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„LKB Kronika" Nr. 74 

(Tęsinys) 

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

Jubiliejus 
ir neprašyti padėjėjai 

Trečias svarbus klausimas 
anot P. Anilionio, reikalaujantis 
neatidėliotino aptarimo, skam
bėtų maždaug taip: vyskupijos 
silpnai remia Taikos fondą. Tik 
Vilniaus arkivyskupijos valdy
tojas sumoka po 100 rublių nuo 
kiekvienos parapijos. Liūdniau
sia padėtis Kaišiadorių ir Telšių 
vyskupijose — ten vos 46 rubliai 
nuo parapijos sumokami. Vys
kupas Antanas Vaičius mėgino 
aiškinti: „Įgaliotini, jūs 
nenuoseklus, sakote, kad Telšių 
vyskupijoje per daug mažų 
parapijų, kad kiekvienai jų 
būtų galima paskirti po atski
rą kunigą, o iš kitos pusės — 
reikalaujate, kad ir mažiausia 
parapijėlė Taikos fondui su
rinktų tokią pat auką, kaip ir 
didžiųjų miestų parapijos". P. 
Anilionis tylėjo. 

Kiek vėliau užsipuolė vys
kupas, kad šie vyskupų konfe
rencijos metu išdrįsę atmesti 
valdžios siūlymą leisti katali
kišką laikraštį, kurio tik du pir
mus puslapius reiktų rezervuoti 
P. Anilionio įstaigos patei
kiamai informacijai. Jei jūs ir 
nenorite, vis tiek laikraštis eis. 
Turime kunigų, kurie ir be jūsų 
pritarimo leis laikraštį, — baigė 
P. Anilionis. 

Prieš pat iškilmes, birželio 25 
d., P. Anilionis atliko paskutinį 

priešjubiliejinį vizitą į Vilniaus 
kuriją ir visas bažnyčias, 
kuriose vyks krikšto Jubiliejaus 
pamaldos. įgaliotiniui rūpėjo 
duoti paskutinius įspėjimus, dar 
kartą pasitikslinti, ar perduoti 
ir nepamiršti valdžios reikala
vimai, išsakyti vyskupams, ar
ba kitaip sakant „padėti 
Bažnyčiai, kad iškilmės praeitų 
gražiai ir sklandžiai". 

Taigi, įspėjo bažnyčių klebo
nus, komitetų pirmininkus, kad 
viena iš didžiausiųjų pareigų — 
atydžiai saugoti sakyklas, kad 
koks kunigas ekstremistas 
nesugalvotų pakartoti 1984 m. 
kun. Antano Jokūbausko išsišo-
imo per šv. Kazimiero Jubiliejų 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje; 
turi užtikrinti, kad vienintelis 
pamokslas iškilmių metu bus 
skaitomas įgaliotinio kontoros 
išcenzūruotas ir patvirtintas 
bendras vyskupų raštas tikin
tiesiems; komitetų nariai 
privalo budėti ir nutraukti bet 
kokį kunigų ar pasauliečių 
bandymą kalbėti bažnyčioje ar 
šventoriuje. I klebonų ir komi
tetų narių pareigas, pagal P. 
Anilionį, turi įeiti ir rūpestis, 
kad prie bažnyčių nebūtų elgetų 
bei devocionalijų pardavinėtojų, 
mat, ką apie tai pagalvotų 
svečiai iŠ užsienio — gėda 
tarybinei valdžiai. 

(Bus daugiau) 

„Sovietų Sąjungoje nėra 
sunkiųjų darbų stovyklos9 

Komunistų aiškinimas apie Balį Gajauską 

»»» 

(Pabaiga) 

„Kas tie kaliniai" 
Kas yra tie kaliniai ir kodėl 

jie nubausti. Ir Rachmanin at
sako, jog, pvz. Vaclovas Ostro-
glyad buvo nuteistas 1967 m. 
keturių metų bausme už 6 
vagystes, o 1972 m. dar jam 
pridėta 3 metai už kitų 11 
vagysčių. Petro Ruban yra tre
čią kartą stovykloje; jis išplėšęs 
įstaigoje dėžutę, kurioje buvę 
laikomi pinigai, bet ne todėl, 
kad iždrožęs iš medžio Laisvės 
statulą, kaip rašoma 
Vakaruose. 

Kitas kalinys esąs toje 
stovykloje yra I. Poliščiuk, kuris 
1976 m. buvo nuteistas mirties 
bausme už kolaboravimą su 
vokiečių fašistais Antrojo 
Pasaulinio karo metu Ukraino
je, nes jis žudęs civilinius gyven
tojus. Jam bausmė buvo 
pakeista į 15 metų kalėjimo 
bausmę. 

Sovietai apie Bali Gajauską 
1948 m. balandžio mėnesį 

Balys Gajauskas įvykdęs 
ginkluotą kavinės užpuolimą 
Klaipėdoje. Jis nepasidavęs 
areštuojamas ir nušovęs vieną 
milicininką ir sužeidęs kitą. Už 
tai jis buvo nuteistas 25 metus 
laisvės atėmimu. Atlikdamas 
bausmę, jis padaręs naują nusi
kaltimą. „Štai kodėl mes turime 
jam 35 metus, o pagal Mr. 
Rosenthal, už .laisvės rašinių 
vertimus į lietuvių kalbą, 
įskaitant ir Solženytsiną', — 
raio šis Sovietų kalinių reikalų 
pareigūnas. 

Lev Lukjanenko už norą 
nuversti esamą sistemą 
nuteistas 1961 m. mirties 
bausme, bet vėliau pakeista 
bausmė 15 m. kalėjimu. Už 
panašius veiksmus nuteistas 
Gunars Astra 15 m. Jie visi 
nuteisti už subversyvinius 
veiksmus, bet ne todėl, kad 
kalbėjo nepalankiai apie 
Sovietų sistemą. Vienas tų 
kalinių vis kalbąs apie sovietų 
valdžios nuvertimą, sabotažą, 
naikinimą įrankių ir komunistų 
sunaikinimą. 

Afganistano laisvės kovotojas degina Sovietų Sąjungos vėliava, kur 
Pakistane šimtas tūkstančių protestavo pr ieš j tęsiamą Sovietų 
kariuomenės buvimą, kas praktiškai reiškia Afganistano okupaciją. 

— ! 

Amerika ir Sovietai praranda 
pasitikėjimą trečiajame pasaulyje 

Balys Gajauskas, kuris išbuvo 
Sovietų Sąjungos kalėjime daugiau 
kaip 35 metus. 

Pripažįsta griežtą režimą 

Griežtos taisyklės yra 
kalėjime, kurios nu3tato 
kasdieninį gyvenimą ir galimus 
kontaktus, pripažįsta š i s 
sovietų pareigūnas. Bet esą jo 
įstaiga kontroliuojanti kalėjimo 
administraciją, kad nepažeistų 
įstatymų. ,,Mūsų paskutinio 

J u n g t i n ė s T a u t o s . — 
Amerika ir Sovietų Sąjunga 
svarbiuose šios tarptautinės 
organizacijos reikaluose susi
laukė kitų jos narių nesis
kaitymo, praneša diplomatai 
New Yorke. Reagano adminis
tracija vėluoja su nario 
mokesčiu š iai pasaulinei 
organizacijai ir tuo būdu 
negalėjo dalyvauti šios 
organizacijos biudžeto 
nustatyme kitam terminui, kas 
yra vienas svarbiausių dalykų 
Jungtinės Tautose. 

Asamblėja patvirtino 1.77 
bilijonų dolerių biudžetą kitų 
dvejų metų veiklai. Kiti nariai 
nekreipė dėmesio, kad šis 
biudžetas būtų visų priimtas 

vizito metu VS-389 kalėjime, 
mes sužinojome ne tik pataisos 
darbų įstatymo pažeidimus iš 
kalinių pusės (atsisakymas dirb
ti, noras įsinešti uždraustus 
dalykus, provokuojančius veiks
mus prieš stovyklos vadovybę), 
bet ir pažeidimus iš adminis
tracijos pusės". 

Sovietų pasiteisinimas 

Savo viešą laišką Ivan 
Rachmanin baigia, pažymėda
mas, jog Rosenthal sako, kad 
vienintelė išeitis iš šio kalėjimo 
yra mirtis. Ir čia jis rašo, jog 
Azat Arsakyan, Viktoras Pet
kus, Michailo Goryn, ir Asot 
Navasardyan buvo amnestuoti 
už gerą elgesį ir darbą stovyk
loje, o Balys Gajauskas išleistas 
iš šios stovyklos dabar, kai jis 
pabaigė savo kalėjimo terminą. 
Pagal Vyriausiojo Sovietų pre
zidiumo dekretą amnestijos 
reikalu, kalėjimo laikas Gunars 
Astra, Ivan Kandyba, Vasil 
Ovseyenko, I. Poliščiuk, Grigory 
Prichodko, Enn Tarto, Vitali 
Kaliničenko ir Smelyov yra 
sutrumpintas. 

Taip rašė Sovietų Aprūpinimo 
įstaigos direktorius Ivan 
Rachmanin. Būtų įdomu, ką 
apie tai gali pasakyti buvę šios 
stovyklos kaliniai. 

v ienbals ia i , "ką praėjusiais 
metais buvo siūliusi Amerika. 

Trečiojo p a s a u l i o laikysena 
Sovietų Sąjunga taip pat 

nieko geresnio nepasiekė. Ne
žiūrint jos sumokėjimo 200 mil. 
dol., g e n e r a l i n ė asamblėja 
sovietus kalt ino Afganistano 
okupavimu ir už palaikymą 
Vietnamo karinės okupacijos 
Kombodijoje. Dar daugiau, 
Maskvos p l a n a s , jog būtų 
sudaryta tarptautinė sistema 
taikai ir saugumui užtikrinti, 
trečiojo pasaulio šalyse nerado 
pritarimo. Tuo reikalu buvo 
vistik priimta sovietų pasiū
lymą palaikanti rezoliucija už 
kurią balsavo 7 6 kraštai. Tik 12 
Vakarų valstybių balsavo prieš 
ją. Bet 63 trečiojo pasaulio 
kraštai nebalsavo, sakydami, 
kad sovietų planas pakenks 
Jungtinėms Tautoms. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone federalinė 
aviacijos administracija įsakė, 
kad visi lėktuvų pilotai ir tar
nautojai būtų tikrinami elektro
niniu aparatu prieš įeinant į 
lėktuvą. Pilotų unija pareiškė 
protestą, tačiau įsakymas nebu
vo atšauktas. 

— Panamos karinis virši
ninkas gen. Manuel Noriega 
siunčia ginklus Salvadoro 
komunistų partizanams, 
praneša Floyd Carlton, buvęs jo 
asmeninis sekretorius, 
pasitraukęs į Ameriką. 
Manoma, kad Kuba sumoka už 
tuos ginklus. 

— Čekoslovakijoje per dvi 
dekadas buvęs Komunistų par
tijos vadas Gusta v Husak, 
palankiai sutikęs Sovietų 
invaziją, sulaukęs 75 metų 
amžiaus, pasitraukė iš to posto, 
tačiau pasiliko krašto prezi
dentu, praneša čekoslovakų 
žinių agentūra. Jo vietą parti
joje perėmė 65 m. Milos Jakes, 
politbiuro prezidiumo narys. 

— Washingtone naujasis CIA 
direktorius William Webster 
atleido du aukštus pareigūnus 
ir tris vyresniuosius tarnautojus 
pažemino tarnyboje už 
netinkamą pareigų ėjimą Irano 
- Contras įvykių metu, praneša 
Administracija. 

— Sovietų Sąjungon atvyko 
aštuoni amerikiečiai, kurie tik
rins senus sovietų radarus, ar 
jie techniškai nepažeidžia 1972 
m. antibranduolinės sutarties, 
pranešė Valstybės departamen
tas. 

\19 „Mirtis Rusijai1 

Afganistano okupacijos aštuntosios metinės 
Los Angeles. — Prez. Rea-

ganas sekmadienį kalbėjo visai 
ne toje dvasioje, kuri buvo tuo 
metu, kai jis priėmė M. Gor
bačiovą Washingtone. Jis 
kreipėsi į Gorbačiovą, 
reikalaudamas, kad tuojau būtų 
išvesta Sovietų kariuomenė iš 
Afganistano. Savo rašytame 
pareiškime, paminėdamas liūd
ną aštuntąją sovietų invazijos 
sukaktį į Afganistaną, pareiškė, 
jog iki šiol sovietai tik lūpomis 
kalbėjo, kad išves savo kariuo
menę, nors pralaimi karą prieš 
musulmonus. 

„Aš kreipiuosi dar kartą į 
Sovietų Sąjungą paversti savo 
intencijas realybe — išvesti 
visas karines pajėgas iš 
Afganistano", kalbėjo prezi
dentas. Bet jis tokios griežtos 
retorikos nepanaudojo tada, kai 
Gorbačiovas buvo Washingtone. 

Prezidentas pradėjo darbo 
atostogas Californijoje, kurių 
metu jis bus informuojamas 
apie visus valstybinius reikalus 
reguliariai. Jis pasakė, kad su 
Gorbačiovu tik trumpai tekal
bėjo apie Afganistaną. 
Administracija reikalauja 
sovietus pirma išvesti savo 
dalinius iš okupuoto krašto, tai 
tik tada galės sulaikyti paramą 
afganų laisvės kovotojams. 
Reaganas taip pat reikalauja 
laisvų rinkimų, tik po jų galės 
sustabdyti aprūpinimą kovoto
jams. 

Tame pareiškime, prezidentas 

morandumą, kuriame jis rašo, 
kad Bush gerai žinojo apie 
ginklų pardavimą Iranui. Prieš 
tai Bush vis sakydavo, kad 
nieko apie tai nežinąs. 

— Pietų Korėjos opozicijos 
vadai sako, jog prezidentinių 
rinkimų metu daug kur buvo 
suklastoti balsavimai, tačiau 
amerikiečių grupė, kuri 
specialiai stebėjo rinkimus, 
mano, kad nieko ypatingo 
nebuvo daroma, kad reikėtų 
nepripažinti rinkimų. Kiek
viename krašte pasitaiko mažų 
išsišokimų, jų buvo ir šiuose 
balsavimuose, bet jie buvo 
nežymūs. 

- Washingtone pranešama, 
kad medicinos mokslininkai su-

ir rado priežastį dėl ko atrofuojasi 
Sovietų Sąjunga suartėjo vieną muskulai jauname amžiuje, kas 
inčį, kai Persų įlankos karo medicinos tyrinėtojus kankino 
re ika luose sutinka, jog jau visą šimtą metų. Bostono 
Saugumo taryba Jungtinėse Medicinos institutas nustatė, 
T a u t o s e p r i i m t ų embargo kad tokia liga sergantiems 
reikalu rezoliuciją- Kaip atrodo, jaunuoliams trūksta tam tikros 

- washingtone vkeprez. G. Paskirtas patriarchas 
Bush turi aiškintis apie būvu-
sio Saugumo tarybos viršininko V a t į k a n o m i e 8 t a s . _ 
adm. Poindexteno rastą me- ^ . ^ J ( m a s ^ ^ „ 

paskyrė palestinietį katalikų 
patriarchu Jeruzalėje, pranešė 
šią savaitę Vatikano žinios. 

apkaltino Sovietų įvestą 
vyriausybę Kabule, pavadin
damas ją „marionetine dikta
tūra" , kuri daro tai, ką Maskva 
liepia. Bet Sovietams nepasi
sekė Afganistane, nors jie sis-
tematiškai norėjo sunaikinti 
afganų rezistenciją, kalbėjo 
Reaganas. 

