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„LKB Kronika", Nr.78 

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

Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kardinolui Vincentui Sladkevičiui. 

Dėkojame! 
Šventasis Tėve, šiandien 

sunku rasti tinkamų žodžių, 
kuriais tikinti Lietuva nori 
Jums išreikšti nuoširdžiausią 
dėkingumą ir meilę už tiek 
daug mūsų mažytei tautai 
parodyto dėmesio. 

Mus pasiekė nauja džiugi 
žinia — vyskupas Vincentas 
Sladkevičius paskiriamas vys
kupu konferencijos pirmininku 
ir Lietuvos kardinolu. Kardi
nolo paskyrimas — tai brangi 
dovana, tai žymus ir reikšmin
gas įvykis visai Lietuvos Kata
likų Bažnyčiai ir tautai; mes 
ryžtamės būti jos verti. 

Daug neteisybių, pažeminimų 
ir persekiojimų patyrusio vys
kupo V. Sladkevičiaus paskyri
mas ka rd ino lu m u m s lyg 

švyturys audringoje jūroje, kai 
neretai didelis pavojus pasi
klysti, kai sunku atskirti, kur 
melas, o kur tiesa; tai paskata 
mums, nebėgant nuo sunkumų 
ir pavojų, ištikimai stovėti po 
Kristaus vėliava per dažnai 
sunkias mūsų Tėvynėje Bažny
čios gyvenimo dienas. 

Šventasis Tėve, kaip padėka 
už Jūsų parodytą meilę ir 
rūpestj mūsų tautai ir jos 
Bažnyčiai tebus mūsų visų 
iškilmingas pasiryžimas likti 
ištikimais Romos Katalikų Baž
nyčiai, nuolat remti Jus savo 
auka ir malda. 

Su pagarba ir meile, 
Lietuvos katalikai 

(Bus daugiau) 

Geda didžiojoje spaudoje 
New Yorkas . — New York 

Times dienraštis, ryšium su Lie
tuvos Persitvarkymo sąjūdžio 
steigiamuoju suvažiavimu, 
praėjusią savaitę kasdien rašė 
apie Lietuvą ir taip pat apie 
Latviją i r Estiją. Tačiau 
didžiausias dėmesys teikiamas 
Lietuvai. Vieną kartą buvo 
plačiai aprašytas poetas Sigitas 
Geda ir įdėta jo nuotrauka. 

Dienraštis pažymi, kad jis yra 
vienas iš 36 Persitvarkymo 
sąjūdžio vadų. kurie reikalauja 
ekonominės ir kultūrinės auto
nomijos iš Maskvos. Jis vienas 
iš tų, kuris kalbėjo 200,000 
miniai Vilniuje. Lietuvoje buvo 
išleista jo 15 knygų, libretų ir 
tekstų ekranui dar prieš Gorba
čiovo glasnost laikus, tačiau 
1970 metais jo raštai buvo 
sulaikyti už per didelį indi
vidualumą. 

Kultūros iš la ikymas 
Laikraštis rašo, kad Geda 

lankėsi Amerikoje lietuvių 
pakviestas. Tada jis pasakojo, 
laikraščiui, jog Sąjūdis reika
laus, kad lietuvių kalba būtų 
pagrindinė kalba Lietuvoje, kad 
būtų a t le is t i ekonominiai 
varžtai iš centro ir kad lietuviai 
galėtų atlikti karinę tarnybą 
savo krašte. Bet Geda sakė, kad 
Komunistų partijos vietiniai va-' 
dai daugeliui tokių programų 
priešinasi. Jam labai svarbu 
yra , kad Sąjūdis padėtų 
išlaikyti senąją Lietuvos 
europinę ir ka ta l ikš iką 
kultūrą. 

„Tam yra istorinis pagrindas. 
Tai nėra tautiškumo klausimas. 
Mes nesame maža tauta, mes 
tik turime nedaug žmonių. Mes 
esame seniausia tauta Europo
je. Jei senos krikščioniškos tau
tos, kaip Lietuva ir Armėnija 
neišsilaikys, tai Europos protė
viai bus pražuvę". Nepriklauso
mybės žodžio jis ir jo kolegos 
nenorį naudoti, pasakojo Geda 
dienraščio korespondentei C. 
Bohlen, nors daugelis disidentų 
jį vartoja. „Mes gyvenome tiek 
ilgai sovietinėje bendruomenė
je, kad mes turime į klausimą 
žiūrėti real is t iškai , ne ro
mantiškai. Problema yra dva
siniame atsinaujinime. Sąjūdis 
yra etinis dalykas, ne politinis: 

reikalas yra, kad nebūtų viena 
grupė pakeista kita grupe; 
reikia suprasti tai, kad ta jėga 
nėra daugiau amoralus daly
kas". 

