją, ji gavo ne tik mokslą, 
bet ir atgimusios Lietuvos 
dvasią, kuri ją lydėjo ir tebelydi 
Amerikoje. Kartu su sesute 
Maryte (Valatkiene) 1927 m 

kad lietuviai vis rečiau lanko grįžo atgal i Bostoną. South 
lietuviškus parengimus, kurie Bostone apsigyveno pas dėdę 
stiprina tarpusavio ryšius ir Tadą P iva r iūną ir tuojau 

įsijungė į lietuvių organizacinį 
veikimą. 1928 m. lapkričio 25 d. 
ištekėjo už vyčių veikėjo Alek
sandro Ivaškos ir sukūrė lie
tuvišką šeimą. 

Nors Bostono lietuvių koloni
ja buvo veiklus kultūrinis ir 
visuomeninis centras, Ona Ivaš
kienė nematė čia lietuviškose 
programose jokių lietuviškų žai
dimų, šokių, deklamacijų ir tau
tinių drabužių, prie ko Lietuvoje 
buvo pripratusi, labai jų pasige
do. Todėl 1987 m. vasarą 
pradėjo su mažamečiais. Ji 
pradėjo mokyti sūnus Algi
mantą ir Rymantą kelių 
l iaudies šokių žingsnius. 
Netrukus kai kurie kaimynai 
paprašė, kad ir jų vaikučius 
pamokytų. 1937 m. vasaros gale 
O. Ivaškienė jau turėjo 20 vaikų 
5-7 metų amžiaus. 

1937 m. lapkričio 25 d. įvyko 
Bostono Lietuvių Tautinių 
šokių šokėjų grupės pirmasis 
viešas pasirodymas. Lietuvos 
Dukterų draugija Bostone pa
kvietė tą jauną, tautiniais 
drabužiais pasipuošusią grupę 
pasirodyti su šokiais ir 
ža idimais . Pub l ika buvo 
sužavėta. 1938 m. pirmą kartą 
Bostono tautinių šokių šokėjų 
grupė dalyvavo Bostono lie
tuvių Vasario 16-tos dienos 
minėjime. Šokėjai atliko kalvelį 
ir kubilą. Nuo to renginio Onos 
Ivaškienės vadovaujami šokėjai 
įvairiomis progomis ir 
iškilmėmis pradėjo keliauti net 
po miestus, atlikdami kultūri
nes programas. New Yorko 
Pasaulinėje parodoje, 1939 m. 
rugsėjo 10 d., jaunieji Bostono 
šokėjai dalyvavo „Lietuvių 
dienos" programoje, kurią 
stebėjo 25,000 žiūrovų. Iš ten 
dalyvavusių 4 šokėjų grupių, 
bostoniečiai buvo jauniausi. 

1949-43 metų laikotarpyje 
Bostono Lietuvių Tautinių 
šokių sambūris greit išpopu
liarėjo Naujosios Anglijos 
lietuvių kolonijose, ypač per 
Minkų radijo ir laikraščio „Dar
bininko" gegužines ir kitus 
renginius. Sambūris taipgi 
išplaukė į platesnius vandenis. 
1942 m. buvo pakviestas daly
vauti Devintame JAV Naciona
liniame liaudies festivalyje 
Bostone. Po to tas pats National 
Folk Festival kasmet kviesdavo 
Sambūrį dalyvauti festivaliuo
se ir atstovauti lietuviams. 
Sambūris išgarsino lietuvių 
vardą JAV kultūrininkų tarpe. 
Pačioje Massachusetts vals
tybėje Sambūriui ypač sekėsi. 
Nuo 1943 m. jis buvo ir tebėra 
kviečiamas į Naujosios Anglijos 
Liaudies šokių festivalius ir į 
Harvard Folk Danei ng Society 
šokių šventes. Sambūris buvo 
pati pirma lietuvių grupė viso
je Amerikoje, pasirodžiusi 

televizijoje. 1953 m. gruodžio 26 
d. televizijos stotis YVBZ-
TV-4-tas kanalas transliavo 
„Big Brother Bob Emery" 
programą, kuri parodė įvairius 
tautinius šokius, įskaitant ir 
Sambūrio jaunamečius ir vyres
niuosius šokėjus. Tarp 1954 ir 
1959 m. Bostono Sambūris pasi
rodydavo su šokiais YVBZ-TV-4 
ir „šviet imo" VVGBH-TV-2 
kanalų kultūrinėse translia
cijose. 

1961 m. birželio 13 d. Sambūris 
atstovavo lietuviams JAV infor
macijos Agentūros suruoštame 
„Internationa Galą — Around 
the World in 80 Minutes" JAV 
Valstybės Departamento naujo
je auditorijoje, Washingtone. 
Bostono operos kompanijai sta
tant Gounod „Faustą" 1963 m. 
vasario 15 ir 23 d., Sambūrio 
šokėjai atliko „JFausto" operos 
studentų ir kareivių vaidmenį. 
New Yorke Pasaulinėje parodo
je „Lietuvių diena" įvyko 1964 
m. rugpjūčio 23 d. Šoko 500 
šokėjų. Tarp 29 tautinių šokių 
šokėjų grupių, gausiai buvo ats
tovaujama Sambūriui. Savaime 
aišku, kad nu)o 1957 m. Sam
būris dalyvavo visose JAV 
Lietuvių Bendruomenės ruoš
tose Lietuvių Tautinių šokių 
šventėse. 

Bostono Lietuvių Tautinių 
šokių sambūris per 50 metų yra 
įgyjęs nemažą reper tuarą 
liaudies šokių. Sambūris yra 
pasiruošęs repetuoti ir šokti 43 

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 to*.: (312) 238-9787. 