Ir Pakistane demonstracijos 

Pakistane tūkstančiai afganų 
pabėgėlių buvo surengę 
demonstracijas, kurių metu, 
minėdami 8 metų okupaciją, 
degino sovietų vėliavas ir 
Gorbačiovo padarytas iškamšas. 
Peshawaro mieste protestą 
pareiškė daugiau kaip 95,000 
žmonių. Pabėgėliai klausėsi 
afganų partizano vado kalbos, 
kuris kalbėjo apie sovietų 
okupaciją ir apie sovietų 
suorganizuotą islamišką 
vyriausybę, kuri turi pakeisti tą 
pačią komunistų vyriausybę 
sostinėje. 

Labai panaši demonstracija 
įvyko Pakistano sostinėje 
Isiamabade, kurios gatvėse 
iškėlę kumščius afganai ir 
pakistaniečiai kartu žygiavo 
šaukdami: „Mirtis Rusijai!". 
Kai kurie demonstrantai norėjo 
triukšmingesnės protesto de
monstracijos. Šiuo metu Pakis
tane yra pabėgę apie 3.5 mil. 
afganų. Pakistanas leidžia savo 
krašte afganų laisvės kovo
tojams laisvai veikti ir remia 
juos, nors Pakistaną spaudžia 
ekonominiai sunkumai. Ameri
ka, Kinija ir Britanija padeda 
laisvės kovotojams. 

Partizano vado žodis 
Younis Khalis, visų partizanų 

vadas, kurio būstinė yra Pesha-
ware, kalbėdamas šimtatūks
tantinei protestuotojų miniai, 
pasakė, jog laisvė kovotojų va
dovybė „yra pasiruošusi rimtai 
svarstyti rusų pasiūlymą tiesio
giniams pasitarimams su mu-
jahedeen", kaip afganų kalboje 
yra vadinami partizanai. Tačiau 
Sovietai tokio pasiūlymo dar 
nėra įteikę. Khalis sako, jog 
Sovietų Sąjunga dar nėra 
padariusi jokių praktiškų 
žingsnių išvesti savo 
kariuomenei iš Afganistano. Jis 
pareiškė, kad partizanai yra pa-

A r č i a u e m b a r g o plano 

Kitoje srityje Amerika 

Prelatas Michel Sabbah bus 
pirmasis patriarchas, kuris yra 
gimęs Šventojoje Žemėje. Jis 
turės pakeisti patriarchą Giac-
como Beltritti, kuris pasitrau
kia į poilsį. Popiežius prelatą 
Sabbah konsekruos sausio 6 d. 

Šis Vatikano pranešimas 
padarytas vos tik pasibaigus 
demonstracijoms Jeruzalėje, 
nors nieko bendro tai neturi su 
šiuo paskyrimu. Šis popiežius 
nori, kad tokie asmenys būtų 
kilę iš savo kraštų. Prel. Sab
bah yra gimęs Nazarete, turi "gįryžę kovoti iki tol, kol sovietai 
Jordano pilietybę, o paliko i š e i s i š Afganistano. 
Vakarų Krantą, kai išvyko 
studijoms į Romą. Naujojo 
patriarcho motina ir brolis 
gyvena Nazarete. 

Jeruzalės patriarchatas 
lotynų apeigomis apima Izraelio 
okupuotą Vakarų Krantą, 
Jordaną ir Kiprą. Naujajam 

M a s k v a nebesipriešina rūšies proteino, kurio netruKsia t H a r c h u i y ^ 54 m a m ž i a u s 
w . e k ; . ^ n n n . « - . ) . « . . .̂v. normalioms asmenims. Sis K 
Washingtono siūlomam em 
bargo, ir, kad būtų padarytos 
karo paliaubos Irano - Irako 
kare. Praėjusią savaitę Sovietai 
ir kiti 14 Saugumo tarybos 
n a r i ų s u t i k o , kad būtų 
paruostas tokių sankcijų planas. 
Tačiau diplomatai sako, kad 
sovietams sunku patikėti, nes 
jie apie tą patį dalyką kiek
vienai vyriausybei vis kitaip 
aiškina. Tad embargo paskelbi
mas, kol sovietai nėra oficialiai 
pasisakę, lieka atviru klausimu. 

Sovie ta i t i k pamokslauja 

Jungtinių Tautų vakariečiai 
d ip lomata i pastebi, kad 
A m e r i k a j a u nuo rugsėjo 
mėnesio ragina paskelbti em
bargo, bet rusai pamokslauja, 
sakydami, kad reikia turėti 

normaliems asmenims, 
atradimas dramatiškai padės 
pažaboti šią muskulų ligą. 

kantrybės ir tuo pačiu meilikau
jasi su Iranu, arabams į tai 
šnairuojant. Ameriką embargo 
reikalu palaiko Japonija, Itali
ja ir Vokietija, ir, jei arabų 
kraštai bus palankūs, tokią 

— Palermo mieste, Sicilijoje, 
įvyko didžiausias mafijos 
teismas istorijoje, kuriame buvo 
nuteisti 338 asmenys dalyvavę 
heroino pardavime Amerikoje 
esantiems klientams. 

— Washingtone buvo pa
skelbtas raštas iš 1986 m. va
sario mėnesio, kad vicepre-

rezoliuciją Amerika galėtų >-ridentas G. Bush žinojo apie 
pravesti ir be sovietų, kadangi g j^ ių pardavimą Iranui, ką jis 
jie neišdrįstų tą rezoliucija y ^ \&foą paneigė. 

New Delbi. Indijos sostinėje 
taip pat vyko demonstracijos, o 
Chicagoje Daley aikštėje, nors 
sningant, taip pat buvo 
pravestos demonstracijos. 
Amerikoje esantieji afganai 
prašė, jog Kūčių vakarą žmonės 
išstatytų languose uždegtas 
žvakes, tuo solidarizuojant ir 
kartu prisimenant aštuonerių 
metų Sovietu okupaciją 
Afganistane. Sun Times 
dienraštis rašė, jog tokių 
žvakučių vistik buvo matoma 
nemažai. 

vetuoti, turėdami arabų kraštų 
interesus prieš save. 

Šiuo metu Jungtinėse Tauto
se vyksta diskusijos, kokie 
rezultatai būtų, jei būtų 
sudarytos tarptautinės karo 
pajėgos, kurios pakeistų va
kariečių laivynus Persų įlan
koje. 

— Washingtone Nancy Rea-
gan pasakė, jog ji sutinka su 
Gary Hart, kad politikas turi 
teisę į savo privatų gyvenimą, 
tačiau prezidentinis kandidatas 
prieš kandidatuodamas turi per
galvoti, ar jo praeityje viskas 
buvo tvarkoje. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 30 d.: Sabinas, Eu
genijus, Augąs, Audronė, 
Anyza, Mansvetas. 

Gruodžio 31 d.: Silvestras, 
Melanija, Davis, Mingailė, Gri
nius. 

ORAS 
Saulė teka 7:17. leidžiasi 4:28 
Temperatūra dieną 35 l.. 

naktį 12 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIU-KU RAMOVĖ 
Redaguoja v.s. Irena Regienė. 2652 W. 65th St.. Chicago, 1L 60629 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikinu visus 
Lietuviškosios Skautybės fondo rėmėjus, darbuotojus ir bičiulius, 
reikšdamas nuoširdžią padėką už paramą ir darbą. 1988-tieji 
metai tebūnie Jums visiems sėkmingi ir šviesūs. 

vs Česlovas Kiliulis 
LS Fondo pirmininkas 

m 

Toronto „Rambyno" ir „Šatrijos" tuntų vardu, sveikinam 
visus brolius ir seses išsisklaidžiusius po visą Pasaulį. 

Linkime linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų, kad 
juose galėtume suskristi į Viltą Tautiną stovyklą ir paspausti 
broliškai rankas. . . , • 

Tuntininkai 
v.sk. fil J. Neimanienė 

s. F. Mockus 

PRADĖKIM RUOŠTIS 
TAUTINEI STOVYKLAI 

Seserijos rajonas — 
„Mano Lietuva" 

Šia tema Seserijos rajonas 
šakų pastovy klėmis išreikš savo 
narių Lietuvą čia, išeivijoje. 
Žinoma, konkrečiai išreikšti ir 
įgyvendinti temą „Mano Lietu
va", reikia remtis praeitim su 
visomis jos žiniomis, idėjomis, 
įvykiais, asmenimis, bet kon
centracija turėtų būti dabartis, 
ateitis. Būtų galima naudotis 
šiomis idėjomis, kaip pagrindu: 

Žymiosios Lietuvos moterys — 
skautės, autorės, dailininkės, 
menininkės, aktorės, profesio
nalės ir t.t. 

Istorijoje ir dabar — kur ran
dasi, kuo pasižymi-ėjo visuome
nėje, kokie siekiai. 

70 metų Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktis. 

70 metų skautavimo — sto
vykla praeityje, dabar, ateityje 
— modeliai, uniformų rinkiniai, 
kad ir nuotraukose ir pan. 

Istoriniai įvykiai — kaip jie 
mus paliečia ir/ar paveikia. 

Lietuvybės išlaikymo sunku
mai — kokiu nors būdu vaiz
duoti ir pateikti konkrečius siū
lymus kaip palengvinti. 

Lietuva politiniai — praeity
je, dabar, ateityje. 

Bendruomenė ir visuomeni
nės organizacijos lietuvybės 
išlaikyme. 

Liaudies dainos — kaip jos yra 
aktualios ir mūsų gyvenime, 
pagrindinės temos ir t.t. 

Geografija - pvz. Palanga, 
kodėl lietuviai taip mėgsta 
Vvasagą, Atlantą ir t.t. 

Tautodailė — ir tikriausiai 
daugybę kitų temų surasime. 

Vienetų gairės 

Va gu kas turės laiko prieš 
šventes prisėsti prie gairių ga
minimo, tačiau pradėkite galvo
ti apie tai. Kaip ir kiekvienoje 
didžiojoje stovykloje, turėsime 
VII TS rajonų ir vienetų gaires. 
'Specifikacijos „Sese, budėk" 
knygoje.) Ar nebūtų verta 
skelbti rajono gairės 

Po įžodžio naujoms ūdrytėms pirmuosius skautiškus kaklaraiščius užriša jvs Irena Regienė. 
Nuotr. Audronės Gulbinienės 

konkursą? Susiraskite visas 
turimas ankstyvesnes stovyklų 
gaires, kad galėtumėte jas atsi
vežti — tai dalis mūsų istorijos 
ir nepakeičiama puošmena! 

Nors stovyklausime šakomis, 
tačiau atidarymo parade pri
sistatysime rajonais — vienetais 
ir jų gairės bus štabo-centrinė-
je pastovyklėje, kur taip pat bus 
rajonų vadeivės ir vienetų 
vadovės. Šakų pastovyklės atsi
veš savo pagrindinę gairę ir sto
vyklos vienetų-skilčių gaireles 
reikės pasigaminti stovykloje, 
pagal pasirinktą vardą. Jei 
atsivešite ir turimas skilčių gai
reles iš namų, matysime taip 
pat Šakų istorijos dalį, prisista
tymo tęstinumą. 

Pionerija 

Sesė Gilanda Matonienė suti
ko vadovauti pionierių skilčiai, 
kuri atvyks į stovyklą vieną 
dieną anksčiau ir atliks centri
nius stovyklos įrengimus, bei 
bus atsakinga už tvarkingą sto
vyklos įrengimų išardymą, su
tvarkymą. Sesė Gilanda yra 
pasiruošusi padėti patarimais, 
nurodymais ir atsakyti į visus 
įsirengimo bei pionerijos klausi
mus jau nuo dabar, tačiau pasto
vyklės turi būti pasiruošusios 
pačios atlikti visus darbus. Ka
dangi stovyklausime tik 10 
dienų, yra būtina, kad atvažiuo
tumėte su paruoštais projektais 
ir iš anksto (bus duota data) 
praneštumėte sesei Gilandai 
kiek ir kokios medžiagos jums 
reikės. 

Norinčios patekti į pionerijos 
skiltį jau dabar turi kreiptis į 
v.s. Gilanda Matonienę: 2 Jack-
son Circle, Ocean, N.J. 07712. 
Tel. 201-922-1296. 

Parodėlės 

Centrinėje pastovyklėje turė
sime parodėles — Seserijos isto
rijos, tautodailės, Kaziuko 
mugių eksponatų, veiklos ir kt. 
Peržiūrėkite savo „kraičių skry-
niais" ir pasižiūrėkite, kuo gali
te prisidėti prie jų praturtinimo. 

Vyr skautė Danute Penčylaite tarp žvaliųjų „Kernavės" paukštyčių. 
Nuotr R Daukienės 

įvairumo, pilnesnio 70-čio vaiz
do, kuo norėtumėte pasidalinti 
su jaunesne ir kita sese, kaip 
ga lė tume palikt i geresnį 
pavyzdį ateinančiai vadovei. 
Laukiame jūsų pasisakymų, 
idėjų, talkos. 

Rodom-darom parodėlės bus 
vyresniųjų sesių pastovyklės 
uždavinys ir jų apimtis didele 
dalimi pareis nuo pastovyklių 
vadovių pageidavimų. Koor
dinuojant — visą tai bus galima 
žymiai lengviau ir įvairiau pa
ruošti produktyvesniam pritai
kymui. Tai turėtų kartu sutau
pyti laiką, lėšas ir rankų talką. 

Ko paukštytė laukia 
iš vadovės? 

Nesvarbu kaip turtinga bus 
mūsų stovyklos programa, bet 
paukštytei ji bus įspūdinga ir 
naudinga tik tada, kalbėjo jų 
skyriaus vedėja sesė Birutė Pra-
sauskienė, jei vadovė — 

1. Priims paukštytę į grupę, 
2. Pozityviai įvertins visas jos 

pastangas, 
3. Apsieis su ja lygiai taip, 

kaip ir su kitom stovyklauto
jom, 

4. Išklausys ką ji sako ir at
virai atsakys į jos klausimus, 

5. Neišduos jai patikėtų pa
slapčių! 

Kas atsitiktų, jei kiekviena 
vadovė pakeistų „paukštytę" 
savo šakos sese? 

Dainuosime 

1987 m. vyr. skaučių-sk. vyčių 
suvažiavime siūlytos dainos VII 
Tautinei stovyklai. 

Aišku, jas visas mokėsime 
atmintinai! Ir jeigu rimtai 
pravesime dainų konkursą — 
tai laužai tikrai galės skambė
ti taip, kaip skambėti gali tik ta
da, kai žodžiai patys plaukia ir 
žinome ką dainuojame! O gi čia 
t ik dalis mūsų dainuojamų 
dainų! Tad jau dabar pradėkime 
repetuoti, kartoti tas dainas kur 
žinome ir mokykimės naujas — 
žiūrėsime, kas dainininkių 
dainininkė bus stovykloje! O gal 
visa skiltis?!!! 

Yra ruošiamas VII Tautinės 
stovyklos dainorėlis, kuriame 
turėtų būti visos dažniausiai 
dainuojamos mūsų dainos. Jei 
norite ušsitikrinti, kad jūsų 
pageidaujamos dainos būtų 
įtrauktos į jį, pristatykite tų 
dainų sąrašą Seserijos vadijai 
kaip galima greičiau — pasku
tinė data 1987 m. sausio 24 d. 
Chicagoje, pareigų pasikeitimo 
metu. 