Socializmo d r a m a 
Geda pasakojo, jog sovietų 

sistema reikalauja iš žmogaus 
daryti kompromisus ir daugelis 
palūžta, kaip tas legendarinis 
Pavlikas Morozovas, jaunas ber
niukas, kuris išdavė savo tėvą 
kaip revoliucijos išdaviką. „Mes 
visi tapome Pavlikai Morozovai. 
Mes turime parduoti savo tėvus, 
savo Dievą, savo kraštą. Dabar 
mes turime progą pasakyti žmo
nėms apie šią dramą. Socializ
mas yra drama tuštumoje, dra
ma be Dievo. Tai yra baisu". 

Jis sakė, jog Sovietų Sąjungoje 
yra ir žodinė problema. Nuolat 
kartojami žodžiai. Ir tuose 
žodžiuose yra agresyvumo; o 
kada kartoji žodį taika, taika, 
taika, — tai pasidaro agresyvu. 
Tai yra atbaidantis paradok
sas". 

Poetas Sigitas Geda, vienas iš Lietu
vos Persitvarkymo sąjūdžio vadų. 

Nuotrauka Vytauto Maželio 

Kai prieš 3 metus prasidėjo 
Gorbačiovo era, Geda galėjo 
keliauti į Suomiją, Vak. Vokie
tiją, Japoniją ir Ameriką. 
Žmogus, kuris moka 12 kalbų ir 
niekada neturėjo progos kalbėti 
kitomis kalbomis, kaip tik 
lietuvių ir rusų, jaučiasi dabar 
tarsi būtų išleistas iš kalėjimo. 

Tauta gyva 

Geda pasakė žurnalistei, jog, 
kai rugpjūčio 23 d. 250,000 
susirinko Vilniuje, tai Sąjūdžiui 

Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdžio rinkimai 

Rinkimų rezultatai 

Gub. M. Dukakis laive Eliis Island saloje kartu su savo motina Euterpe, kuri pirmą kar ta 1913 
metais atvyko iš Graikijos j Ameriką. Šalia matyti Kitty Dukakis, dešinėje, o u i Dukakio New 
Yorko gub. Mario Cuomo. Priekyje prie borto stovi Harry Ellis Dickson, Kitty Dukakis tėvas, 
kuris nori diriguoti Dukakio inauguracijoje orkestrui. 

Dukakis ir Bentsenas — 
Izraelio draugai 

Balt imore. — Demokratų 
partijos kandidatas, kalbėda
mas B'nai B'rith konvencijoje 
pasakė, jog, jei jis bus išrinktas 
prezidentu, sustiprins Amerikos 
ir Izraelio ryšius. 1,500 žydų 
delegatų šiltai sutiko Dukakį ir 
jo žmoną Kitty, kuri yra žydė. 
Jis ten pasisakė plačiau Viduri
nių Rytų reikalais. Nuo Izraelio 
priklauso, kokius j is nori 
palaikyti ryšius su savo kaimy
nais. Dukakis pasisakė prieš 
tarptautinę konferenciją, kuri 
apspręstų Izraelio reikalus. Tik 
Izraelis ir jo kaimynai privalo 
susitarti dėl taikos plano. Jei 
Izraelis yra prieš nepriklauso
mą Palestinos valstybę, tai ir 
neturi jos būti, kalbėjo Jerusa-
lem Post laikraščio korespon
dentui. 

Izraelio d raugas 

Dukakis taip pat pasisako, 
kad Jeruzalė tu rė tų būti 
Izraelio sostine. Bet jei perkeltų 
Amerika savo ambasadą iš Tel 
Avivo į Jeruzalę, tai arabai tam 
tikrai pasipriešintų. Jis pa
sisakė, kad Jeruzalė neturėtų 
būti padalintu miestu; Izraelis 
privalo turėti pilną Jeruzalės 
miesto kontrolę. Dukakis labai 
kritiškai pasisakė ir apie PLO 
organizaciją. Ji turi paklusti 
Jungtinių Tautų priimtoms 
rezoliucijoms ir tuoj pripažinti 
Izraelį kaip valstybę. Jis panei
gė teigimą, kad Jesse Jacksonas 
turi daug įtakos Demokratų 
partijai Izraelio klausimais ir 
griežtai atsiribojo nuo Jacksono 

per televiziją tebuvo leista 
kalbėti tik 3 minutes. Oficialus 
partietis visą laiką kalbėjo ir 
ragino žmones nedalyvauti toje 
demonstracijoje. Žinia apie tai 
ta ip greitai pasklido kaip 
žaibas. Tautinis jausmas yra 
daug stipresnis, negu buvo 
tikėtasi, sakė Sigitas Geda. 
„Mes galime būti išdidūs. Kai 
kas galvoja, kad lietuviu tauta 
yra mirusi, bet faktas yra, kad 
ji yra tikrai gyva. Šiuo metu aš 
esu tikras, jei perestroika ne
veiks dabar, tai ji pasikartos vėl 
po penkių ar dešimties metų", 
— kalbėjo poetas Geda New Yor
ko Times dienraščio skiltyse. 