Numatytos kelionės 1 M 8 m. por 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

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

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

Kelionė laivu į KARIBŲ SALAS 
MEKSIKA, TAXCO, ACAPULCO 

BRAZILIJA. ARGENTINA 
AUSTRUA. VENGRUA 

JUGOSLAVIJA 
Kelionė laivu j ALASKĄ 

AUSTRALUA 

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

H I L P W A N T E D 

į g j KOMPIUTERIŲ 
pagalba galit* MUKTI v PARDUOTI 
NAMĄ miestą ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J .BACEVIČIUS 
BELL-BACE REAUORS 

UtCOHK TĄX — MHUH4KCT 
6529S KED2IE 

MMMį 

CUTTER 
Clothing Mfg. Co. seeking exper. 
eutter Full time position, Downtown, 

VVest Loop. Call 649 -5505 . 

šokius! Iš pradžių Sambūris 
šoko liaudies šokius, kuriuos 
Ona Ivaškienė parsivežė iš 
Lietuvos, vėliau naujų šokių iš
mokė Vytautas Beliajus, Mari
ja Baronaitė, o dar vėliau kiti 
lietuviai choreografai. Maždaug 
nejučiomis, Onos Ivaškienės 
sūnus ir buvęs šokėjas Gedi
minas perėmė moksleivių ir stu
dentų grupių paruošimą. Ona 
Ivaškienė sutiko pasilikti su 
jaunamečių šokėjų lavinimu. 
Iki šios dienos pasiliko tokia 
tvarka. Per penkiasdešimt metų 
per Sambūri perėjo keturios 
kartos šokėjų. Bendras jų skai
čius siekia daugiau 600! Kai 
kurių šokėjų anūkai dabar šoka. 
Tai liudija, kad Bostono Sam
būris yra gyva, organiška ins
titucija su milžiniškais kul
tūriniais pasiekimais tiek Ame
rikos lietuvių, tiek pačių ame
rikiečių tarpe! 

Kokie Onos ir Gedimino 
Ivaškų bei Sambūrio ateities 
planai? Savaime aišku: Sam
būris ruošiasi darniai šokti 
Lietuvių VIII Tautinių šokių 
šventėje 1988! Padėkime jiems 
įgyvendinti šį užsimojimą! 

(AMB) 

GARAGE CARPENTER CREWS 
(EXPERIENCED) 

BETTER BUILT LUMBER 
799-9393 

PLEASE CALL IN ENGLISH 

GREIT IR SĄŽININGAI 
I — — M M — P — i 

BU PARDAVIME NUOSAVYRtU 
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 
5900 S. Pulaaki 

797-0900 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit \u 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRAMK ZAPOUS 
320*Vi W«s* 9Sth Strtfft 

Tai. — G A 4 4 * 5 4 

CALUMET CrTY ON S4BLEY BLVt 
3 Stores, apart on 2nd flr 20 Yrs ok 
999-3300. By owner. 

Please call in English 

V.T. ELECTRIC CO. 
License Insured — Bonded 

4364937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas T i 

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

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

655-2020 
tOAUOUUS PUMPUTIS 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

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

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

UnasGytys 

G. 
Bronius Metinys 

Rūta SusmskNme 
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 

šį mėn. specialus kilimų pardavimas. Pirki
te nevažiavę į krautuves! „Stairvresistant" 
mieg kamb. kilimas ir jo pamušalas (klo
jamas už 179.00. 10 m. „vrear-dated" 
kilimas su „premium" pamušalu įklojamas 
salone ir vakj. kamb. už 325.00. „Special 
deal" laiptams. Naujai įklojami seni kilimai; 
pataisomos siūlės; kilimai ištempiami. 
Pilnai apdraustas patarnavimas. Skambinti 
pc6val. vakaro, palikti vardą ir tel. numerį 
R. Dargia, tel.: 599-2349. 

Gražus namas pensininkui Šiltame kraite 
Hot Springs, Ark. 2 mieg., virtuvė, valg 
kamb., vonios kamb. šildymas šaktyma; 
su „heat pump". Didelis sklypas. Daug me 
deltų, daržas. $33,500. Skamb. Soe 
(991) 797-9929 arba Nobies & Saracin 
Realty (991) 9244393. 

T A I S O M I 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
Ba? E^bšsMlEES I MsMPaBSS* | \ a j Į a « M 

Te4.99S4924.NM* 9 ryt* M 9 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Kiekvienas žmogus turi tris 
būdus: tą, kurį jis parodo, tą, 
koksai jis iš tikrųjų yra ir tą. 
kokiu jis save laiko. 

A. Karr 

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS 
STASYS YLA 
Iliustravo dailininkės— 
ZITA SODEIKIENĖ ir 
IRENA MITKUTĖ 

182 psl., didelio formato, kietais virše
liais su aplanku. Liuksusinis leidinys. 
Išleido Am. Lietuvių Bibliotekos Lei
dykla (Lithuanian Library Press). Spau
dė Morkūno spaustuvėje. 

Sis leidinys skirtas šeimų tradicijoms, kurios yra turtingiausios 
ir reikšmingiausios visose VISŲ tautų kultūrose. Čia apsiribojama 
šeimos kūrimo vyksmais, pradedant nuo pažinties, einant prie 
sutarties ir santuokos, baigiant santuokiniu vaisiumi — kūdikiu 
bei jo ugdymu. 

Kaina su persiuntimu 22 dol. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 VV. 63rd St., Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 8% valst. mokesčio. 

•laja f-ta L E-|a 9atf)e •prilyti 

jog iafrirtlaė paatHa; 

M Mama v 
eta 

LIETUVOS 
BAŽNYČIOS 

ftaaaėi eaaia>alaiEiIeaI a*aaa>BtaaaaAJ aaaaftašaaSaa— 

1*1 b k K a i a U i 
• O H « napevisaval* • 

Arcaltefcttnanj yaotyafcf •praly-
niil f ra 9T. Ia2. Jarajie aaaaate, 

992 asl. 793 Htaafr., kieti 

Tekstą rinko Praafe aaaattavaki. w a i 
H.SSriSL 

anJIUfaBEfiH f E> 

Mnois gyventojai moka $24.00 

VilfllIOUE II 

J 

http://Te4.99S4924.NM*


Vysk. Pauliui Baltakiui šventinant kertinį akmenį Liet. Religinės šalpos priestato Brooklyne, 
N.Y. Priestatas yra statomas Liet. Informacijos centrui plėsti. Čia matomi Kunigų Vienybės ir 
Religinės šalpos direktoriai ir kt. 