Rajonų pr is is ta tymas 

Rajonų prisistatymas VII TS-
je stovyklos atidarymo metu, 
Tarptautinėje dienoje, kurios 
programa — pasirodymai turės 
būti paruošta namuose, ir pa
rodėlė štabo pastovyklėje. Ka
dangi 10 dienų stovykla bus 
labai ribojama laiku, yra svar
bu atrinkti tiek vienetu, tiek 
vietovių charakteringus ele
mentus, kad visumoje atsispin
dėtų rajono veiklos „skersinis 
pjūvis". 

Rajonų vadeivės yra tiesio-

SUVAŽIAVIMUI PRAĖJUS 
Užbaigiant šią kadenciją ir 

praėjus vyr. skaučių ir vyčių su
važiavimui norėčiau pasidalinti 
mintimis apie ateities veiklą. 

Mūsų suvažiavimas atrodo 
gan gerai praėjo — ūpas buvo 
geras ir mes visos išsiskirstėme 
linksmos ir pilnos naujų įspū
džių. Dalyvavo 22 sesės ir 24 
vyčiai iš įvairių vietovių: Los 
Angeles, Bostono, Clevelando, 
Hamiltono, Toronto, Chicagos ir 
New Yorko. Atsižvelgiant į 
įvertinimus ir šiaip apklau
sinėjimus galima prieiti prie iš
vados, kad visos labai nori vyr. 
skaučių veiklos, jos pasigesta 
savo vienetuose, ir ypač laukia 
ir noriai vyksta į suvažiavimus. 
Visom labiausiai rūpi išlaikyti 
pažintis tarp lietuvių jaunimo — 
susidraugauti, susitikti. 

Tos, kurios yra veiklios skau
tiškuose vienetuose daugumoje 
yra veiklios ir kitose lietuviš
kose organizacijose ir prisipažįs
ta, kad tiek pat laiko praleidžia 
kiekvienoje organizacijoje. 
Viena sesė pasisakė, kad 
paprastai eina ten, kur akty
viau organizacija veikia. 

giai atsakingos stovyklos vir
šininkei taip pat už tvarkingai 
pravestą savo rajonų registraci
ją su pilna dokumentacija ir at
skaitomybe, tvarkingą prisista
tymą į stovyklą ir jos apleidimą 
bei pristatymą rajono VII TS 
gairės. 

Vienetų vadovės yra tiesio
giai a t sak ingos rajono 
vadeivei už savo vieneto pilną 
registraciją, dokumentaciją ir 
atskaitomybę, savo vieneto 
tvarkingą pristatymą į stovyk
lą, jos apleidimą ir grįžimą 
namo, bei Vieneto VTJ TS gairę. 

Rajonų vadeivės, arba jų 
įgaliotinės, į stovyklą atvyksta 
šeštadienį, rugpjūčio 13 d. 
Ūkio skyr iaus pranešimas 

Ieškant geriausių atvykimo 
į stovyklą galimybių, pagal 
gautus ka inorašč ius , y r a 
siūloma naudotis Greyhound 
Lines, Inc. autobusais, nes jie 
negrąžina atvežusių autobusų 
atgal, bet panaudoja juos vieto
je iki grįžimo. Vieno, 46-47 
asmenims, autobuso kaina į abu 
galus yra: iš Bostono — 2,857 
dol., iš New Yorko - 1,967 dol., 
iš Philadelphia - 1,617 dol., iš 
Chicagos — 1,841 dol. iš Toron
to — 2,136 dol. — Anderson Bus 
Lines. Skrendantiems lėktuvu 
— patogiausiai skristi į Pitts-
burgh Airport , ku r mūsų 
informacijai b u s pask i r t a s 
stalas prie bagažų sekcijos ir 
aerodromo „Shuttle" (East Ohio 
Bus Line) du kartus per dieną 
kursuos iki stovyklavietės. Šiuo 
metu, apytikrė kaina turėtų 
būti 6 dol. asmeniui. 

Patartina nelaukiant pasitik
rinti su kitomis linijomis ir iš 
anksto užsisakyti, nes kainos — 
kaip ir autobusų gaunamumas 
— nėra garantuotos. Ūkio sky
r iaus vadovybei š i rd inga 
padėka už rūpestį ir apdairumą! 

LS Seserijos vadija 

THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY (USP8-1S1000) 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
Tueadays following Monday obaervance of Legal Holiday • M well as Dec 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589. 

Second claas postage paid at Chicago, IL 
Subscription Rates: $60.00. Foreign countries $60.00. 
Pcatmaster: Send addresa changes to Draugas - 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629. 
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 

nesiuociami- Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 

metams 
U.S.A $60.00 
Kanadoje (U.S.A.) dol. .. $60.00 
Užsienyje $60.00 
Savaitinis iSest. pried.) $35.00 

Vį metu 3 mėn. 
$35.00 $20.00 
$35.00 $20.00 
$35.00 $20.00 
$20.00 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30400; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotu straips
niu nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija ui 
skelbimu turini neataafco. Skalbi
mu kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

R e m i a n t i s t u o , norėčiau 
vadoves pa rag in t i s tengt is 
išvystyti vyr. skaučių veiklą, 
nes mes greitu laiku galim ir tas 
pačias vyr. "skautes „prarasti". 
Vargiai ar išsilaikys vyr. skau
tės tuntuose — vienetuose, jei 
joms apart stovyklos nebus kitos 
veiklos. 

Užklaustos ką pageidauja iš 
vyr. skaučių skyriaus, daugiau
siai sesių (ir brolių) pasisakė už 
bendradarbiavimą palaikant 
lietuvybe, pasidalinimą žinių, 
kad galėtų ruoštis ir mokytis 
perimti skaučių tų vadovavimą; 
kad galėtų pritraukti kitas dirb
ti kartu. 

Visos, kaip viena, laukia Tau
tinės stovyklos ir nori sto
vyklaujant ne tik tarp savęs, bet 
ir t a ip jaunesnių — mokytis ir 
mokyti. Čia nuomonės skyrėsi 
lygiai pusiau — tos kur norės 
būti vyr. skaučių pastovyklėje ir 
tos kurios nori vadovauti. Jog 
taip ir turėtų būti , nes ne visos 
gimt me vadovėmis ir ne visos 
galim už imt i vadovavimo 
pareigas. 

Tad besiruošdamos Tautinei 
stovyklai, atsižvelkim į tai, kad 
turim būrį gerų vadovių bei 
stovyklautojų, kurios yra pasi
ruošusios visaip vyresnėms 
vadovėms padėti, kad stovykla 
sklandžiai praeitų. 

Malonu buvo visom dalyvau
t i t u n t i n i n k ų - s k a u t i n i n k ų 
koni< rencijoj ir išgirsti bei susi
pažinti su vyriausiųjų vadovų 
rūpesčiais ir ateities planais. Ne 
viena sesė pasisakė, kad tai 
buvo viena iš įdomesnių įvykių 
suvažiavimo — kad galėjo daly
vauti bent dalinai drauge kon
ferencijoje. Už tai dėkojam 
rengėjams, kad mus pakvietė po 
jų sparnu suvažiuoti ir susitikti. 

Dėkoju visom už pasitikėjimą 
ir pagalbą ruošiant suvažiavimą 
— a t s ip rašau jei buvo ne
sklandumų. Didelis ačiū Cle
ve lando vadovėms sesėms 
Daivai Majar ir Daliai Mačie
nei, padėjusioms suorganizuoti 
už s i ėmimus , sesei Teresei 
Meiluvienei pravedusiai regist
raciją ir paruošusiai skauto-
ramą, brol iui Edvardui už 
gražų bendradarbiavimą pra
vedant suvažiavimą. Ačiū visom 
sesėm dalyvavusiom suvažia
vime su t ikrai skautiška nuo
taika ir entuziazmu. 

Linkiu visom džiugių Šventų 
Kalėdų ir laimingų Naujų 
Metų! 

Budžiu! 
s. Giedrė Stankūnienė 

FILISTERIŲ SUEIGA 
CHICAGOJE 

Filisterių skautų sąjungos 
Chicagos skyrius, vadovau
jamas fil. Svajoms Kerelytės, 
saukia visų narių susirinkimą 
sausio 10 d., sekmadieni, 12 vai. 
Jaunimo centro posėdžių kam
baryje. Bus aptariami einamie
ji reikalai ir ateities darbo 
planai. Visi filisteriai kviečiami 
dalyvauti. 

PU. JAMES V. HUDSON 
D*. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71at St. 

4344)201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

D A N T Ų GYDYTOJAS 
TeL 7*7-757$ 

5780 Archer Ave. 
(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave) 

Valandos ptgal susitarimą 

DU. VUAY RAJAI, KUX, S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIOAUS UGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(AuoJW ouimOTii oSeo) 

PrMdauao Hotv Croaa ir Christ teminama 
14*4 W. 7 1 Sfreat, CMeaaje 
Tai . 434-SS4* (veikia 24 vaJ.) 

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

Ofs. 735-4477; 
Rcz. 246-0067; arba 246-6551 

DU. E.DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAl BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

•Oi. 471-3966; ras. 442-S2S7 
VIDAS J . NMMCKA9, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7739 S. K ą * * * Aee-, 

•• antr., katv. ir penkt. 

Dft. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS -

SPtCtALYB* - AKIŲ UGOS 
2SSS W. SS St. 
Tet. 778>S4t1 

12-2 v . p.p.; tree. 12 • 2 v. p * . 
pankt.: 1 • ! » . p.p. 

3 9 0 9 W* 9 9 9»» 
Ta i . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso t e l — 581 -022 ] 
M t JANINA JAI 

JOKSA 
VAIKŲ LIGOS 

644] S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. PtHMM P * * . Tat. SS5-2S02 

Valandos pagal susitarimą: 
Penkt, antr. katv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuotu ir | namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquetts MstftesJ Buftdmg 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tol. 436-7700 

RIMGAUDAS NUUCKAt, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Narna 584-5527 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGHA 

6132 S. Kedzie. Chkago. I I I . 
Tel. 925-2670 

1185 Durule* Ave., Eljpn, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tai . Rt-Sence 6-1611 

Dft. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

Vai: pirm., antr.. katv ir pankt. 
nuo 12-3 vai. popiet ir 4 4 vai vak. 

Trac. ir seat uždaryta 

Tel. ofiso ir boto: OLympic 2-4159 

M. P. KWEUUS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave , Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

išskyrus tref šeit 12 tki4 vai popiet 
6 • m M — • — < — * 
DR. IRENA KYRAS 

DANTŲ GYDYTOJA 
PROSTMODONTICS - karūnėles. 

tilteliai, plokštelės ir bendratį praktika 
2SSS W. SS St. CM644JS 

T « i 476-2112 
Valandos pagal susitarimą 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUtLDTNG 
3200 W. 8l»t Street 

Ofiso tel. RE 7.1164; 
Reiie. 344-4811 

Dft. L D. PETRBKJS 
DANTV GYDYTCHA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia i vakarus nuo Hariem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. RUNK PtECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

„Contact lenses" 
2618 VU. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

Dr. Tumasonio ofisą pereme 

Specialybė — Chirurgija 
2454 We»t 71»t Street 

Tel . 434-1818 - Rez. 852-0889 
V a i : pirm, antr, ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

rS IDaSI 

Dft. ANTANAS B. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučių ligos 

M M W . 71etSL. 
Tet: 

11M 

S1t)SS1<4 

INKSTŲ PŪSLES IR 
PROSTATO CHIRURGIJA 

2656 W. 63rd Street 
Vai.: antr. 1-4 p.p. ir ketv. 2-5 p.p. 
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Laimės šviesa 

LAISVĖS 
VIEŠKELIUOS 

Naujų metų išvakarėse daž
niausiai girdimas žodis yra 
laimės linkėjimas. Nėra abejo
nės, kad kiekvieno asmens didy
sis laimės pagrindas yra jo pa
ties asmenybės dvasinis tur
tingumas, jo gėrio gairėmis 
vedanti valia ir kryptį rodantis 
tvirtas ir pasiaukojantis 
idealizmas. 

Antras laimės šaltinis yra 
nešimas laimės kitiems, o ypa
tingai tiems, kurių laimės 
kelias yra nelaisvės pančiais su
rakintas. Čia yra mūsų tarpe 
nemažai labai šviesių pastangų, 
bet paskutinėmis dienomis ypač 
į akį krito mūsų jaunųjų sąjū
džio — Studentų ateitininkų 
sąjungos — parašų rhikimas, 
kad būtų išlaisvinti du idealis
tai kaliniai kun. Alfonsas Sva
rinskas ir kun. Sigitas 
Tamkevičius. Ypač, kad pavyko 
po ta peticija surinkti 5,416 
parašų ir pravesti, kad kongres-
menų Miller ir Feighan asisten
tai ją įteikė Sovietų ambasadai 
Washingtone, tuo laiku, kada ją 
buvo galima perteikti ir besilan
kančiam Gorbačiovui. 

Ilgintis laimės ir matant jos 
pagrindą laisvėje, mums iškyla 
ne vien atskirų asmenų, bet ir 
tautų laisvės klausimas, kad 
laisvės vieškeliais žygiuojančios 
tautos galėtų valstybiniu plotu 
džiaugtis laime. 

Gali būti, kad ta tautų laisvė 
ateina palaipsniui. Čia plačiau
sio pritarimo susilaukia sąžinės 
laisvė. Šiame fronte ryžtingai 
ima .reikštis galingiausios 
pasaulyje — Amerikos kongre
sas. Ypatingai stiprią iniciaty
vą parodė daugybė kongreso na
rių — 258 pasirašė laišką Gor
bačiovui, išvardindami sąžinės 
laisvės varžymo, religinės prie
spaudos atvejus ir vykdydami 
spaudimą į Gorbačiovą, kad 
žmonių sąžinės, religijos laisvė 
būtų pagerbta. Michigano 
kongresmenas Paul B. Henry 
gruodžio 8 d. kalbėdamas Atsto
vų Rūmuose priminė Sovietų 
Sąjungos tikybos reikalams 
tarybos pirmininko Konstanti
no Charčevo praeitą vasarą pa
skelbtą pažadą, kad bus išleisti 
iš kalėjimų, psichiatrinių ligoni
nių Sovietų piliečiai, įkalinti už 
religinius pasireiškimus. 
Kongresmenas Henry priminė, 
kad buvo pažadėta juos išleisti 
iki 1987 m. lapkričio pabaigos 
ir tas pažadėjimas buvo sulaužy
tas, netgi vyko nauji įkalinimai 
už religinius pasireiškimus. 