politikos Izraelio reikalu. Du
kakis aiškiai pasakė šioje 
konvencijoje, kad jo ir Jacksono 
nuomonės Izraelio reikalais iš
siskyrė pirminiuose rinkimuo
se, nesutiko Demokratų kon
vencijoje ir nesutinka dabar. Jis 
pakartojo visus tradicinius žydų 
bendruomenės principus, kurių 
jis laikysis, jei bus išrinktas pre
zidentu. Tai nesipriešina ir De
mokratų partijos nusistatymui, 
jog būtų krašte tvirta ekonomi
ja, aprūpinimas butais ir 
visiems lygios teisės, kad 
bažnyčia būtų atskirta nuo 
valstybės; pasisakė ir už kitus 
principus, kurie tradiciškai yra 
žydų palaikomi, rašo Sentinel 
laikraštis. 

Bentsenas už Izraelį 
Dukakis taip pat paminėjo, 

jog respublikonų viceprezi-
dentinis kandidatas sen. Dan 
Quayle dažnai Senate balsavo 
už ginklų paramą arabų vals
tybėms ir prieš paramą Izrae
liui. Gi jo partner is į 
viceprezidento postą Lloyd 
Bentsenas visada Senate 
balsavo už paramą Izraeliui. 
Bentsenas 1984 m. balsavo už 
Amerikos ambasados perkėlimą 
iš Tel Avivo į Jeruzalę. Taip pat 
ir už jarmulkių nešiojimą ka
riuomenėje. Jis ragino prez. 
Reaganą susilaikyti Vokietijoje 
nuo aplankymo kareivių kapų 
Bitburge, kur kartu palaidoti ir 
vokiečių SS kariai. Bentsenas 
balsavo ir prieš pardavimą 
ginklų Saudis Arabijai ir Ku-
waitui. 

Svajonė diriguoti 
inauguracijoje 

Kitty Dukakienė labai daug 
dirbo, kad būtų pastatytas 
Holokausto paminklas Wa-
shingtone. Jei jos vyras bus 
išrinktas prezidentu ji nori, kad 
vėl būtų paskirta į Holokausto 
komitetą, nes praėjusią vasarą 
prez. Reaganas jos nebepaskyrė. 

Jos tėvas Harry Ellis Dickson 
mėgsta muzika ir kartą buvo 
pakviestas diriguoti Izraelio 
simfoniniam orkestrui. Jei Mike 
bus išrinktas prezidentu, jis nori 
diriguoti inauguracijos koncer
te Boston Pops orkestrui ir pir-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone Aukščiau
sias Teismas pradėjo svarstyti 
klausimą, kiek valstybės prezi
dentas turi autoriteto sulaikyti 
valstybines paslaptis nuo 
Kongreso. Paskutiniu metu 
Kongreso nar ia i reikalavo 
daugiau teisių sužinoti 
valstybės saugumo paslaptis ir 
skaityti slaptus pranešimus. 
Federalinis teisėjas nusprendė, 
jog esamas įstatymas, kad būtų 
atskirta įstatymų leidžiamoji 
galia nuo vykdomosios galios, 
pažeidžia tą konstitucinį 
skirtumą. Sprendimo laukiama 
tik kitais metais. 

— Lenkijos komunistų vy
riausybė paskelbė, kad nuo 
gruodžio 1 d. uždaro Gdanske 
Lenino laivų dirbtuves, kur 
prasidėjo Solidarumo veikla. 
Min. pirm. M. Rakowski 
pranešė, kad dirbtuvės uždaro
mos dėl ekonominių priežasčių. 
Solidarumas tuojau pareiškė 
protestą, kadangi tai esąs po
litinis sprendimas. 

— Beirute parodyta vaiz
dajuostė su Terry Anderso
no pareiškimu, kad Amerikos 
vyriausybė nieko nedaro jo 
išlaisvinimui, kaip prez. 
Reaganas pasakė, yra grynas 
melas, kurį tik barbarai tegali 
padaryti. Manoma, kad jam 
buvo duotas raštas ir įsakyta jį 
perskaityti. Greičiausia, tai yra 
ciniškas būdas įtaigoti ameri
kiečių rinkimus. 