KASOS KONFERENCIJOJE 
PABUVOJUS 

• Per šiuos metus federalinėje 
lietuvių kredito unijoje įvyko 
visa eilė pasikeitimų bei pato
bulinimų. Direktorių tarybos 
pirmininku buvo išrinktas dr. 
Rimas Vaičaitis, iždininku ir 
vyriausiuoju vedėju (general 
manager) pakviestas Gintas 
Žemaitaitis, o iš direktorių tary
bos pasitraukusio Kasos įstei
gėjo Vytauto Vebeliūno vietoje 
įėjo f inansininkas Romas 
Pe t rauskas . Perorganizuota 
kredito komisija ir direktorių 
taryboje sudaryta visa eilė 

" 'komisijų, pasigirstant įvairiais 
darbais bei uždaviniais, pvz. 
informacija, atsilikusių paskolų 

: išrinkimo prižiūrėjimas ir pan. 
'" Naujojo vyriausio vedėjo pastan-

gomis yra keičiajni buhalterijos 
metodai ir stengiamasi sus
tiprinti kompiuterių operacijas. 
Paskutiniu metu Kasa užpirko 
erdvias patalpas Richmond Hill, 
N.Y., į kurias, pertvarkius ir 
p r i t a i k i u s dabar t in iams 
reikalavimams, keleto mėnesių 
bėgyje persikraustys centrinė 
Kasos įstaiga. Tas labai palen
gvins ir paspartins visus dar
bus, nes bus galima padidinti ir 
tarnautojų skaičių. Šiuo metu 
taip pat yra ieškomos erdvesnės 

i bei t inkamesnės patalpos 
* Detroite, kur Kasos skyrius 

sparčiai auga. 
*. Su tokiomis mintimis bei 

nuotaikomis prabilo Kasos 
direktorių tarybos pirmininkas 
dr. R. Vaičaitis į direktorius ir 
tarnautojus, susirinkusius meti-
nėn darbo konferencijon š.m. 
lapkričio 7 dienos ankstyvų ry
ta Marco Island, Floridoje. Nors 
už lango švietė rudens saulė ir 
viliojo pasidžiaugti ošiančių 
bangų malonumais, salėje ati
džiai ir susikaupę klausėsi apie 
30 dalyvių. 

G. Žemaitai t is t rumpai 
supažindina su finansine Kasos 
padėtimi, pažymėdamas, jog ši 
institucija yra viena iš greičiau

siai augančių kredito unijų 
JAV-se. Šiuo metu indėlių suma 
siekia jau 66 milijonus, o pas
kolų išduota už 49 milijonus. 
Rezervai siekia maždaug 15#, 
kas yra daug daugiau negu to 
reikalauja federaliniai įsta
tymai. Visi indėliai yra ap
drausti ligi 100,000 dol. 

Vytautas Alksninis, direk
torių tarybos vicepirmininkas, 
apibūdina naujausią Kasos pa
tarnavimą — pirmąją lietuvišką 
Visa kredito kortelę, kuri yra 
papuošta lietuviška trispalvę ir 
stilizuotu Vyčiu. Susidomėjimas 
šia kortele yra nemažas, nors ji 
pasirodė dar tik prieš kelias 
savaites. Ją gali įsigyti ir stu
dentai labai patogiomis 
sąlygomis. 

Algis Šilbajoris, informacijos 
komisijos pirmininkas, plačiau 
išryškina Kasos paramą 
lietuviškiems visuomeniniams 
'darbams. Nuo įsisteigimo 1980 
metais ligi 1986 m. pabaigos 
lietuviškai veiklai paremti 
Kasa jau paskyrė 93,362 dol. Ta 
parama reiškiasi tiesioginėmis 
aukomis, reklama periodinėje 
spaudoje bei radio, skelbimais ir 
pan. Chicagos skyrius savo na
rių informacijai pradėjo leisti 
„KasaRaštį". Tai pavyzdžiai, 
rodantys tamprų Kasos ryšį su 
sava visuomene. 

Zenonas Jurys, kontrolės 
komisijos pirmininkas, api
brėžia jo vadovaujamos komisi
jos atsakomybę ir darbus. Pagal 
valdžios nustatytus įstatymus ši 
komisija kiek vieneriais metais 
turi apklausinėti bent 10% vi
sų Kasos narių apie jų sąskaitų 
tikslumą. Šiais metais yra sam
doma nauja buhalterijos firma 
atlikti privalomą metinę visų 
skyrių reviziją. 

Neatvykus paskolų išdavimo 
(credit) komisijos pirmininkui 
Martynui Brakui, apie šios 
komisijos darbus trumpą žodį 
taria jos sekretorė Vida Jan

kauskienė. Pasidžiaugia, kad 
skyriai gerai kooperuoja ir 
prašo ateityje išvystyti dar tam
presnį ryšį, tuo pagreitinant 
paskolų išdavimo procesą 
nariams. 

Toliau buvo visų penkių Ka
sos skyrių vedėjų pranešimai. Iš 
kaimyninio St. Petersburgo at
vykęs Aras Mieželis iškelia 
keletą konkrečių siūlymų efek-
tingesniam darbo vykdymui bei 
sklandesniam narių patar
navimui. Jo vadovaujamas sky
rius šiuo metu turi apie 800 
narių. St. Petersburgo įstaigoje 
dirba 4 nuolatiniai ir 1 dalinis 
tarnautojas. 

Didžiausio Kasos skyriaus — 
Chicagos — entuziastingas 
vedėjas Vytenis Rasutis pasi
džiaugia, jog nuo šių metų 
pradžios skyrius padidėjo 500 
narių. Skyriuje veikia trys įstai
gos: Marąuette Parko, Cicero ir 
neseniai atidaryta Hickory 
Hills. Cicero įstaigai vadovauja 
Birutė Skorubskienė, o Hickory 
Hills — Vida Meiluvienė. Šioje 
įstaigoje dirba ir naujausia tar
nautoja — Ramunė Gaižutytė, 
kuri tvarko visus Chicagos sky
riaus paskolų prašymus. Kiek
vienoje įstaigoje įvesta kom
piuterių sistema labai palen
gvina darbus ir paspartina 
patarnavimus nariams. Chica
gos skyriuje yra 4 nuolatiniai ir 
5 daliniai tarnautojai. 