Toliau savo kalboje kongres
menas Henry priminė, kad jis 
įteikė Sovietų pasiuntinybei 
laišką, pasirašytą 258 kongres-
menų, nurodant net 17 religinės 
priespaudos rūšių Sovietų 
Sąjungoje. Ta religinė prie
spauda yra palietusi krikščionis, 
žydus ir musulmonus. Kongres
menas Henry savo kalboje pa
brėžė, kad svarbus ne vien tos 
„glasnost" paskelbimas, bet 
kaip ji praktikoje vykdoma ir tai 
turi reikšmės ir į tarptautinių 
santykių plėtimą bei ugdymą. 
Kongresmeno Henry siūlymu 
tas 258 kongresmenų laiškas 
Gorbačiovu, buvo tą pat gruo
džio 8 d. paskelbtas „Congres-
sional Record" numeryje. Tame 
laiške reiškiamas ne vien susi
rūpinimas saugoti pasaulį nuo 
atominės grėsmės, bet keliamas 
susirūpinimas dėl žmogaus tei
sių ir religinės laisvės, sąžines 
laisvės pažeidimų. Kongresme-
nai savo laiške Gorbačiovui net 

pabrėžė, kad religinės laisvės 
reikalas yra žmogaus laisvių 
širdis. Tie pustrečio šimto 
kongresmenų priminė Gor
bačiovui Sovietų Sąjungas įsipa
reigojimą Helsinkio susitarime 
gerbti religinę laisvę ir toliau iš
skaičiavo net 17 sričių, kur So
vietų Sąjunga laužo religinės 
laisvės įsipareigojimus 
reikalavimus. 

Kišasi į religinių organizacijų 
ir institucijų tvarkymą. Varžo 
tikinčiųjų susibūrimus kulto 
reikalams. 1 audžia religinėms 
organizacijoms turėti nuosavy
bę, namus ir kulto reikmenis. 
Draudžia religinėms organiza
cijoms turėti teisinio asmens 
savybes, kas kliudo savo teises 
ginti teismuose ir administra
cijos įstaigose. Kalinami 
asmenys už savo religinius įsi
tikinimus. Uždarinėjami pilie
čiai į protines, psichiatrines 
ligonines už religinių įsitiki
nimų praktikavimą. Prievartos 
būdu uždarinėjamos religinės 
institucijos. Draudžiamas religi
nis mažamečių auklėjimas. 
Draudžiamas religinis maža
mečių aktyvumą«. Varžomas 
teologinis stačiatikių, katalikų, 
protestantų, žydų ir kitų religijų 
atstovų švietimas. Draudžiamas 
ir ribojamas įvežimas ir sklei
dimas religinių medžiagų. 
Draudžiamas importavimas ir 
laisvas platinimas religinių lei
dinių krašte. Diskriminacija 
prieš religinių bendruomenių 
narius ir jų šeimas švietimo 
galimybėse. Diskriminacija 
prieš tikybininkus ir jų šeimos 
narius tarnybų galimybėse. Dis
kriminacija prieš Bažnyčių na
rius ir jų šeimas butų aprūpi
nimo galimybėse. Draudimas 
įšventintiems dvasininkams ir 
žinomiems religijos vadams 
lankyti ligonis ligoninėse, psi
chiatrinėse institucijose ar kalė
jimuose. Draudimas savanoriš
kų, karitatyvių darbų reli
ginėms organizacijoms krašte. 

Tie kongresmanai savo laiške 
Gorbačiovui priminė, kad jo 
vyriausybės nariai yra pažadėję 
išleisti sąžinės kalinius. Taip 
pat priminė artėjantį krikščio
nybės įvedimo Rusijoje tūkstan-
ties metų jubiliejų ir pareiškė 
viltį, kad drauge su tuo 
minėjimu bus šalinamos kliūtys 
religinėms bendruomenėms So
vietų Sąjungoje. 

Laiško pabaigoje tie 258 
kongresmenai dar kartą 
priminė, kad šalia ginklavimosi 
reikalų sprendimo žmogaus 
teisių ir ypač religinių, sąžinės 
teisių pagerbimas yra pagrin
dinis reikalas sprendžiant kon
fliktą tarp abiejų vyriausybių. 
Užbaigė sakiniu, kad laikantis 
Helsinkio susitarimų, yra 
reikalas atkreipti dėmesį į tuos 
išvardytus žmogaus teisių pažei
dimus. To laiško Gorbačiovui 
pabaigoje — 258 kongresmenų 
parašai. 

Mes džiaugiamės, kad taip 
plačiai mūsų kongresmanai žino 
apie religinę priespaudą Sovie
tų Sąjungoje, kad jie ryžosi Gor
bačiovui priminti šią problemą, 
kad jie dabar bene kas mėnesį 
Maskvai primena žmogaus tei
sių reikalus savo siunčiamais 
pareiškimais. Tas laisvės 
gynimas ir yra prispaustųjų 
vedimas į laimės vieškelius. 

Juoz. Pr. 

Choras „Sietynas", vadovaujamas muz Antano Skridulio, atlikęs meninę jubiliejaus minėjime 
programą Daytona Beach. Fla., ir giedojęs bažnyčioje. Viduryje — vysk. Paulius Baltakis. 

Nuotr. Jurgio Janušaiėio 

MAŽAME LIETUVIŲ 
TELKINYJE GRAŽI ŠVENTĖ 

Daytona Beach ir apylinkių 
lietuvių kolonija Floridoje, paly
ginant negausi skaičiumi, suge
bėjo irgi suruošti gražų Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejaus 
minėjimą. Minėjimas vyko dvi 
dienas — gruodžio 12 ir 13 
dienomis. 

Gruodžio 12 d. buvo skirta pa
gerbti svečią vyskupą Paulių 
Baltakį specialiu pokyliu ir 
gražia menine programa. Pa
gerbimo pokylis vyko gražiame 
Cap'n Cotys restorane, kuriame 
dalyvavo beveik visi šios kolo
nijos ir apylinkių lietuviai, bei 
nemažas būrys lenkų ir kitų 
tautybių atstovai. 

Prieš pradedant vaišes choras 
„Sietynas", vadovaujamas muz. 
Antano Skridulio, davė gražių, 
lietuvių kompozitorių dainų 
koncertą. Dainos nuotaikingos, 
dienos progai tinkamos, choro 
atliktos su prideramu pasiruo
š imu ir dalyviams paliko 
malonų įspūdį. 

Po to klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla pokylio dalyvius 
supažindino su prie garbės stalo 
sėdėjusiais svečiais: Prince of 
Peace parapijos klebonu kun. 
Lawrence Redmond, kurio pa
rapijoje lietuviai turi savas 
pamaldas ir lietuviams jis rodo 
didelį prielankukmą; tos pa
rapijos vikaru kun. Andrew 
Mallick, Dachau k a n k i n i u 

svečiu iš Juno Beach kun. Vy
tautu Pikturna, Amerikos uk-

JURGIS JANUŠAITIS 

rainiečių atstove Alleno Ellis, 
atstovavusia jų prezidentui 
Walter Kowal, lenkų parapijos 
klebonu, popiežiaus Jono 
Pauliaus II mokytoju, mons. W. 
C. Bayer; klubo „Polonia" pre
zidentu ir lenkų bendruomenės 
atstovu Tadeush Cologie; svečiu 
iš Chicagos poetu Kazimieru 
Bradūnu; šios kolonijos lietuvių 
sielovada besirūpinančiu kun. 
dr. Kazimieru Ruibiu ir garbin
guoju svečiu vysk. Paulium 
Baltakiu. 

Kun. dr. Kazimieras Ruibys, 
pristatydamas vysk. Paulių 
Baltakį iškėlė ryškesnius jo 
gyvenimo bruožus, pastoracinę 
veiklą ir nuopelnus lietuviš
kajai išeivijai. 

Vysk. Pauliaus Baltakio žodis 
ramus, diplomatiškas, išsamus, 
palietęs lietuvių išeivijoje ir 
Lenkijoje religines problemas. 
Savo kalbos pradžioje jis nuošir
džiai padėkojo dr. Vytautui Ma
jauskui, bu v. jubiliejui ruošti 
komiteto pirmininkui, kuris pir
mas jį pakvietė į šią šventę. 
Šiltu ir pagarbiu žodžiu prisi
minė šioje kolonijoje gy
venančius prof. dr. Sigitą Rama
nauskienę ir jos šeimą, su kuria 
riša sena draugystė, maloni 
pažintis besitęsianti iki šių 
dienų, jis seniai norėjęs šią 
šeimą aplankyti. Dėkojo šios 
kolonijos lietuviams ir jubilie

jaus rengėjams bei klubo pirmi
ninkui Jonui Daugėlai už 
minėjimo suruošimą. 

Vyskupas Paulius Baltakis 
yra keliaujantis vyskupas. Jis 
yra aplankęs beveik visas JAV, 
Kanados, lietuvių kolonijas, 
viešėjęs Europoje ir Australijo
je. Dalyvavęs Romoje Lietuvos 
krikšto jubiliejaus iškilmin
game minėjime, buvo priimtas 
popiežiaus Jono Pauliaus H, kal
bėjęs su juo pavergtos Lietuvos 
ir išeivijos lietuvių tikinčiųjų 
problemomis. Vyskupo žodžiais, 
dabartinis popiežius yra ypač 
palankus Lietuvai ir lietuviams 
išeivijoje. Vysk. Paulius Balta
kis viešėjo Lenkijoje, buvo iškil
mingai visur lenkų sutiktas, 
susipažino su Suvalkų tri
kampio ir kitur gyvenančių lie
tuvių problemomis. Popiežius 
yra paskyręs Lenkijoje 
vyskupą, kuris ypač supranta, 
daug padeda lietuvių sielovados 
reikaluose ir reikalai yra pa
krypę lietuvių naudai. Popie
žius prašęs vyskupą nepamirš
ti, bet rūpintis lietuviais Len
kijoje. Romos iškilmės, šven
čiant jubiliejų ir paskelbiant 
palaimintuoju arkiv. Jurgį Ma
tulaitį, nuaidėjo per visą pašau1} 
ir buvo iškeltos pavergtos lie
tuvių tautos problemos. Papa
sakojęs įspūdžius iš viešnagės 
Lenkijoje, prisiminęs Lietuvos 
krikšto sukakties minėjimo 
prasmę, pasidžiaugė šios kolo

nijos gražiu, krikščioniškoje 
dvasioje sugyvenimu, išlaikant 
krikščionišką bendruomene. Pa
dėkojo kun. dr. K. Ruibiui už 
rūpestį išlaikant lietuviškąsias 
pamaldas. Vyskupo malonų žodį 
palydėjome audringais ploji
mais. 

Pagerbime literatūrinę dalį 
atliko svečias poetas Kazi
mieras Bradūnas. Jo žodis aka
demiškai paruoštas, įžvalgus ir 
tai buvo žvilgsnis į krikščioniš
kąją mūsų poeziją laiko sąvar
toje. Pradžioje padėkojo, kad 
šiame minėjime vietą rado ir 
poezija. Prisiminė mūsų vieną iš 
žymiausių religinės poezijos 
kūrėjų Bernardą Brazdžionį. 
kuris už savo kūrybą buvo apdo
vanotas popiežiaus specialiu 
žymeniu. 

Poetas K. Bradūnas ne
trumpoje kelionėje j poezijos 
pasaulį palietė mūsų žymiuo
sius poetus — Donelaitį, Bara
nauską, Maironį, Sruogą. Myko
laitį-Putiną ir kit. mūsų poetus, 
kurių kūryboje atsispindi religi 
niai motyvai. Į šių laikų reli
ginės poezijos kūrėjus įrikiavo 
Bernardą Brazdžionį. vieną iš 
žymiųjų šių laikų religinės poe
zijos kūrėjų, Antaną Jasman-
tą-Maceiną ir Salomėją Nėrį, 
pacituodamas jos 1943 m. 
Maskvoje sukurtą religiniais 
motyvais eilėraštį, kuriame ji 
prisimena tėvynėje likusią 

Poetas Kazys Bradūnas Lietuvos 
krikšto jubiliejaus minėjime Daytona 
Beach, Fla., skaito l i teratūrinę 
paskaitą. 

Nuotr. J . Januša iė io 

bažnytėlę t a rp žydinčių 
kaštanų. Šis eilėraštis esąs 
giliai religingas. Nepamiršo ir 
savo kartos poetų-žemininkų 
Henriko Nagio ir kit. Ir okup. 
Lietuvoje yra poetų, kuriančių 
religiniais motyvais. Tokia poe
zija dažnai kunigų yra skaitoma 
pamoksluose t ikintiesiems. 
Aptardamas poetus, kalbėtojas 

citavo jų kūrybą, tuo paskaitą 
žymiai praturtindamas naujais, 
tiegii dėtais įvaizdžiais. 

Savo gilių minčių žodį poetas 
K. Bradūnas baigė savo kūry
bos, iš paskutinės knygos 
, ,Krikšto Vanduo Jonin ių 
naktį" eilėraščiu. Literatūrinė 
paskaita poezija besidominčių 
buvo išklausyta su dėmesiu. 

Po to sveikino prie garbės 
staio sėdėjusieji kitų t au 
tų atstovai. Vysk. Paulius Bal
takis. Prince of Peace parapijos 
klebonui už prielankumą lie
tuviams, įteikė Liet. krikšto 
jubiliejaus medalį. 

Vaišės pradėtos tos parapijos 
klebonui sukalbėjus maldą. 
Vaišių metu svečias vysk. 
Paulius Baltakis susitiko ne 
vieną savo pažįstamą, su jais 
pasikalbėjo, pasidžiaugė ir šia 
švente. Pokylis buvo baigtas 
..Lietuva brangi'" giesme. 

Vakare kun. dr. Jurgio Ša-
rausko tėvai Marytė ir Stasys 
Sa rauska i savo namuose 
suruošė jaukų, su gražiai pa
ruoštomis vaišėmis vysk. 
Pauliui Baltakiui <jų namuose 
svečias buvo apsistojęs) 
priėmimą, kuriame dalyvavo 
klubo valdybos nariai ir ar
timieji Šarauskų bičiuliai. Buvo 
nuoširdžiai, jaukiai su svečiu 
pabendrauta, pasidalinta ir 
aktualiomis lietuviškojo gyve
nimo problemomis. 

Iškilmingoji minėjimo dalis 
vyko gruodžio 13 d., sekmadie
nį, Prince of Peace katalikų 
bažnyčioje Ormond Beach. Kon-
celebi uotas šv. Mišias atnašavo 
vysk. Paulius Baltakis, drauge 
koncelebruojant ke tu r i ems 
kunigams, ju tarpe šios pa
rapijos klebonui, lenkų pa
rapijos klebonui, kun. dr. K. 
Ruibiui ir kit Į bažnyčią 
vyskupas atėjo su procesija, kur 
buvo nešamos JAV. Lietuvos ir 
ki tų tautybių vėliavos. 
Bažnyčia pilna tikinčiųjų, ne tik 
lietuvių, bet ir kitų tautybių. 
Vėliavų palydą sudarė lietuvės 
ir kitų tautybių moterys, pasi
puošusios tautiniais drabužiais. 

Šv. Mišios buvo iškilmingos. 
Kun. dr. K. Ruibys vadovavo 
ceremonijoms, skaitė Evan
geliją ir pabaigoje pareiškė 
vysk. Pauliui Baltakiui ir ki
tiems kunigams padėką už daly
vavimą iškilmėse. 

Vysk. Paulius Baltakis pa
sakė ypatingai gilios prasmės 
pamokslą, liečiantį lietuvių tau
tos krikštą, jo reiškmę, drauge 
prisimindamas ir kenčiančią 
Lietuvos bažnyčią. Pamokslą 
sakė anglų ir lietuvių kalbomis. 
Pamokslą baigdamas dar kartą 
išreiškė padėką šios kolonijos 

(Nukelta j 4 psl.) 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 

III 

Pilna harmonįja tarp kūno ir Blogis ii pradžių yra plonas 
dvasios galima tik tada, kai siūlelis, o ilgainiui pasidaro 
žmogus yra laisvas nuo blogio, sunkios grandinės. 

* 0. Sv. Marsden Fr. Ruckert 

Prūsas buvojau sukramtos maisto likučius burnoj, 
kai suskambėjo telefonas. Dabar tik čepsėjo lūpomis 
klausydamasis jam pažįstamo balso ir žiūrėdamas į 
liūdną savo Elenutės veidą. 

— Tai kas gero pas tave? — jam šnekėjo Dobilas. 
— Gero? — Prūsas nusijuokė. 
— Geriau sakyk, kas gero pas tave. Dobilai. 
— Po senovei. Su skirtumu, kad atleido iš Beckerio 

ir dabar bandau surasti darbą. 
— Sunku, brolyti, visur. Ar radai? 
— Visur buvau. Gal kas išsilukštens. Pagalvojau, 

kad pas tave laikinai gal kas atsirastų? 
— Pas mane? — Prūsas Dobilo prašymu jautėsi 

pagerbtas. 
— Bet pas mane visai striuka, Dobilai. Negaunu 

naujų darbų. Nežinai? Negirdėjai? 
— Ne. 
— Uždarau savo kontorą miesto centre. Dar tik kai 

ką pats dirbu namuose. Visus keturis padėjėjus jau 
atleidau. Seni, geri inžinieriai... Gaila, jokių pensijų 
ar priedo jiems pas mane nebuvo. Nežinojai? 

— Nežinojau. Kad juos bala tokius laikus! 
— Pradėsiu ir aš ieškoti darbo, kai baigsiu nuo

trupas rūsy. Sakyk kur buvai, pas ką ieškojai? 
Dobilas jam pasakojo, o Prūsas kai ką užsirašė. Kai 

Dobilas paminėjo White bendrovę, tai Prūsas kažką 
prisiminė. Ten dirba jo pažįstamas Glowertis turėjęs 
kažkada su juo reikalų. 

— Tai pas Beckerį, sakai, nekas? 
— Beveik pusę įstaigos paleido namo. 
— Tai ką veiksi? 
— Jau atveikiau. Žadu važiuoti kitur. 
— Paskambink vėliau. Gal turėsiu geresnių žinių. 
Taip iš įpratimo Prūsas baigdavo savo pokalbius 

su klientais, kuriems negalėdavo padėti. Nors juto jį 
apimantį pesimizmą, šyptelėjo pakabindamas ragelį. 

Negaudamas savo įkurtai kontorai darbų jis sten
gėsi užgniaužti juodą nevilties vabalą. Bet atleidžiant 
iš darbo savo keturis bendradarbius akyse jam pasi
rodė ašaros. Tie seni inžinieriai lietuviai, dirbę jam 
šešerius metus, neturėjo jokios vilties atrasti darbo 
kitur. „Na, na"' — pasakė jam vienas, „ne mano virši
ninkas Prūsas šiandien turėtų žliumbti, bet aš". 

Sėdus vėl prie stalo Prūso galvoje sukosi įvairūs 
planai. Ir jam laikas darbo ieškoti. Dobilas pažadino 
iš letargo. Bet ar jam bus lengviau atrasti? Jo galvon 
įstrigusi Glowerčio pavardė nedavė ramybės. 

Elenutė, plaudama lėkštes virtuvėj, jo paklausė: 
— Tai kaip einasi Dobilui, Kazy? 
— Nekaip. Gaila, negaliu jam padėti. 
— Ir tau tas pats. 
— Ir man reikia pagalbos. Žinai, Dobilui paminėjus 

White bendrovę, prisiminiau ten dirbantį Glovvertį. 
— Pažįsti jį? 
— Su juo turėjau reikalų, prisimeni? Dirbome 

kartu. 
— Paskambink. 
— Ar manai, kad dar ten dirba ir mane prisimins? 
Atvertęs telefonų knygą atrado White bendrovės 

numerį, užsirašė ir jį pasuko. Kažkas atsiliepė, paprašė 

porą minučių palaukti ir po to prašneko Glovvertis. Pa
žinęs Prūso balsą, Glovvertis sugriaudė savo draugišku 
bosu, kalbėjo apie senus laikus, paklausė ką Prūsas 
veikia ir. sužinojęs, kad uždarė savo biznio patalpą ir 
ieško darbo, nusijuokė: 

— Tai matai. Atsimeni, abu svajojom susikurti po 
bendrovę. Tik tu tam turėjai drąsos. 

— Nė drąsa šj kartą nepadėjo. Be užsakymų 
turėjau likviduotis ir „paleisti pievon pasiganyti'" savo 
padėjėjus. 

— Laikai pasikeis. Vėl atgausi. 
— Bet ka iki to laiko veikti? 
— Ateik pas mus. Ka tik posėdy užplanavom 

nemažą darbą - dangoraižį. Reikia žmonių. Kitų su 
tavo patyrimu nelengvai atrasime. 

— Tai puiku. 
— Dabar kol kas esam pradinėj stadijoj. Žinai, 

patalpų nuomavimas, žmonių atranka... 
— Gal užeisiu ir užpildysiu pareiškimą? 
— Nereikia. Užtarsiu žodžiu. Dėl formalumo tau 

pasiųsiu paštu vieną klausimu lapą. Užpildęs prisiųsk 
atgal, įrašysiu savo gerą žodį. pridėsiu į krūva, kuri 
jau nemaža ir bus gerai. 

Pliūptelėjo padėka. Geras žmogus. įvertino drąsą, 
galvojo Prūsas. Abu su entuziazmu buvo svajoję susi
kurti sau nuo kitų nepriklausomą darbo šaltini. Glo
vvertis, matyt, to pabijojo ir kilo tiktai korporacijos laip
tais. Jo atsargiam būdui ir stambiai išvaizdai tas tiko. 
Kilęs iš jau seniai atvykusių airių tėvų. Glovvertis susi
pažino su Prūsu, lankydamas tą patį universitetą ir 
kartu dirbdamas. Vyras po karo su veterano stipendi
ja baigė mokslus ir daug šnekėjo apie reikalą tapti 
nepriklausomu: 

(Bus daugiau* 
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BOSTONO ŽINIOS 
NAUJA VALDYBA 

Gruodžio 13 d. slaptu bal
savimu So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos nariai išrinko 
naują valdybą, į kurią įeina Vy
tautas Eikinas — pirmininkas, 
Algis Skabeikis — vicepir
mininkas, Vytautas Jurgėla — 
sekretorius, Regina Baikaitė — 
iždininkė, Ilona Baranauskaitė 
— finansų sekretorė, Birutė 
Skabeikienė, Juozas Austras, 
Stasys Griganavičius, Lion
ginas Izbickas, Aleksandras 
Chaplikas, Martynas Serelis ir 
Gediminas Ivaška — direk
toriai, Martynas Dapkus — mar
šalka. Į kontrolės komisiją iš
rinkti Tomas Ashmenskas ir 
Kazys Bačanskas. Balsavo 141 
narys.o draugija turi apie 1,500 
narių. Taigi, susidomėjimas rin
kimais buvo mažas. 

Draugijos užkandinė nor
maliai veikia šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo vidudienio 
iki vidurnakčio. Jos vedėjas 
Jonas Stankus gamina skanius, 
sveikus ir pigius lietuviškus 
valgius. Užkandinės bare 
gaunami įvairūs gėrimai. 
Užkandinė yra vienintelė lie
tuviška užeiga, kurioje susi
t inka vietos ir apylinkės 
lietuviai. 

KAZIUKO MUGĖ 

Lietuvių skautų Baltijos ir 
Žalgirio tuntų tradicinė Kaziu
ko mugė įvyks kovo 6 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių draugijos 
patalpose. Kaip paprastai, mu
gėje bus įvairūs skautų rank
darbiai, lietuviški valgiai ir ati
tinkama programa. 

SANDAROS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Gruodžio 12 d. įvyko Sandaros 
7-tosios kuopos narių visuotinis 
metinis susirinkimas, kuriame 
išklausytas veiklos pranešimas, 
priimta finansinė apyskaita, iš
rinkta nauja valdyba, paskirtos 
aukos ir aptarti kiti aktualūs 
reikalai. Į naują valdybą iš
rinkti Vladas Bajerčius — pirmi
ninkas, Martynas Dapkus — 
vicepirmininkas, Jane Bajerčie-
nė — sekretorė, Anna Lane — 
iždininkė ir finansų sekretorė. 
Aukų paskirta: „Sandaros" 
laikraščiui — 50 dol., Altui — 25 
dol. Šiuo metu kuopa turi 23 na
rius. Jos kasoje yra apie 6,000 
dolerių. 

MAŽAME LIETUVIŲ 
TELKINYJE... 

Atkelta iš 3 psl.) 
l ietuviams už šio gražaus 
minėjimo suruošimą. 

Šv. Mišių metu specialiai die
nai parinktas gražias lietu
viškas giesmes giedojo muz. An
tano Skridulio vadovaujamas 
choras „Sietynas", o solo — Juo
ze Daugėlienė. Skaitymus 
atliko Kazimieras Barūnas, o 
tikinčiųjų maldas su giliu iš
gyvenimu skaitė rašytoja Birutė 
Pūkelevičiūtė. Aukas nešė 
klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla ir dr. S. Sukarevičienė. 
Bažnyčioje iškilmės baigtos Lie
tuvos himnu. 

Iškilmės paliko labai malonų 
įspūdį. Po to dar parapijos salėje 
vyko visų pabendravimas prie 
kavutės ir saldumynų, kuriuos 
paruošė klubo valdyba su talki
ninkais. Čia dar kartą pasirodė 
choras „Sietynas", padainuoda
mas keletą dainų. Vadovavo 
muz. Antanas Skridulis. Svečiai 
— vysk. Baltakis ir K. K. Bradū-
nai — aplankė dar ir savo bičiu
lius. Šios kolonijos lietuviams, 
parodžiusiems susiklausymą, 
gausiai dalyvavusiems minė
jime ir pinigais parėmusiems 
minėjimo ruošimą priklauso 
nuoširdi padėka. 

ORGANIZACIJŲ 
PERSITVARKYMAS 

Ligi šiol Brocktone vei
kiančiam Sandaros klubui ir 
Montello Lietuvių Tautiniam 
klubui vadovavo tos pačios su
dėties valdyba. Bet tai dvi skir
tingos organizacijos, kurių pir
moji yra verslo (biznio) organiza
cija, o antroji — pelno nesiekian
ti organizacija. Todėl nuo sausio 
1 d. kiekvienai tų organizacijų 
išrinkta skirtingos sudėties 
valdyba. Sandaros klubui toliau 
vadovaus Jonas Rinkus — pir
mininkas, Jonas Platkauskas — 
vicepirmininkas, Jane Karpa-
vičienė — sekretorė, Jonas Paša-
karnis — iždininkas, Vytautas 
Zenkus — finansų sekretorius, 
Petras Suraučius, Jonas Grigai
tis ir Pranas Čepkauskas — 
direktoriai. Klubas veikia 
kiekvieną dieną. Jame gaunami 
įvairūs gėrimai, o savaitgaliais 
gaminami lietuviški valgiai ir 
kepama pica. 

I Montello Lietuvių Tautinio 
klubo valdybą išrinkti: adv. 
William Pribušauskas — pirmi
ninkas, Frank Wallen — vice
pirmininkas, Stasė Gofensienė 
— sekretorė, Petras Viščinis — 
iždininkas, Janusas — finansų 
sekretorius, Ona Eikinienė, 
Juozas Dabrega ir Jonas Šuopys 
— direktoriai. Šis klubas turi 
namą, kurį nuomoja Sandaros 
klubui, o taip pat nemaža san
taupų iš ankstyvesnių laikų. 
Tomis santaupomis kasmet 
remiami įvairūs lietuviški 
reikalai. Pavyzdžiui, Vasario 
16-sios proga skiriamos aukos 
Altui, Lietuvių Fondui, Tautos 
Fondui, Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybai ir kitoms 
organizacijoms. Tai pati dos
niausia organizacija lietuviš
kiems reikalams Brocktone. 

KALĖDOS LIETUVOJE 

Tokiu pavadinimu Alfonso 
Petručio paruoštą radijo 
vaizdelį perdavė Laisvės Var
pas gruodžio 20 d. laidoje. Jame 
pavaizduota, kaip Lietuvos lais
vės laikais nepriklausomybės 
kovų savanoris, įsikūręs gau
tame žemės sklype, džiaugėsi 
Kalėdomis, kaip tada visoje Lie
tuvoje ūkininkai skubėdavo į 
Bernelių miš ias padėkoti 
Aukščiausiajam už suteiktas 
gėrybes, kaip galingai ir iškil
mingai bažnyčiose skambėdavo 
giesmės. Visa tai daugelis mūsų 
jau esame primiršę, o jaunoji 
karta apie tai gal net nieko nėra 
girdėjusi. Vaizdelis — gerai pa
ruoštas, panaudojant įvairius 
efektus, kurie atkūrė Lietuvos 
žiemą ir pakilią Kalėdų nuo
taiką. Atitinkamos muzikos 
įjungimas daug prisidėjo prie 
reikalingos nuotaikos suda
rymo. 

NEUŽTENKA PASKELBTI 
ATSIŠAUKIMĄ 

Laisvės Varpas gruodžio 20 d. 
laidoje toliau populiarino lie
tuviškosios spaudos mėnesį. Jo 
vedėjas Petras Viščinis veda
majame ragino visus Kalėdų 
proga dovanoti laikraščių 
prenumeratas ir skirti lietuviš
kas knygas tiems, kurie savo lė
šomis ir iniciatyva lietuviškos 
spaudos neremia. Ypač tai 
turėtų daryti tėvai , kurie 
nenori, kad jų vaikai nutoltų 
nuo lietuviškų reikalų. Jaunajai 
kartai gyvenant pasiturinčiai 
nėra reikalo rūpintis praktiš
komis dovanomis, kurios dar 
praturtintų ar palengvintų tos 
kartos gyvenimą, bet būtina 
skirti jai lietuvišką spaudą, kuri 
stiprina lietuvybę. O lietuvių ir 
anglų kalba lietuviškos spaudos 
pasirinkimas yra gana didelis. 

Kalbėtojas apgailestavo, kad 
LB Kultūros Tarybos paskelb-

Sofija Kačinskienė prie savo vyro a.a. akt. Henriko Kačinsko paminklo. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, Florida 

A P I E LB VEIKLĄ 

Prieš kurį laiką rašiau, kaip 
sunkiai sekėsi rinkti Lietuvių 
Bendruomenės Sunny Hills apy
linkės valdybą, nors metiniam 
susirinkime dalyvavo bent du 
trečdaliai jos narių, čia gyve
nančių tautiečių. Tuomet į 
valdybą eiti sutiko keturi žmo
nės, o penktą reikėjo kooptuoti. 

Kas užkulisy dėjosi, nebes
varbu. Pilnos sudėties valdyba 
visgi buvo sudaryta ir gruodžio 

tas lietuviškosios spaudos 
reikalu atsišaukimas nepa
teikia jokio konkretaus plano, 
kas ir kaip turėtų vykdyti lie
tuviškosios spaudos platinimo 
darbą, o kalba tik bendrybėmis. 
Atrodo, kad tuo turėtų rūpintis 
LB-nės padaliniai — apygardos 
ir apylinkės. Praktika rodo, kad 
naujų prenumeratorių mūsų 
spaudai galima surasti, tik 
reikia, kad atitinkamos mūsų 
organizacijos žiūrėtų į tą akciją 
ne biurokratiškai, bet įdėtų į ją 
daugiau dvasios ir apaštala
vimo. 