Visuomet energijos ir idėjų 
pilna Detroito skyriaus vedėja 
Gailė Dėdinienė painformuoja, 
jog šiame skyriuje yra jau dau
giau kaip 300 narių, iš kurių 
apie 80% jaunesni negu 60 
metų. Tas rodo, kad ir jaunesnės 
kartos savai lietuviškai finan
sinei įstaigai rodo didelį dėmesį. 
Skyriaus įstaigoje dirba 1 nuo
latinė ir 3 dalinės tarnautojos. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

BERŽAS UŽ LANGO, romanas. Dalila Mac-
kialienė 323 psl $10.50 

PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE. Kęstu
tis K. Girnius. 422 psl $10.00 

PAKELĖJE l PAŽADĖTĄJĄ ŽEME, sa
tyrinės elegijos. Antanas Gustaitis. 184 
psl $10.00 

ISLAMAS. Religija, kultūra, valstybė. Anta
nas Rubšys. 109 psl $5.00 

NAIKINAMIEJI. Politinio kalinio pasako
jimai. Ava Saudargienė. 224 psl. m. virš. $9.00 

k. virš. $10.50 
SAULĖLYDŽIO METAIS. A. Pakalniškis. 

. 256 psl $6.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

Kai įs ta iga įsigys naujas 
patogesnes patalpas, gali tekti 
tarnautojų skaičių didinti. 

New Yorko skyriaus veiklą 
apžvelgia G. Žemaitaitis. Įs
taiga turi 4 nuolatinius ir 5 da
linius tarnautojus. Kasa yra 
profesionali finansinė institu
cija, atliekanti visus pagrin
dinius f inansinius patar
navimus savo nariams. New 
Yorko skyriaus darbas labai 
palengvės, kai bus persikelta į 
nuosavas erdvias patalpas. 

Kadangi Waterburio skyriaus 
vedėjas Antanas Paliulis nega
lėjo dalyvauti, tai apie šio 
mažiausio skyriaus, įsikūrusio 
tik prieš metus laiko, darbus 
trumpai painformavo G. Žemai
taitis. Yra svarstomos gali
mybės jį plėsti, jungiant ir kai
mynines lietuviškas kolonijas 

Su šiais pranešimais užsi
baigia priešpietinis posėdis. Iš 
pranešimų susidarė įspūdis, jog 
visi skyriai veikia gana savisto
viai, atsižvelgdami į vietos sąly
gas ir narių pageidavimus. Vi
si pranešėjai reiškė entuziasmą 
ir norą galimai tobuliau patar
nauti savo nariams lietuviškoje 
nuoširdžioje aplinkoje. Nors 
dabartinis narių skaičius jau 
prašoko 5,000, bet norima ir 
ateityje į šią finansinę įstaigą 
įjungti dar daugiau mūsų tau
tiečių, sudarant sąlygas jiems 
pelningiau laikyti savo santau
pas. Didesnis narių skaičius 
leistų dar plačiau remti lie
tuvišką veiklą. 

Popietinis posėdis skiriamas 
diskusijoms apie Kasos įnašą į 

mūsų visuomeninį gyvenimą 
praeityje ir svarstomi būdai bei 
keliai tą įnašą didinti ateityje. 
Diskusijoms įžangą padaro dr. 
R. Vaičaitis, dr. Tomas Remei-
kis ir gener. konsulas Vaclovas 
Kleiza, o po to įvairiomis min
timis bei konkrečiais siūlymais 
įsijungia visi konferencijos daly
viai. Čia iškelta visa eilė prak
tiškų sumanymu, kuriuos atei
tyje Kasos vadovybė apsvarstys 
ir stengsis realizuoti. Jau tas 
faktas, jog visi Kasos tarnau
tojai yra lietuvių kilmės ir kiek
vienais metais Kasa skiria ne
mažą sumą lietuviškų reikalų 
parėmimui, rodo aiškų šios 
institucijos ekonominį įnašą ir 
užsiangažavimą mūsų visuo
meniniame gyvenime. 

Rytojaus dieną vyksta atskiri 
darbo posėdžiai tarnautojams, 
supažindinant juos su naujau
siais techniniais reikalavimais 
bei procedūromis. Tuo pačiu 
metu tariasi direktorių taryba, 
o skyrių vedėjai, susirinkę su 
vyriausiu vedėju, ieško būdų 
patobulinti ir suvienodinti 
skyrių darbus. Konferencija 
praėjo darbingoje šeimyniškoje 
nuotaikoje ir sudarė progą tiek 
skyrių tarnautojams, tiek vado
vybei vieni kitus arčiau pažinti 
bei plačiau pasiinformuoti apie 
visą Kasos veiklą, kuri kiekvie-
neriais metais didėja ir plečiasi. 

V. K. 
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Charakter is 
pastovi valia. 

A.tA. 
STASIUI VENGIANSKUI 

Lietuvoje mirus, giliai liūdintį sūnų 
EDMUNDĄ ir jo žmoną BRONĘ, 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Agnietė ir Vincas Bigeliai 
Sofija ir Juozas Cibai 
Stepas Juodakis 
Aldona ir Vincas Kačinskai 
Irena ir Jonas Rimkūnai 

ta i kurčia , 

Lacordaire 

A.tA. 
JUOZUI ARŠTIKIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą mielai GENEI ARS-
TTKIENEI ir artimiesiems. 

Antanas Tamošaitis, 1 
sūnus Viktoras ir jų šeimos 1 

fcfl midlcind Feclercil 
mKĖBtr Savinas and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 & HARLEM AVE. 