„Keleivio" likimas Bostone, 
„Vienybės" sustabdymas New 
Yorke, „Naujienų" uždarymas 
Chicagoje — tai konkretūs lietu
viškos spaudos vargų rezultatai. 
Mūsų laikraščiams reikia, būti
nai reikia daugiau naujų prenu
merator ių , jaunesnių re
daktorių ir bendradarbių. Tuo 
turėtų rūpintis ne tik mūsų 
laikraščių leidėjai, bet visos, 
ypač bendrinio pobūdžio or
ganizacijos. Vien atsišaukimai 
šios skaudžios problemos neiš
spręs. 

RENGINIAI 

Sausio 10 d. Brocktone komp. 
Juliaus Gaidelio mirties penke
rių metų sukakties minėjimas: 
(a) 9 vai. ryto Laisvės Varpo 
radijo laidoje, (b) 10 vai. ryto Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
Šv. Mišios už mirusio sielą, (c) 
tuoj po Mišių salėje po bažnyčia 
iškilmingas susirinkimas. 

Kovo 6 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos pa
talpose tradicinė Kaziuko mugė, 
rengiama Baltijos ir Žalgirio 
skautų tuntų. 

Kovo 13 d. So Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos trečio 
aukšto salėje Laisvės Varpo pa
vasarinis koncertas, kuriuo mi
nima Laisvės Varpo veiklos 
34-riu metų sukaktis ir Lietuvių 
Fondo veiklos 25-rių metų 
sukaktis. Programą atliks sol. 
Bi ru tė Vizgirdienė iš Los 
Angeles ir sol. Ričardas Dauno
ras, Vakarų Vokietijos solistas, 
bosas, akompanuojant pianistui 
dr. Sauliui Cibui iš Bostono. 

8 d. posėdy šitaip pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkė — Onė 
Adomaitienė, vicepirm. — 
Alfonsas Vėlavičius, iždininkas 
— Vladas Adomavičius, paren
gimų vadovė — Valė Zubavi-
čienė ir sekretorė — Julija Na
kienė. Kaip matome, t rys 
žmonės nauji, o du sutiko likti 
net nebe antrai, bet jau trečiai 
kadencijai (A. Vėlavičius, tik 
„pasižeminęs" į vicepirmininką 
ir V. Adomavičius, likęs senam 
poste). 

Naujoji pirmininkė nieko ne
laukdama jau sutvarkė Vasario 
16-sios minėjimo reikalą: už
sakė patalpą ir parūpino kal
bėtoją. Minėjimas įvyks sekma
dienį, vasario 14, 12 vai. 
Community Center salėje. Kal
bės jauna visuomenininke iš At
lantos Rima Janulevičiūtė. Bus, 
kaip įprasta, meninė dalis, 
kavutė ir, žinoma, aukų rin
kimas Lietuvos laisvinimo dar
bams paremti. Atkreipkime dė
mesį, kad 1988 m. Vasario 
16-toji ne eilinė, o 70-toji. 

Bet ne viskas naujajai valdy
bai taip sklandžiai einasi. 
Vykdydama nutarimus gruo
džio mėnesį skatinti lietuviškos 
spaudos skaitymą („gruodis — 
spaudos mėnuo"), JAV LB 
Kultūros taryba ir Sunny Hills 
valdybai prisiuntė reikiamas 
instrukcijas, informacijas, blan
kus lietuviškai spaudai prenu
meruoti. Kai ši kor-ja rašoma 
(gruodžio 19), nepasisekė sužve
joti anei vieno naujo spaudos 
skaitytojo, nors čia yra nemažas 
būrelis tautiečių, turinčių geras 
akis, nemažai pinigų ir laiko, 
bet neprenumeruojančių jokio 
lietuviško laikraščio. Gaila. 
Graudu. Beveik baisu... Bet gal 

I baiminuosi per anksti? Gal iki 
N. Metų ims ir koks tuzinas 
užsisakys po du ar tris laik
raščius, po kelis žurnalus? ... 

Sekmadienį, sausio 10 d., tuoj 
po pamaldų LB valdyba visus 
kviečia į informacinį susirin
kimą Com. Center salėje. 

PAŠVENTINTAS HENRIKO 
KAČINSKO PAMINKLAS 

Kaip jau daug kur buvo rašy
ta, didžiausias Lietuvos teatrų 
dramos aktorius Henrikas 
Kačinskas mirė 1986 m. rugsėjo 
28. Jo kūnas spalio 1 d. palaido
tas Sunny Hills naujose kata
likų Kalvarijos kapinaitėse 
(Sunny Hills Catholic Calvary 
Cemetery). Našlės Sofijos 
Kačinskienės rūpesčiu, dar nė 
metinėms neatėjus, ant velionio 
kapo buvo pastatytas granito 
paminklas, panašus į kitų šiose 
kapinėse palaidotų tautiečių pa
minklus. Dėl kelių priežasčių 
paminklo šventinimo mirties 
metinėse nesuskubus, Šventini
mas pustrečio mėnesio nu
delstas. 

Paminklas iškilmingai pa

šventintas 1987 m. gruodžio 13 
d. vidudienį. Šventinimo apei
gas atliko Šv. Teresės parapijos 
kun. F. Szczkutovricz. Iškil
mėse dalyvavo čia gyvenantieji 
lietuviai kunigai Pranas Jaraš-
ka, Antanas Kardas, Itfionardas 
Musteikis ir Antanas Račkaus
kas, o taip pat misijonierius iš 
Pietinės Domininkonų provinci
jos kun. John Reardon, O.P. 
Dalyvavo ir kelios dešimtys vie
tinių tautiečių. 

Už trejeto valandų pusšimtis 
kviestų svečių susirinko į Com
munity Center salę, kur įvyko 
ne kokie paprasti pietūs, o tik
ra puota. Svečiams už stalų 
susėdus Sofija Kačinskienė pa
aiškino, kad pirminė šios puotos 
priežastis — gavimas Amerikos 
pilietybės. Esą, nors baigia pra
eiti keturi dešimtmečiai kaip 
JAV gyvenanti, pilietybe susi
rūpinti vis „nebuvę laiko". 
Kun. F. Szczykutowicz paskati
nus, JAV pilietybę priėmusi ir 
priesaiką atlikusi JAV Kons
titucijos 200 m. sukakties išva
karėse, rugsėjo 16 d. Visur 
savaitėmis ir mėnesiais vėluo
dama, ji tik vieną įvykį prisi
minė nė dienos nepavėlavusi: 
jeigu Henrikas Kačinskas tebe
būtų gyvas, šią gruodžio 13-tąją 
jiedu būtų šventę 35-rių metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 

Grįžtant prie Sunny Hills Kal
varijos kapinių, per keletą me
tų priglaudusių puskapį įvairių 
tautybių katalikų, jos ypač da
rosi reikšmingos lenkams ir 
lietuviams. Lenkams, kad, nu
matęs laidotis Detroite, prieš 
mirtį testamente pakeista pa
ties valia, Kalvarijos kapinėse 
palaidotas 1987 m. sausio 10 d. 
miręs kun. Francis J. Woloszyk, 
karštas Lenkijos patriotas, II 
pas. karo metu lenkų pogrindžio 
armijos vyr. kapelionas bri
gados generolo laipsniu, apdo
vanotas aukščiausių laipsnių 
medaliais bei ordinais. Mums 
lietuviams — čia amžinam po
ilsiui atsigulė scenos milžinas, 
gal nemenkesnis už anglų besą
lyginiai pasisavintą Joną Giel-
gaudą — John Gielgud. 

SERGA 

Gruodžio 14 d. į Panama City 
Gulf Coast ligoninę išvežta prof. 
Emilija Pūtvytė, sunegalavusi 
širdimi. Kai ši žinutė rašoma 
(XII. 19) ji tur i būti išleista iš li
goninės, bet į savo namą, ku
riame viena netoli dešimtmečio 
gyvena, negali grįžti, nes rei
kalinga nuolatinės priežiūros. 
Laikinai sutiko ją prižiūrėti 
Vestiarki vienuolyno seselės, 
iki globoti perims giminės. 

Emilija Pūtvytė yra Lietuvos 
Šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado 
Pūtvio duktė, istorikė, šį moks
lą Lietuvoje dėsčiusi gimnazi
jose, o Amerikoj — kolegijose. 

Jau ilgesnį laiką sunkiai ser
ga Konstancija Strazdienė. Na
muose ją prižiūri vyras Jonas 
Strazdas. 

Alfonsas N a k a s 

CLASSIFIED GUIDE 
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 mokta* ur 
apdraudč nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208Vt W M ' 95th Street 

Tai . - GA 4-8654 

KKAL ESTATE 

QĮ WtM KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PAROUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALT0RS 

MtTAX-m$U( 
6529 S KEDZ* 

77S-S333 

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

436-6937 
Elenos ir namų apšildymo 

stemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T P O S 
(VEDIMAI — PAi AISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ORcrrmsĄfcMNaAJ 
PATARNAUJAMI — 1 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 

767-0600 

Whotasato CarpeUng 
Šį mėn. specialus kilimų pardavimas. Pirki
te nevažiavę į krautuves! „Stairvresistant" 
mieg. kamb. kilimas ir jo pamušalas (klo
jamas už 179.00. 10 m. „wear-dated" 
kilimas su „premium" pamušalu (klojamas 
salone ir valg kamb. už 325.00. „Special 
deal" laiptams. Naujai (klojami seni kilimai; 
pataisomos siūles; kilimai ištempiami. 
Pilnai apdraustas patarnavimas. Skambinti 
po 6 vai. vakaro, palikti vardą ir tel. numeri. 
R. Darata, tel.: 569-2349. 

H E L P W A N T E D 

WANTED 
FULL A PART TIME STYUSTS 

For new Fantastic Sam's m Coutryside. No 
foilovvmg necessary. Many benefits. Mušt 

speak English. 
CALL DEBBIE 
MON. - FRI. 
579-0748 

3 EXPERIENCED CNC MACHINE 
• a .» j • •- OPERATORS 

(6NERGETIC ) 
Part time from 3:30 or 4:30 to 8 pm. 

APPLY AT: 
BRIDGVIEW MFG. CO 

7320 8. FERDINAND AV. 
BRIDQEVIEW, IL 60455 

• i 1 1 

T A I S O M E ~ 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
KrlpSs Į Hermis Omckf 

T«L BB8-M24. NMO • ryto Ba • v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Asmuo ieško nuosavybės investa
vimui. Sumokės grynais. Nori tartis tik 
su savininkais, be agentų tarpi
ninkavimo. Skambinti 434-7477. Jei 
neatsiliepia, palikite pavardę ir 
telefoną. 

RE/MAX 
REALTORS 

OROT 
PAKDUODA 

R I M A S L. S T A N K U S 
361-5950 636-010* 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esato arbarorto bū* 

vybės įkainavimas 

PRIME REAL ESTATE 
460-0850 

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

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Linas Gyty* 

O. 
Bronius Nainys 

Rūta SusinsMen* 
Neapmokamai įkainuojarrf namus i 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-0660 

MAŽESNĖ SĄSKAITA 
UŽ TELEFONĄ 

Illinois komercijos komisija 
nusprendė, kad Illinois Bell 
bendrovė ir kūrenamų dujų 
bendrovė buvo uždėjusios 
peraukštas kainas. Įsakyta dalį 
permokėjimų grąžinti. Sausio 
mėnesį daugumai Chicagos 
apylinkių gyventojų telefono ir 
gazo sąskaitos bus sumažintos 
7-8 dol., tuo būdu grąžinant 
permokėjimus. 

DAUG SKRENDANČIŲ 

Švenčių metu O'Hare ae-
rocli'ome buvo ypatingai didelis 
judėjimas. Kalėdų išvakarėse 
buvo net daugiau kaip ketvirtis 
milijono keleivių. 

PINGA TELEFONAI 

Tolimesni telefoniniai šau
kimai ATT linija nuo sausio 1 
d. bus pigesni 3.6%. 

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

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

" ^ "•**««» 
r.sa£? Mwmwm 

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 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 8% va/$f. mokesčio. 

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 
ŽODYNAS 
V. Baravykas 

Apie 30.000 žodžių ir posakių 
Redagavo A. Lautka ir A. DantaKt 

Žodyne duodama palyginti nemaža bendrinės kalbos 
žodžių, šnekamosios kalbos žodžių, kurie dažnai vartojami 
Kaip amerikonizmai. Žodynas skirtas pirmiausia besi
mokantiems anglų kalbos vidurinėse ir aukštosiose 
mokyklose ir padeda išversti vidutinio sunkumo angliškus 
tekstus. Kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu in USA $16.60. 
Illinois gyventojai moka $20.25. 
Kaina su persiuntimu [ Kanadą ir į užsienį $10.70. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAI 
4645 W. 63rd Str., 
CMcago, IL 60626 



Kas blogai elgiasi, tas Kas yra blogis moraliniu at- DRAUGAS, t r i d i e n i s , 1987 m . gruodžio m ė » 30 d. 
pirmiausia pate savęs turėtų žvilgiu, tas yra blogis ir poli-
gėdytis. - • - - t i n i u * * " Demokritas J. J. Rousseau 

Ne„ Y«to Moter„ draugija p a , . * . « . M . v.*> h - * H d , *> «• m«„ auka^J. 

HOSU KOLONIJOSE 
New York, N.Y. 

PAGERBTAS 
KUN. ST. RAILA 

Lapkričio 15 d. Katalikių 
Moterų kultūros draugija suren
gė savo dvasios vadui kun. St. 
Railai pagerbimą jo 80 metų 
amžiaus proga. Kapelionas buvo 
paprašytas atvykti į susirin
kimą su paskaita, bet atvykęs 
rado vaišėm apkrautą stalą. 

Popietę Apolonijos Radziva-
nienės rezidencijoje pradėjo 
draugijos pirmininkė Birutė 
Lukoševičienė. Pasidžiaugė, 
kad prieš 80 metų pasaulį 
išvydęs dvasios vadas dar ir 
šiandien tebėra jaunos dvasios, 
pilnas energijos, kūrybingas ir 
darbštus. 

Pradžiai Pranutė Ąžuolienė 
nuotaikingai paskaitė Vai
čiulaičio apysaką „Tarp 
šieno pradalgių". Apolonija 
Radzivanienė papasakojo apie 
draugijos pirmykštę veiklą. 
Kun. St. Railai būnant 
Religinės šalpos vedėju, 

kultūrininkės yra suruošus ios 
daugeli sėkmingų parengimų ir 
pelną dalindavosi su Religine 
šalpa. Tuo laiku dar ir Kultūros 
Židinio neturėjom. Tekdavo 
sales samdytis pas svetimus ar
ba Maspetho parapijos sale nau
dotis. 

Dvasios vado paskaitos tema 
buvo „Moterų teisės dabartinėje 
katalikų Bažnyčioje". Kadangi 
kun. St. Raila buvo visai 
užkimęs, jo paruoštą paskaitą 
perskaitė Stasė Bobelienė. 
Paskaita buvo labai kruopščiai . 
ir plačiai paruošta — nuo ; 

Adomo ir Ievos, bet buvo 
išklausyta su dideliu dėmesiu. 
Dievas pasirinko 12 apaštalų, 
atsiuntė jiems Šv. Dvasią. Tai 
buvo pirmieji Kristaus mokslo 
skelbėjai — kunigai. Nepasi
rinko nė vienos moters, net ir 
Švč. Mergelės Marijos, nes 
moteris yra skirta kitoms 
pareigoms. Tačiau ir pirmuose 
amžiuose yra minimos diako-
nės, kurios daug pagelbėdavo 
esant reikalui. 