598-9400 

BHE 
tgULNUMC 
LENDER 

Mielam Tėvui ir Seneliui 

A.tA. 
SALIAMONUI TAMAŠAUSKUI 

mirus, dukterį dr. ALINĄ DOMANSKIENĘ, jos vyrą 
VANDELINĄ ir anūkus JONĄ ir RIMĄ su Šeima 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Vytautas ir Danutė Mažeikos 
Bartis ir Patricia Mažeikos 
Kernius Mažeika 
Robertas ir Nancy Terrians 
Andrius ir Irena Barauskai 
Viktoras Barauskas 

A.tA. 
JUOZUI ARŠTIKIUI 
mirus, žmoną GENĘ, dukras AUD
RONĘ ir JŪRATĘ su šeimomis nuo
širdžiai užjaučiame 

Marcelė ir Kostas Arai 
Loretta ir Kazys Kynai 
Elena ir Jonas Purtuliai 

St. Petersburg, Florida 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avemie 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9862 
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas — 523-0440 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

1410 So. 50th AvM Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
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 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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x Marijonų bendradarbių 
kalėdinis pobūvis bus gruo
džio 19 d., šeštadienj, Marijonų 
vienuolyno svetainėje. Prasidės 
1 vai. p.p. Kviečiami visi daly

vauti Kūčių šventėje, kurioje 
bus kalėdinės giesmės, dovanų 
pasidalijimas, programa, vaišės. 
Susisiekti reikia su pirm. Stella 
Kaulakiene. P. Tamošiūniene 
arba Sabina Henson. 

x Balys Raugas, „Kario" 
žurnalo redaktorius, specialiai 
atvyksta į Chicagą supažindinti 
su Vytenio Statkaus knyga 
..Lietuvos ginkluotos pajėgos 
1918-1940 m. Knygos sutiktu
vės bus sekmadienį, gruodžio 13 
d., 3 vai. p.p. Balzeko muziejaus 
Gintaro salėje. 

x „Draugo" administraci
joje galima gauti meniškų me
džio drožinių, vazų, kitokių 
meno dirbinių, kurie tinka kalė
dinėms dovanoms. Yra ir tau
tinių audinių bei lietuviškų 
ženkliukų, kurias galima pasi
puošti namus ar automobilius. 

x Kun. Andrius Senkus, 
Lake Worth. Fla., Albinas Ruz
gas. Montreal, P.Q., Kanada, 
Vanda Vaitkevičius, Chicago, 
111., Mrs. S. Mesec, Waukegan, 
III., Martynas Sumantas, Los 
Angeles, Cal.. Pr. Sidzikauskas, 
Glendale. Cal.. Julia Antanai
tis, Miami Beach. Fla., J. Sodai-
tis, Ormond Beach, Fla., Juozas 
Ramanauskas. Bridgewater. 
Mass.. pratęsdami „Draugo" 
prenumeratą, kiekvienas at
siuntė po 10 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Sol. Birutė ir Rimtautas 
Vizgirdai iš Glendale, Cal.. 
lankėsi Chicagoje, ta proga 
aplankė „Draugą", įsigijo plokš
telių ir naujausių leidinių ir pa
aukojo 25 dol. dienraščio pa
ramai. Labai dėkojame. 

x Vytautas Beleckas. Sun-
ny Hills. Fla., mūsų garbės pre
numeratorius, rėmėjas, su pre
numeratos pratęsimo mokesčiu 
atsiuntė 25 dol. dienraščio pa 
ramai. Labai dėkojame. Vyt. 
Beleckas yra lietuviškos kolo-
nijos-sodžiaus organizatorius ir 
jos steigėjas, kur šiuo metu jau 
gražiai įsikūrė daugiau kaip 
šimtas lietuvių. 

x Operos rengiamas Naujų 
Metų pokylis įvyksta Jaunimo 
centro didžiojoje salėje gruodžio 
31 d., 8:30 vai. vak. Stalų rezer
vacijas priima ir visas informa
cijas teikia Vaclovas Momkus. 
tel. 925-6193. Prašome Chicagos 
ir apylinkių lietuvius gausiai 
dalyvauti. 

įsk.; 

x Planuokite jau dabar da 
lyvauti G. T. INTERNATIO 
NAL pirmojoje 1988 m. ekskur
sijoje. Balandžio 7 d. išvykstam.', 
į egzotišką ir nuotykių pilna 
Pietų Ameriką, įskaitant Bra 
ziliją, Iguassu Falls ir Buenos 
Aires. Kreiptis. G. T. Interna
tional Inc., 10401 S. Roberts 
Rd„ Palos Hills, 111. 60465. tel.: 
(312) 430-7272. 

(sk.) 

x Kun. Viktoras Rimšelis, 
Marijonų vienuolijos provinci
jolas vadovauja posėdžiams, ku
riuose aptariami ateinančių me
tų finansiniai ir darbo planai. 
Posėdis vyksta Marianapolyje. 
Thompson. Conn. Šiandien ten 
išvyko iš Chicagos provincijolas 
kun. V. Rimšelis, tarėjas kun. J. 
Duoba ir provincijos ekonomas 
A. Kelpšas. Marianapolyje yra 
tarėjai kun. S. Saplys. kun. B. 
Vaišnoras ir kun. T. Roth. Gy
venantiej i Chicagoje grįš 
sekmadienį, gruodžio 13 d. 

x Demonstracijos prieš M. 
Gorbačiovą Chicagoje vyko 
gruodžio 7 d. miesto centre. 
Amerikos Lietuvių Tarybos pa
samdytas autobusas nuvežė 
būrį lietuvių. Demonstracijose 
pasirodė lietuviai, ukrainiečiai 
ir kitų pavergtų tautų atstovai. 
Gerą kalbą pasakė K. Oksas. 
Plakatus sugadino lietus, bet 
pradžioje ir jie buvo matyti. 

x Algirdas Karaitis. Union 
Pier, Mich.. ..Gintaro" vasarvie
tės savininkas, pratęsė pre
numeratą, apmokėjo už skelbi
mus, pridėjo 30 dol. auką ir 
palinkėjo geros sėkmes. Alg. 
Karaičiui. M*USU garbes pre
numeratoriui ir rėmėjui, taria
me nuoširdų ačiū. 