Ir dabar daug kur pasauliečių 

pagalba yra reikalinga, bet 
kunigais šventinami tik vyrai. 
Ta proga kapelionas pasakė ir 
anekdotą, kuris patvirtina, kad 
moteris negalėtų būti kunigu 
vien ir dėl to, kad nepajėgtų 
išlaikyti išpažinties paslapčių. 

Paskaita iššaukė gyvas 
diskusijas,, kurias reikėjo per
traukti pakviečiant kapelioną 
sukalbėti maldą ir palaiminti 
vaišių stalą. Buvo pakeltos 
šampano taurės ir palinkėta 
dvasios vadui i lgiausių, 
darbingų ir sveikiausių metų. 
Solenizantas prapjovė ir didžiu
lį puošnų sukaktuvinį tortą. 

I Sykiu buvo pagerbtos ir trys 
i draugijos narės, sulaukusios 
taip pat garbingo amžiaus. Nors 
tą sekmadienį buvo dar trys 
parengimai, bet džiaugėmės, 
kad susirinko gražus būrys, o 
vaišės buvo tikrai puikios, pa
ruoštos pačių draugijos narių. 

Dabar Liet. Kat. Moterų 
kultūros draugijai pirmininkau
ja Birutė Lukoševičienė, sekre
torė — Pranutė Ąžuolienė, iždi
ninkė — Ona Barauskienė, kitos 
valdybos narės — Henrika 
Gražiūnienė ir Marija Lūšienė. 

O.B. 

A.tA. 
STEFA LUKAUSK1ENE 

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Marąuette Parko 
apylinkėje. 

Mirė 1967 m. gruodžio 28 d., 11:30 vai. ryto, sulaukusi 76 
m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Kretingos apskrityje, Kartenos valsč., 
Baublių kaime. Amerikoje išgyveno 37 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime sunūs: Feliksas ir Stepas, 
duktė Regina Aleksiūnienė, anūkai Raimundas ir Linda; Ka
nadoje pusbrolis Stasys Dočkus. 

Velionė buvo našlė a.a. Stepo. 
Kūnas pašarvotas gruodžio 29 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus 

Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 
Laidotuvės įvyks gruodžio 30 d. Iš koplyčios 10 vai. ryto 

bus atlydėta i Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą- Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnūs, duktė, anūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

DIPL. AGR. 
KAZIMIERAS 

BRENCIUS 
Jo mirties metinių proga 

A. a. agr. Kazimieras Brencius 

1987 metų sausio 1 dienos pir
momis minutėmis, ilgos ir 
sunkios ligos iškankintas, kole
ga Kazimieras Viešpaties buvo 
išk-iestas į amžinybe. Pažinau 
K. Brencių 1968 m., atsikraus
tęs į Brighton Parką, vadi
namoje „broliukų" krautuvėje, 
kurioje jia su A. Valavičium ir 
A. Čepėnu buvo dalininkas. 

K Brencius buvo gimęs 1908 
m . gruodžio 11 d. Kretingos 
apste, Mosėdžio valsč., Šauklių 
kmgausioje 6 vaikų ūkininko 
Šeimoje. Būdamas 4 metukų 
neteko tėvo, o sulaukės 18 metų 
ir motinos. Tačiau, nors ir 
našlaitis, baigės Skuodo 

progimnaziją ir Gruzdžių 
aukštesniąją gyvulininkystės 
mokyklą bei atlikęs karinę prie
volę ulonų pulke ir išsitarnavęs 
j . puskarininkio laipsnį, buvo 
paskirtas kontrolasistentu Klai
pėdos krašte. Vėliau Lietuvai 
atgavus Vilnių, buvo nukeltas 
į Vilniaus kraštą, kaip agro
nomo asistentas. Tai paskatino 
jį persikelti į Dotnuvą ir pradėti 
studijas Žemės Ūkio aka
demijoje, kurios nebaigė, nes jau 
1944 m., artėjant bolševikinėm 
armijoms, pasitraukė į 
Vakarus. 

Pasibaigus karui, studijas tęsė 
Pabaltijo universitete Pinneber-
ge ir 1960 m. Giesseno universi
tete (Justus Liebig Hochschule), 
kaip prof. dr. L. Krueger diplo
mantas, apgynęs diplomin 
darbą „Lietuvos Pieno ūkis", 
gavo diplomuoto agronomo 
titulą. 

Būdamas nepaprasto darbš
tumo, didelio pasiryžimo, 
kruopštumo ir malonaus 
charakterio, buvo visų mė
giamas ir gerbiamas. Reikia 
taip pat paminėti jo nepapras
tai dosnią širdį ne tik saviems, 
bet ir svetimiems, net trims 
studentams sumokėdamas 
universitetuose už mokslą. 

Likvidavus prekybos įmonę, 
jau sunkiai sirgdamas buvo 
globojamas A. ir V. Valavičių 
šeimoje, kurioje Valavičienė 
parodė nepaprastą širdies 

gerumą ir motinišką meilę 
globodama sunkiai paraližiaus 
paliestą K. Brencių. 

Minėdami K. Brenciaus mir
ties metines, pasigendame jo ne 
tik kaip kolegos, bet ir kaip 
nepaprastai taurios širdies ir 
šviesaus atminimo žmogaus ir 
kaip lietuvio patrioto, aukojusio 
ištisai lietuviškų organizacijų 
eilei savo kietai uždirbtus cen
tus. 

A. Šantaras 

Savanoris kūrėjas 
A.tA. 

PETRAS BALZAKAS 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parke. 
Mirė 1987 m. gruodžio 24 d., 5:30 vai. ryto, sulaukęs 

senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Šaulių apskrityje, Lygumų valsč., Paly-

gumio kaime. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Birutė Krumplienė, 

žentas Jonas, Lietuvoje anūkai ir proanukai; marti Nijolė 
Balzarienė, anūkai Daiva Gliožerienė, vyras Antanas, Darius 
ir Inga Balzarai, brolis Leonas su žmona Konstancija; velio
nio sesers a a. Rozalijos duktė Valerija Detroite; sesers a.a. 
Elenos sūnus Algis Barakauskas su seimą; Lietuvoje 
pusseserė Barbora Aparavičienė su šeima. 

Priklausė Ramovei, Korp! Neo Lituania, Marąuette Parko 
Lietuvių namų savininkų draugijai. 

Laidotuvės įvyko gruodžio 28 d. Iš Petkus Marąuette 
koplyčios velionis buvo atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyko gedulingos pamaldos už 
velionio siela. Po pamaldų buvo nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuliūdę duktė, brolis, anūkai ir proanukai. 
Laidotuvių direkt Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
SALIAMONUI TAMAŠAUSKUI 

mirus, jo dukrą dr. ALĘ ir VANDEUNĄ DOMANS-
KIUS, vaikaičius bei artimuosius giliai užjaučiame. 

Justina Petkevičienė 
Jonas Gudinos 

SKOKIE RŪKORIAMS 

Skokie priemiesty įsigalėjo 
nuostatas, kad restoranuose, 
viešuose pastatuose teleidžiama 
rūkyti tik rūkantiems skirtose 
vietose. Toks nuostatas įsigalio
jo gruodžio 8 d. 

Brangiam 

A.tA. 
ALGIMANTUI ŽEMAITAIČIUI 

tragiškai žuvus, tėvelį J. ŽEMAITAITI, brolius 
RIMANTĄ ir VYTAUTĄ ir jų seimas nuoširdžiai 
užjaučia 

Teresė ir Algimantas Landsbergiai 

Kfl midlcind 
mmtmr Savinas 

Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEW 
8929 & HARLEM AVE 

598-9400 

Ri»: 
ŪMIOS* 

A.tA. 
PRANAS ADOMAITIS 

FRANK ADAMS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Park apylinkėje. 
Mirė 1987 m. gruodžio 28 d., 9:30 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje 1897 m. spalio 5 d. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna v pagal pirmą 

vyrą Kaletka), duktė Nijolė (Julie Adams), sesuo Donata 
Burbienė suvyru Kostu, dukterėčios Marytė ir Nora su vyru 
Jorgen Trulsson, brolis Domas su žmona Sofija. Lietuvoje trys 
seserys: Veronika, Genė ir Felicija, švogeris Leonas ir jų 
šeimos. 

Priklausė Marąuette Parko Lietuvių namų savininkų 
draugijai, Lietuvių Šaulių sąjungai, reg. LB ir „Lietuviu 
Balso" laikraščio talkininkams. 

Kūnas pašarvotas gruodžio 30 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus 
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks gruodžio 31 d. Iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus atlydėtas i Švč. M. Marios Gimimo parapijos bažnyčią. 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas \ Tautines Lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, duktė, seserys. Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Tel. 476-2345. 

Jaunam lietuviui patriotui, architektui 

A.tA. 
ALGIMANTUI ŽEMAITAIČIUI 

tragiškai žuvus, skausmu dalinamės su mūsų lekto
riumi RIMANTU ŽEMAITAIČIU ir jo šeima. Nuošir 
džiai užjaučiame a. a. Algimanto teveli JURGI ir broli 
VYTAUTĄ su šeima. 

Pedagoginis lituanistikos institutas 

GAIDAS-DAIM^D 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas — 523-0440 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69th Street - Tel . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . — Tel . 974-4410 
9 2 3 6 S. R o b e r t s 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 

LENOER 



6 DRAUGAS, trečiadienis. 1987 m. gruodžio men. 30 d. 

x „Draugo" redakcija, ad-
minis trac i ja ir spaustuvė 
šeštadienį, sausio 2 d., nedirbs. 
Ketvirtadienį, gruodžio 31 d., 
administracija ir paštas veiks 
iki 12 vai. Ketvirtadienį, gruo
džio 31 d., „Draugas" išeis su 
kultūriniu priedu. Pirmadienį, 
sausio 4 d., redakcija, admi
nistracija ir spaustuvė dirbs 
kaip kasdien. Po Naujų metų 
„Draugas" išeis sausio 5 d. 

x „Draugo" renginių komi
t e t o posėdis bus sausio 4 d., 
pirmadienį. 7 vai vak. Marijonų 
vienuolyno svetainėje. Visi 
komiteto nariai kviečiami susi
rinkime dalyvauti, nes reikia 
aptarti daugelį ateities darbų. 

x Gabriel R ichard insti
tu tas prašo pranešti, kad svečių 
k u r s a s į s igyt i vadovavimo 
specialybę nemokamai bus 
sausio 4 d. Pamokos prasidės 
sausio 11d. Taip pat nemoka
mos pamokos bus sausio 5 ir 12 
dienomis 7:30 vai. vak. Daugiau 
informacijų galima gauti tel. 
296-7063. 

x „Medicina", Pasaulio Lie
tuvių gydytojų sąjungos žurna
las, nr. 2, pasiekė redakciją. 
Sveikina visus gydytojus pirm. 
dr. A. Vanagūnas. įdomius 
straipsnius rašo dr. J. Daugir
das, dr. A. Vanagūnas ir ypač 
aktualiu klausimu AIDS ligos 
apibendrinimą ir simptomus 
aptaria dr. Augusta Šaulienė. 
Taip pat yra įdomios informa
cijos iš mediciniško pasaulio. 
Žurnalą redaguoja dr. V. 
Šaulys , redakcijos kolegiją 
sudaro daktarai K. Ambrozaitis, 
M. Budrienė, F. V. Kaunas, K. 
Rimkus ir V. Tauras. Admi
nistruoja S. Blažienė ir I. 
Makštutienė. 

x Genė Gaide l i s , Omaha. 
Nebraska, buvo atvykusi į Chi-
cagą, lankėsi „Drauge", pasi
rinko įvairių leidinių ir paauko
jo 11 dol. lietuviškos knygos pa
laikymui. Labai dėkojame. 

x D a i n a v o s Ansamblio ruo
šiamas Naujųjų Metų sutikimas 
įvyks Jaunimo centro kavinėje 
8 v.v. Informacijai skambinti 
Mėtai Gabalienei 863-8210 ar
ba D a n g u o l e i I lg inyte i 
425-6527. 

(sk.) 

x V y r e s n i o amžiaus mote
ris skubia i ieško 4 kamb. bute. 
apylinkėse tarp Oak Lavvn ir 
Lemont. Skambinti 737-8334. 

(ak.) 

x Prof. dr. Vytautas Var
dys gruodžio 23 d., grįždama iš 
universiteto Norman, Okla., iu 
rejo automobilio nelaime — į jį 
įvažiavo kitas automobilis. Po 
apžiūrėjimo sveiksta savo na
muose žmonos prižiūrimas. 

x J A V LB Cleveland, Obio, 
a p y l i n k ė s valdybos pirmi
ninkas Vladas Gyvas atsiuntė 
50 dol. „Draugo" paramai. 
Valdybos vardu sveikina Sv. 
Kalėdų ir Naujųjų 1988 metų 
proga „Draugo" redaktorius bei 
administracijos visa personalą. 
Nuoširdus ačiū už auką ir svei
kinimus. 

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 susitarime 

A d v o k a t a s Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . - 776-8700 

Darbo v,il. nuo 9 iki 7 vai \ak 
Šeštad. ^ v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis l i e tuvninkas 

2501 W. 6»th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 7784)800 
Kasdien 9—6 va!, vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

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

Tel. 325-3157 
Valandos paical susitarimą 

x Dr. Kastytis Jučas , dirbąs 
Norvegų-Amerikiečių ligoninėje 
1044 N. Francisco Ave.), odos 
ligų specialistas, kalba kiekvie
ną šeštadieni apie odos vėžį ir 
kitas su tuo susijusias ligas nuo 
7 iki 8 vai. ryto per WPNA 
•banga 1490 AM) radijo. Jo 
kalbos apie mediciniškus odos 
sutrikimus, odos vėžį ir kitas 
liga? vena pasiklausyti. Kalba-
j i s angl i škai , bet v i s i ems 
suprantamai. 

x International Meat Mar-
ket savininkai Izabelė ir Petras 
Burkauskai. 2913 West 63rd 
St.. Chicago. IL.. švenčių proga 
sveikina savo klijentu?. draugus 
ir pažįstamus, linki sveikų ir 
džiaugsmingų Naujųjų metų. 

x Šaulių atstovų suvažia
vimui ruošti komitetas. Detroit, 
Mich.. per mūsų bendradarbį 
Antaną Grinių atsiuntė 25 dol. 
auką už komiteto veiklos ap
rašymus „Drauge". Nuoširdus 
ačiū. 

x A. a. agr. K a z i m i e r o 
Brenc iaus vienerių metų mir
ties sukaktį minint, šv. Mišios 
už jo siela bu.- atnašaujamos T. 
Jėzuitų koplyčioje gruodžio 31 
d., 9 vai. ryto. Prašome visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
pasimelsti už velionio siela-

(sk.) 

x Jauna pora ieško lietuviš
kai kalbančios aukles prižiūrėti 
5 mėn. kūdikį penkias dienas 
savaitėje, 8 vai. ryto - 6 vai. v.. 
Marąuette Parko apylinkėje. 
Kreiptis skambinant: 471 2406. 