x Vytautas Radžius. Chi
cago. 111.. Gene Gaidelis. Oma
ha, Nebraska. M. Mikutavičius, 
W. Hyannisport, Mass.. J. 
Prokurat. Poulsbo, Wa„ Vladas 
Sonda, Toronto. Kanada. A. Že-
bertavičius. Treasure Island. 
Fla.. Kazys Jonynas, C. Rama
nauskas, abu iš Chicagos, 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas pridėjo po 10 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Petras Petraitis iš Rich-
mond Hills. N.Y., atsiuntė 20 
dol. auką ir pratęsė „Draugo" 
prenumeratą vieneriems me
tams. P. Petraitį skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už pa
ramą labai dėkojame. 

x Lemonto Lietuvių Bend
ruomenės kūčios įvyks gruo
džio 11 d. 7 v.v. Ateitininku na
muose. Norintys dalyvauti pra
šomi skambinti tel. 257-7852 ar
ba 257-7071. Kviečiame visus 
dalyvauti su mumis. 

<sk.) 
x Tik 9.5%! Tik 9.5%! Tik 

9.5%! Tik 9.5%! Kas ir Kur? 
Naujo automobilio pirkimo 
paskolos KASOJE! KASA 
Lithuanian Federal Credit 
Union 598-1333 arba 737-2110. 

(sk.) 

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

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

Tel . 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai nuo 9 ik i 7 vai vak. 

Šeštad. 9 \ r ik i i vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0600 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden A ve.. Ste. 18-2 
Hinsdale. II. 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x Siunt iniai į L ie tuvą . 
Tiksliai žinant, kas pageidauja
ma, kiek ten įvertinama ir koks 
įvairiu prekių muitas, galime 
jums sudaryti nebrangius, bet 
artimiesiems tikrai naudingus, 
siuntinius. Pas siuntėjus Chica
goje ir apylinkėse atvažiuoju į 
namus, siuntinius supakuoju ir 
išsiunčiu. Skambinti rytais 7-9 
vai., vakarais 4-6 vai. Tel. 
430-4145. 

<sk.) 

x Žemaičių Kultūros klu
bas, Chicago, 111., kuriam vado
vauja Juozas Sketvys, sveikina 
visus narius, „Draugo" dien
raščio darbuotojus su Sv. 
Kalėdų šventėmis ir Naujais 
1988 Metais, linki visiems geros 
sveikatos ir sėkmės. Ta proga 
aukoja ..Draugui" 25 dol. 

x Marija Stašaitienė, Chica
go, 111., sveikina visus gimines, 
draugus ir pažįstamus Šv. Kalė
dų ir Naujų 1988 Metų proga, 
linki visiems geros sveikatos ir 
Aukščiausiojo palaimos ir vietoj 
kalėdinių kortel ių aukoja 
„Draugui". 

x Chicagos Anglijos Lie
tuvių klubas, Chicago, 111., 
Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1988 
Metų proga sveikina visus klu
bo narius ir geros valios lie
tuvius. „Draugo" paramai per 
valdybos ižd. Kazį Rožanską pa
aukojo 25 dol. 

x Dr. Birutė Paprockienė, 
Glendale, N.Y., linki „Draugo" 
redaktoriui ir visam štabui ma
lonių Kalėdų švenčių ir kartu 
visiems geriausios sveikatos. Ta 
proga pridėjo ir 25 dol. dien
raščio paramai. Nuoširdus ačiū. 

x Lietuvių Tauragės klu
bas, Chicago, 111., Kalėdų ir 
Naujųjų 1988 Metų švenčių pro
ga sveikina klubo narius, lietu
viškos spaudos darbuotojus. 
Dienraščio paramai skiria 30 
dol. auką. 

x Dr. E. Repšienė, dr. N. 
Remeikis, Raminta Marcher-
tienė. Alina Skrupskelienė, 
Dalė Daukša, G. Tamkutonis, 
Elena Rūkienė, Povilas Vaiče
kauskas, A. Gudaitis, L. Gubis-
ta, Juozas Vasiukevičius, Vytas 
Paulionis, Chicago, 111., Nida 
Misiulytė, Lemont, 111., U. Jaku-
bai t is , Elburn . 111., John 
Keydash, Chester, Md., I. Paliu
lis, Cicero, 111. lankėsi „Drauge" 
ir įsigijo įvairių leidinių. 

x Vytas Vilčiauskas, Ros-
well. N.M., gražino laimėjimų 
šakneles su 20 dol. auka. 
Nuoširdūs ačiū už savos spaudos 
rėmimą. 

x Lietuvių Fondui užbaigti 
4-tą milijoną vajaus proga auko
jo: $2,000 Albin Kudirka (papil
domai), po $500 Ona, Bronius ir 
Rytis Balčiūnai, Marija Glu-
dienė, Pranas Kasparas, Petro
nėle Kasparavičiūtė, Kune-
gunda Keblinskienė, Marcelė 
Mackienė. Andrius ir Marija 
Vaitkai (papildomai). Valeri
jonas Vitkus, Vytauto Didžiojo 
Šaulių rinktinė. Lietuvių Fon
das visiems nuoširdžiai dėkoja. 
Prašome aukas siųsti — 3001W. 
59th St., Chicago. IL 60629. 

(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 Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 
x Ieškoma raštinės tarnau

toja turinti gerą orientaciją pre
kybos procedūrose, mokanti 
mašinraš t į , sugebanti su 
žmonėmis bendrauti. Lietuvių 
ir anglų kalbos būtina. Galimy
bė daug keliauti. Resume siųsti: 
Occupant, P.O. Box 714. Bed-
ford Park. 111. 60499. 

(sk.) 

Redaguoja 

2VM6ŽDUT£ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagcs afcyrimi 

a6th Place. Chicago, IL 60629 

Jonas Minelga 

GANDRAS 
Pirmą pamoką — rašiau. 
Antrą — gandrą nupaišiau. 
Ilgas kaklas. Ilgos kojos. 
Ir balutė — gandro rojus. 

Ko betrūksta čia? Varlių 
Rudmarškinių, didelių! 
Tuoj pieštukas pajudėjo 
Ir...varlytė kvarkt pradėjo. 

Pirmą pamoką — rašiau. 
Antrą — gandrą nupaišiau. 
Ryt jį gyvą pamatysiu, 
Kai su tėte zoo lankysiu. 

MIRUSIŲJŲ 
PRISIMINIMAS 

Vėlinių dieną mes prisi
mename mirusius. Lietuvoje 
visi žmonės tą dieną ėjo į 
bažnyčią ir ten meldėsi už 
mirusius. Taip pat, stengėsi 
aplankyti mirusiųjų kapus. Čia 
mes ne taip švenčiame Vėlines, 
kaip Lietuvoje, bet einame į 
bažnyčią. 

Darius Mikrutas 

GALVOSŪKIO NR. 25 
ATSAKYMAS 
Raudonviršis 

Rudenėli, tavęs pasiilgau, 
Nes be galo ištroškęs esu, 
Su tavim atkeliaus debesėliai. 
Jie laistys mane. Bus vėsu. 

Gyvenu palei mišką, palaukėj. 
Saulė juokias virš mano galvos. 
Suplukau ir vystu neužaugęs, 
Ir ant kojų bestoviu aš vos. 

Bet prie sodžiaus vaikai 
suklegėjo. 

Pasipylė link miško linksmi. 
Ir užtiko jį pirmas Jonelis, 
Ir nudžiugo visi šaukdami; 

— Raudonviršis! Čionai! 
Pažiūrėkit! 

Pirmas pranašas, siųstas 
rudens! — 

Šiais metais viso pasaulio lietuviai švenčia 600 metų jubiliejų nuo Ir išrovė vaikai susitarę... 
krikščionybės įvedimo Lietuvoje. Šis piešinys yra to jubiliejaus simbolis. Ir daugiau jis tenai negyvens. 

Piešė Aušrinė Bagdonaitė Stasys Dž iugas 
K. Donelaičio lit. m-los V kl. mokinė 

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

(sk.) 

x NIDA Delicatessen. 2617 
W. 71 st St., Chicago, IL 60629 
priima kalėdinio maisto taip pat 
tortų, napoleonų, meduolių ir 
kitokių rūšių pyragų užsa
kymus. Prašome skambinti iki 
gruodžio 19 d. Vėliau užsaky
mai nebus priimami Tel : 
476-7675. 

(sk.) 

Lapkričio 2 dieną šventėme 
Vėlines. Tą dieną žmonės 
prisimena savo artimuosius 
mirusiuosius. Rytą būna Mišios 
kapinėse. Po Mišių žmonės eina 
lankyti artimųjų kapus. Čia jie 
uždega žvakutę mirusiųjų atmi
nimui ir sukalba maldelę. Kiti 
atneša gėlyčių ir taip papuošia 
savo artimųjų kapus. Kapinėse 
tą dieną būna daug žmonių, nes 
visi nori savo artimuosius prisi
minti ir už juos pasimelsti. 

Vainius Gleveckas 

Mūsų šeimoje mirusiųjų prisi
minimo šventė sutapo su senelio 
dešimtosiomis mirimo metinė
mis. Susirinko visa šeima. At
važiavo dėdės, tetos ir 
pusbroliai. 

Rytą visi dalyvavome Mišiose. 
Bažnyčioje skambėjo vargonų 
muzika, gražiai giedojo choras. 
Iš bažnyčios visi giminės važia
vo į restoraną pusryčių. Iš resto
rano nuvažiavome į lietuviškas 
kapines ir aplankėme senelio 
kapą. Kapinėse matėme daug 
žmonių, kurie atvyko aplankyti 
savo mirusiuosius. 

Audrius Beržinskas 
Visi Dariaus Girėno lit. 

m-los 7 sk. mokiniai. 

Red. Lapkričio 23 d. Lietuvoje 
švęsdavo kariuomenės šventę. 
Pagerbdavo gyvus ir mirusius 
karius, kurie kovojo už Lietuvos 
laisvę ir stovėjo krašto sar
gyboje. Tačiau milžiniškos 
priešų jėgos užpuolė Lietuvą, 
prieš juos kariai negalėjo pasi
priešinti. Jie išėjo į miškus 
partizanais ir ten daug jų žuvo. 
Juos taip pat savo maldose 
prisimename. Esame dėkingi 
gyviesiems už jų pasiryžimą 
kovoti už Lietuvos laisvę. 

KĄ IŠMOKSI. ANT PEČIŲ 
NENEŠIOSI 

Tai sena lietuvių patarlė, kuri 
mus moko, kad begyvendamas 
išmoksti daug dalykų. Išmoks
ti kaip turi ką nors daryti. Ką 
išmoksi — nebereikės to paties 
vėl mokytis ir, panašų įvykį 
pamatęs, žinosi ką apie jį 
kalbėti. Reikia gyvenimą nešti 
ant pečių, kol jį suprasi. Tada 
pamažu protiniai užaugsi. 

Ši patarlė derinasi su mūsų 
gyvenimu čia Amerikoje. Čia 
našta ant pečių gal yra sunkes
nė. Dirbdamas savanoriškai, ne 
tik padėsi aukotojams, bet ir 
sau. Sužinosi kaip žmonės 

veikia ir kaip su jais reikia 
elgtis. Ir taip visi gali suprasti 
gyvenimą ir „gyvenimo naštą"'. 

Rima Idzelytė 
Detroito ..Žiburio" aukšt. 

lit. m-los mokinė 
(„Žiburio spinduliai") 

Red. Ši patarlė dar ir kitą 
reikšmę turi. Ji pataria visiems 
mokytis, žinias į galvą dėti. Iš
mokęs galėsi gauti lengvesnį 
darbą, nereikės sunkių daiktų 
ant pečių nešioti. Nemokytas 
žmogus turi sunkiau fiziniai 
dirbti. 

PASAKA APIE LAPĘ, 
VILKA IR KIŠKI 

Kai aš buvau mažas, mano 
mama man pasakodavo daug 
pasakų. Man daugiausia patiko 
ši pasaka. 