(sk.) 

x P r a n e š a m e , kad. š.rn. 
gruodžio mėn. 25. 26. 31 ir 1988 
metų sausio 1 dieną visos Chica-
gos KASOS skyriaus įstaigos 
bus uždarytos. Gruodžio mėn. 
24 ir 30 dienomis. KASOS įstai
gos bus uždaromos 3 vai. p.p. Vi
siems taupytojams linkime 
maloniu švenčių! 

lak.) 
x 1988 m. ba landž io 26 d. 

LAIŠKAI LIETUVIAMS ruo 
šia 2 savaičių ekskursiją į Pie 
tų Ameriką. Bus lankomasi Rio 
de Janeiro, Sao Paulo, Iguassu 
Falls ir Buenos Aires. Kreiptis: 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, IL 6 0 6 4 3 . Tel 
312-238-9787. 

'sk.) 

x Ispanija-Portugalija-Fa-
tima. 1988 m. balandžio 23 ge
gužės 8 d. Autobusu Atlanto ir 
Viduržemio jūros pakraščiu, pro 
Pirenėju ir kitus kalnynus. 
Kraštai turtingi žavia gamta, 
menu, architektūra, istorija, 
šventovėm. Vadovas kun. dr. K. 
Trimakas. Rengia Travel Advi-
sers, Inc. 1515 N. Harlem Ave. 
Suite 110, Oak Park, IL 60302. 
USA. Telef 312 524-2244 

(sk.) 

x Adolfas Baliūnas, Chi
cago, UI., „Draugo" nuolatinis 
rėmėjas, žiemą praleisti išvyko 
į Riviera Beach, Fl., pakeis
damas „Draugo" siuntinėjimo 
adresą, pridėjo 25 dol. auką. La
bai dėkojame. 

x Jūratė Gentlesk, Haddon-
field, N.J., pratęsdama „Drau
go" prenumeratą, atsiuntė visą 
šimtine dienraščio paramai. J. 
Gentiesk skelbiame garbės pre-
numeratore, o už mielą auką ta
riame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x V. G u d a i t i s , Toronto, 
Kanada, gruodžio 1 dieną 
išvyko į šiltesnį klimatą, St. Pe-
tersburg Beach, Fla., pakeis
damas adresą, pridėjo ir 20 dol. 
savos spaudos palaikymui. V. 
Gudaitį skelbiame garbės pre
numeratorium, o už mielą auką 
labai dėkojame. 

x Los A n g e l e s L ie tuv ių 
fondo komitetas, Los Angeles, 
Cal., per jos pirmininką Joną 
Čingą ats iuntė , ,Draugo" 
paramai 35 dol. ir palinkėjo ge
riausios sėkmės dirbantiems 
atsakingą , o karta i s ir 
nedėkingą lietuvišką spaudos 
darbą. Labai dėkojame už 
linkėjimus ir auką. 

x J o n a s Č i n g a iš Los 
Angeles, Cąi.. mūsų bendradar
bis, visuomenininkas, pratęsė 
„Draugo" prenumeratą viene
riems metams su visa šimtine. 
J. Čingai , mūsų garbės 
prenumeratoriui , rėmėjui, 
tariame nuoširdų ačiū. 

x A l e k s a s A l e k s a n d r a 
vič ius , Justice. 111., lankėsi 
„Drat'ge". įsigijo naujausių lei
dinių ir ta proga įteikė 20 dol. 
dienraščio paramai. Labai 
dėkojame. 

x Zina Mackevičienė, Chi
cago, 111.. atsiuntė 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
ir kartu sveikina visą „Draugo" 
personalą su Sv. Kalėdom ir 
linki laimingų Naujųjų 1988 
metų Nuoširdus ačiū. 

x Lietuvos Vyč ių c h o r a s 
atliks Stasio Šimkaus dainų 
pynę savo metiniame pokylyje 
sausio 16 d. 7 vai. v. Šaulių 
salėje 2413 W. 43rd St. Gros 
Gintaro orkestras, laimėjimai ir 
lietuviškų valgių šalta šilta 
vakarienė. Visi kviečiami gau
siai dalyvauti. Dėl rezervacijų 
skambint i 925-3948 arba 
598-4720. 

(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. 

Redaguoja J. Mačas, l iu l t lm 

ŽVAIGŽDUTE 
Įiteigtaa Lietuvių Mokytojų 8ąjmgo* Chicago* rtyriiiH 

3306 W. 6Mh PUce, Chicsfo. IL 60629 

A N T K V A P N A U S 
ŠIENELIO 

Kertelėje kūtės 
Ant kvapnaus šienelio 
Pravirko Vaikutis — 
Sūnus Visagalio. 

Žadėto, sulaukę 
Iš amžių kelionės 
— Hosana! Jam šaukė 
Angelai ir žmonės. 

Jo garbei ant kūtės 
Tas naktis lig ryto 
Klajūnės žvaigždutės 
Spindulėlis krito. 

Žvaigždutės iš tolių 
Atvesti karaliai 
Dovanas t ies guoliu 
Sudėjo Vaikeliui. 

Tą gadynę šviesią 
Išvydęs Vaikelį, 
Blogis su pagieža 
Traukėsi į šalį. 

St. Radžiūnas 

S A P N A S 

Už upės kalnai 
Stovi aukštai, 
Kur išsipildo visi sapnai 
Ir gyvena nuo senų senai. 

Ten naktis, 
Kuri prašvis, 
Ir širdis, 
Kuri bus mūsų viltis. 

Ten prie klevo 
Žmogus keliavo, 
Ten jis dūdavo 
Ir dainavo. 

Lietuva bus amžina, 
Tegyvuoja visada, 
Kraštas grybų ir sodybų 
Tegul skamba su daina. 

Lina Augiūtė, VI sk. 
K. Donelaičio lit. m-la. 

Carolina, 12) most — Minneso
ta, 13) wings — West Virginia, 
14) slap — Pennsylvania, 15) 
vista — West Virginia. 

G A L V O S Ū K I O NR. 40 
A T S A K Y M A S 

Lietuvos kunigaikštis Skir
gaila. 

G A L V O S Ū K I S NR. 57 

. d • • . •• 

Tvankstės pilyje prie stalo sėdėjo riteriai ir gražios moterys. Prieš juos 
išvedė Algi Trak) ir Taksiuką Šleivj. Iš Algirdo Gustaičio knygos vaikams 
„Tvankstės oilyie". 

V * Dail. A Variakojienė ir V. Variakojytė 

(sk.) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E / M A X F I R S T , R i m a s 
Stankus , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 

x Ar dar negirdėjote? Sma
giausias N. Metų su t ik imas 
i v y k s GINTARO K L U B E . 
įėjimas laisvas. Veltui užkan
džiai ir šampanas, o muziką be 
perėtojimo varys V y t o B ori
ginalus „rock" orkestras, „the 
poptops" ir Louis Stankai t i s 
iš plokšteliu! Rezervacijos nepri
valomos, het apsirenkite sma
giai ir būtinai pasiruoškite rim
tai pahaliavoti su mumis. 

(sk. 

x S i u n t i n i a i į L i e t u v ą . 
Tiksliai žinant, kas pageidauja
ma, kiek ten įvertinama ir koks 
įvairių 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. 
4304145. 

(sk.) 

K O D Ė L A Š LAUKIU 
K A L Ė D Ų 

Aš laukiu Kalėdų. Aš žiūriu 
pro langą ir matau šviesas. A š 
mėgstu žiūrėti į savo eglutę, ant 
kurios yra l i e tuv i šk i 
šiaudinukai. Aš turiu traukini, 
kurį dedu po eglute. 

Kūčios mano geriausia diena, 
bet nemėgstu silkių, mėgstu 
kitus valgius. 

Mano močiutė mėgsta spėjimą 
su visais. Ji deda česnaką į vidų 
ausyčių, o ne grybus. Tada visi 
valgo ir mano, kad viduje yra 
grybai. A š mėgstu laužyti 

; plotkeles. Po Kūčių vakarienės 
mes pasikeičiame dovanomis. 
Jei yra Dievo gimtadienis, kodėl 
mes gauname dovanas? Kai 
ateina laikas, mano tėveliai 
mane nuveža į bažnyčią. Ten aš 
giedu chore. 

Po Kalėdų yra mano gimta
d ien i s . V i e n o dalyko a š 
nemėgstu, kai žmonės sako: 
„Čia tavo gimtadienio ir Kalėdų 
dovana!" 

Aš mėgstu statyti sniego 
senelį. Praėjusiais metais aš 

) pastačiau senelį, o kitą dieną jis 
atrodė kaip girtas. Todėl aš 
laukiu Kalėdų. 

Arūnas B i l u s 
Marąuette Parko lit. 

m-los mokinys („Vyturėlis"). 

MERGAITĖ IR MEŠKA 

Kartą gyveno Rūta, kuri 
nesugyveno su broliuku ir 
seseria. Visą la iką va ika i 
pešdavosi, kas mamai labai 
nepatiko. Mama visada manė, 
kad Rūta pradėdavo peštynes. 
Rūta labai užsigavo kai mama 
pradėjo rėkti ant jos. Vieną 
dieną ji pabėgo iš namų. 

Rūta nubėgo į didelį mišką. Ji 
labai bijojo, nes jos tėvel is 
pasakodavo p a s a k a s ap ie 
bjaurius gyvulius, kurie gyvena 
miške. Staiga išgirdo triukšmą 
ir medis nukrito ant Rūtos ko
jos. Rūta mėgino eiti , bet 
negalėjo. Tada ji išgirdo kitą 
triukšmą ir atbėgo meška. Rūta 
mėgino pabėgti, bet negalėjo, 
nes koją labai skaudėjo. 

Meška sustojo prie jos ir pa
klausė: „Kas tau atsitiko?" 
Rūta papasakojo, kas jai at
sitiko ir papasakojo savo namų 
istoriją. Meška patarė jai grįžti 
atgal namo ir pasikalbėti su 
šeima. Rūtai patiko ta idėja, nes 
ji jau pasiilgo mamos, tėvelio ir 
labai norėjo valgyti. Mėgino 
ats i s tot i , b e t Rūta i laba i 
skaudėjo koja. Meška pasisiūlė 
ją parnešti namo. Ji taip ir 
padarė. 

Kai grįžo namo, mama labai 
džiaugėsi . Mama padėkojo 
meškai. Meška nubėgo atgal į 
mišką. 

Rūtos brolis ir sesuo atsiprašė, 
kad taip pešdavosi su Rūta. Po 
to įvykio viskas buvo gerai. 

D a i v a Memėnaitė , 
Detroito „Žiburio" aukšt 

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

G A L V O S Ū K I O N R . 3 7 
A T S A K Y M A S 

Kalnai pasidarė prieš daug 
daug metų, žemės paviršiui 
ke ič iant i s . Žemės pavirš iu i 
atšąlant, keitėsi žemės pluta: 
vienur nusileido žemyn, kitur 
iškilo aukštyn. Kalnai nėra 
amžini, gamtos jėgos juos keičia. 
Minkštas kalnų dalis vanduo 
nuplauna, kai viršuje tirpsta 
sniegas. N u o karščio suplyšta, 
trupa. Pasidaro akmenys, o i š jų 
žvyras . K a l n ų y r a į v a i r i ų 
formų. Vieni iš j ų susilanksto, 
l y g kokia didžiulė mi lž ino 
ranka būtų spaudusi, gniaužusi. 
K i t i l y g ū s , gražūs , apaugę 
miškais, t ik viršūnės plikos. 
Kit i lyg milžiniškos kepurės — 
kupolai. Dar kiti su krateriais 
viršuje, ta i ugniakalniai . Vieni 
j ų užgesę , k i t i v e i k i a n t y s . 
Kalnų yra visuose kontinen
tuose, bet patys aukščiausi yra 
Azijoje. Palyginus su kalnais 
m i l ž i n a i s , L i e t u v o s k a l n u s 

p a v a d i n t i t ik 
A u k š č i a u s i a s 

4 0 0 m e t r ų 

(Žiūrėkite piešinį). Dvirati
ninkas išvažiavo turistiniais 
tikslais. Jam reikia aplankyti 
visus miestus, kurie pažymėti 
numeriais ir rutuliukais. J i s 
turi aplankyti kiekvieną mies
tą tik vieną kartą ir nevažiuoti 
v ienu ke l iu du ar daugiau 
kartų. Pradžia pažymėta strėle, 
o pabaiga viršuje rutuliuku be 
numerio. Pasirinkti trumpiau
sią kelią. U ž geriausiai atliktą 
darbą — 10 t., o už vidutiniai 
atliktą — 5 t. 

G A L V O S Ū K I S NR. 58 

ne 

RASA 

Mokytojas: - Pasakykite, 
vaikai, iš kur atsiranda rasa? 

Mokinys: - Kai žemė smar
kiai sukasi, tai suprakaituoja, 
t.y. rasoja. 

LIETUVOJE 

Jeigu aš dabar gyvenčiau Lie
tuvoje, būčiau laimingas, kad 
gyvenu savo krašte. Mėginčiau 
išlikti geru lietuviu ir nemėg
čiau rusų. Viską daryčiau, kad 
žmonės t e n g a l ė t ų gerai 
gyventi. 

Jeigu Lietuva būtų laisva, aš 
daryčiau tą patį, ką ir mano 
tėveliai. Nežinau, ar persi-
keltumėm ten gyventi. Tėtė čia 
turi darbą. Manau, kad pirma 
nuvažiuotumėm pažiūrėti, koks 
yra ten gyvenimas. Aš tikrai 
džiaugčiaus, kad žmones ten 
galėtų laisvai gyventi. 

R imas Lukas 
Dariaus Girėno lit. m-los 

7 sk. mokinys 

g a l ė t u m e 
k a l v o m i s , 
n e s i e k i a 
aukštumo. 

Kalnai puošia gamtą, teikia 
grožio, įvairumo ir naudos, nes 
k a l n u o s e k a r t a i s r a n d a m a 
įvairių mineralų ir metalų . 
Gaila, kad žmonės gamtą teršia 
ir naikina. 

G A L V O S Ū K I O N R . 38 
A T S A K Y M A S 

Muzikas Frederic Chopin. 

G A L V O S Ū K I O N R . 39 
A T S A K Y M A I 

Duoti Žodžiai yra šiose valsti
jose pasislėpę: 1) Shinto — 
Washington, 2) slave — Penn
sylvania, 3) mix — New Mexico, 
3) north - South Carolina, 5) 
w h e n — N e w H a m p s h i r e , 
6)sodden — Rhode I s land , 
7)miner — N e w Hampshire, 8) 
vote — Vermont, 9) mateh — 
Massachuset t s , 10) rage — 
Georgia, 11) coast — South 

(Žiūrėkite piešinį). Klasėje 
vienam berniukui buvo duotas 
uždavinys nupiešti: tulpes, 
arbatinuką, virimo puodą, pieno 
uzboną ir vazą. Kai viską 
nupiešė, piešinys taip atrodė, 
kaip čia matote. Būkit* mokyto
jo vietoje ir ištaisykite berniu
ko klaidas. 

(5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S NR. 5 0 

Knygoje Peter Pan yra mini
mas vardas Wendy, kokia 
pavardė? 

(5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S NR. 6 0 

Viena mergaitė iš 20 atėmė 22 
ir gavo 88. Kaip ji tai padarė? 

(5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S NR. 56 

(Žiūrėkite piešinį). įsižiūrėję į 
šį p ieš in į pastebėsite, kad 
kažkas ne taip, kaip turėtų būti. 
Parašykite, kas čia klaidingai 
yra nupiešta. 

(5 taškai) 