Kažkada gyveno ūkininkas 
prie miško. Miške gyveno 
vilkas, kurį jis norėjo pagauti. 
Jis iškasė miške gilią duobę, 
kad vilkas į ją įkristų. Vidury
je duobės jis pastatė aukštą stul
pą. Duobę jis apdengė šiaudais 
ir sniegu apibarstė. Prie stulpo 
pririšo gyvą antį, kad ji ten 
kvarksėtų. Vilkas išgirdęs an
ties balsą norėjo ją pagauti, ir 
įkrito į duobę. Labai išsigando, 
bandė iš duobės išlipti, bet 
negalėjo. 

Tuo metu miške šuo vijo kiš
kį. Kiškis bėgdamas nuo šuns 
įkrito į duobę. Dabar duobėje 
tupėjo kiškis ir vilkas. Išgirdo 
lapė anties balsą ir nubėgo į tą 
pusę. Žiūri — duobė, o duobėje 
tupi vilkas ir kiškis. Ji juokėsi 
iš jų, kad jie tokie kvaili buvo 
ir į duobę įkrito. Lapė labai 
norėjo pagauti tą antį ir be-
bandydama pati į duobę įkri
to. 

Iš pradžių jie visi trys buvo la
bai nusiminę, bet nutarė, kad 
reikia dainuoti. Vilkas kaukė, 
lapė lojo, o kiškis spiegė. Taip jie 
dainavo visą valandą. Lapė 
išgirdo, kad ateina žmogus ir jie 
visi nutilo ir suvaidino, kad jie 
negyvi. 

Atėjęs žmogus negalėjo tikėti, 
kad jie negyvi. Jis tik girdėjo 
kai jie dainavo, bet patikėjo, kad 
jie nudvėsė. Nutarė iš lapės 
kailio pasidaryti sau kailinius, 
o mėsą šunims atiduoti. Jis įli
po į duobę ir išmetė lapę lauk iš 
duobės. Lapė tik šoko ir nubė
go. Žmogus suprato, kad lapė jį 
apgavo. Nuėjęs namo, atsinešė 
lazdą ir užmušė vilką ir kiškį. 
O lapė, būdama labai gudri, liko 
gyva. 

Dalius Gilvydis, V klasė 
K. Donelaičio lit. m-la. 

KOLUMBAS 

Mokytojas: 
— Kada gimė Kolumbas? 

Mokinys: 
— (Tyli). 

Mokytojas: 
— Juk matai, knygoje parašyta. 

Mokinys: 
— Aš maniau, kad tai telefono 
numeris. 

GALVOSŪKIO NR. 21 
ATSAKYMAS 

Sakiniai: 1) Žaidžia vaikas — 
geras vaikas. 2) Žaizda juo se
nesnė, tuo sunkiau gydoma. 3) 
Žalios darželio rūtelės. 4) Kaip 
žalvario durelės. 5) Žagrė aria
ma spindi, gulinti rūdyja. 6) 
Būk sveikas! 7) Žaltys ir į akme
nį įlįs. 

GALVOSŪKIO NR. 22 
ATSAKYMAS 

Keliautojas ne te i s inga i 
papasakojo draugams, kad 
niekur keliaudamas negirdėjo 
prancūzų kalbos. Montrealy 
daugiausia kalbama prancūziš
kai, negu bet kuriame kitame 
pasaulio mieste už Prancūzijos 
sienų. 

GALVOSŪKIO NR. 23 
ATSAKYMAS 

Čia duodama tik vienos vals
tijos (statė) pavadinimas kiek
vienam žodžiui. Tas pats žodis 
gali kartais pasikartoti ir kitos 
valstijos pavadinime. 1) Koala 
— Oklahoma, 2) magic — Michi-
gan, 3) content — Connecticut; 
4) vinegar — West Virginia, 5) 
taxes - Texas, 6 yard — 
Maryland, 7) lamb — Alabama, 
8) movė — Vermont, 9) shade — 
Rhode Island, 10) chute — 
Massachusetts. 

GALVOSŪKIS NR. 24 
ATSAKYMAS 

GALVOSŪKIS NR. 41 

Surašykite eilę žodžių, kurių 
pirmoji ir paskutinė raidė būtų 
ta pati Pvz. A a — Audra. 
Nebūtinai viena raidė, gali būti 
įvairios raidės, tik pirma žodžio 
raidė ir paskutinė būtų ta pati. 
Už 10 žodžių 5 taškai, virš 10 žo
džių 10 taškų. 

GALVOSŪKIS NR. 42 

Šventame Rašte yra minimas 
šis įvykis: Kristus eidamas 
pamatė būrį žydų su akmenimis 
rankose. Jie norėjo užmušti 
nusidėjėlę mergaitę. Kristus 
žydamas pasakė: „Kas esate be 
nuodėmės..." Užbaikite Kris
taus pasakytus žodžius. (5 taš
kai) -

GALVOSŪKIS N R 43 

Yra labai gražus ir garsus 
Dievo Motinos Marijos pa
veikslas, vadinamas Sistine 
Madona. Jį nupiešė labai gar
sus anų laikų menininkas. Kas 
parašys to menininko vardą, 
gaus 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 44 

Žiūrėkite brėžinį. 

(Žiūrėkite piešinėlį). Kaip va
dinasi strėle pažymėtas Peru 
valstybės uostas? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 45 

Atsakykite į šiuos klausimus; 
1) Kuo skiriasi ežeras nuo upės? 
2) Kuo skiriasi ežeras nuo jūros) 
3) Kuriose Lietuvos vietose yra 
daugiausia ežerų) 4) Ar ežerai 
yra amžini? Jei ne amžini, tai 
kuo jie pavirsta? 5) Ar Lietuvos 
ežerai žiemą užšąla? Jei užšąla, 
ar ledas atlaikytų didelį sunk
vežimį, prikrautą prekių? 6) Ko
kių spalvų yra Lietuvos laukų 
akmenys? 

Už teisingus atsakymus 10 
taškų. Kas padarys klaidų gaus 
tik 5 taškus. 