— Washingtone pradėta Pen
tagono ginklų investigacija 
neina taip sparčiai, kaip norėtų 
prokuratūra, nes ši byla yra 
labai komplikuota ir apima 150 
bilijonų dolerių kontraktus 
metuose. 

mą kartą dalyvauti seder žydų 
šventėje Baltuosiuose rūmuose, 
kuriuose būtų švenčiamos ne 
tik Kalėdų šventės, bet ir žydų. 
Žydų bendruomenė patenkinta 
kad Kitty Dukakis nenusisuko 
nuo žydų ir visada yra kartu su 
jais. Ju šeimoje pirmoje eilėje 
viešpataujanti meilė. Religiniai 
dalykai neliečiami. Kitty tėvas 
sako, kad jie šeimoje švenčia 
žydų ir graikų šventes, o kartą 
metuose—Dukakis nueinąs su 
savo motina ir į ortodoksų baž
nyčią. 

Vilnius. - 1988 m. spalio 22 
ir 23 dienomis Vilniuje sporto 
rūmuose įvykusiame suvažiavi
me dalyvavo žmonių išrinkti iš 
visos Lietuvos 1,027 delegatai. 
Spalio 23 d., delegatai iš savo 
tarpo išsirinko 220 asmenų 
Sąjūdžio Seimą. Seimas iš savo 
tarpo slapto balsavimo būdu 
išrinko 35 asmenų Tarybą. Iš jų 
13 yra žinomi komunistų parti
jos nariai. 

Čia pateikiame jų pavardes ir 
apie juos turimas žinias: Vaclo
vas Aliulis (kunigas), Vaidotas 
Antanaitis, Kazimieras Anta
navičius, Osvaldas Balakauskas 
(kompozitorius), Emanuelis Bin
gelis (Kauno Valstybinio choro 
dirigentas), Vytautas Bubnys 
(iniciatyvinės grupės narys, 
rašytojas iš Kauno), Antanas 
Buračas (Komunistų partijos 
narys, inic. gr. narys, ekono
mistas, akademikas), Algiman
tas Čekuolis (KP narys, inic. gr. 
narys, „Gimtojo Krašto" redak
torius), Virgilijus Čepaitis (inic. 
gr. narys, rašytojas), Sigitas 
Geda (inic. gr. narys, poetas), 
Bronius Genzelis (KP narys, 
inic. gr. narys, filosofas), 
Jefreimas Gyorgy, Romas 
Gudaitis (KP narys, rašytojas), 
Arvydas Juozaitis (inic. gr.' 

Sovietų biudžetas 
Maskva. Kremlius padarė 

dar vieną simbolinį žingsnį 
Vakarų demokratijos link, kai 
Aukščiausias Sovietas pirmą 
kartą viešai balsavo už sovietų 
Sąjungos biudžetą, kur is 
oficialiai paskelbtas žmonėms ir 
yra 55 bilijonai deficito. Jie taip 
pat priėmė nutarimą, kad 1989 
metais įmonės ir ūkiai tvarky-
tųsi savarankiškai ir dirbtų 
pagal vakaruose priimtą 
sistemą gauti pelnui. Praeityje 
jų fabrikams, jei turėdavo 
nuostolį, padengdavo vyriau
sybė. Kitais metais to nebebus. 
Valstybės valdomi fabrikai 
dažnai nešdavo nuostoli. Pirmą 
kartą buvo viešai pranešta, kad 
sovietai turi biudžeto deficitą. 
Finansų ministeris Boris Goste-
vas pasakė, kad ateityje bus 
įvestas ir bankroto procesas, ko 
dar nėra buvę Sovietų 
Sąjungoje. 

Sąjūdis pasaulio 
spaudoje 

„The Economist", Lon 
done leidžiamas žurnalas, bet 
spausdinamas Amerikoje, savo 
savaitinėje laidoje, rašydamas 
apie perestroika, plačiai liečia ir 
Lietuvos reikalus, kai Persi
tvarkymo sąjūdis ten pravedė 
savo pirmąjį suvažiavimą. Visas 
tas lietuvių tautos judėjimas 
vadinamas vienu žodžiu — 
Sąjūdis. Žurnalas taip pat 
įsidėjo ir Vilniaus katedros nuo
trauką su žmonių minia prie jos. 
Šia proga tenka pastebėti, kad 
pasaulio didžioji spauda visur 
pradėjo vartoti žodį Sąjūdis. 
Laikraščiai pamėgo ir tą 
nuotrauką su Vilniaus katedra, 
dėdami ją į pirmuosius savo 
puslapius. Ypač tuo pasižymėjo 
Anglijos spauda. New York 
Times dienraštis visas šešias 
dienas iš eilės rašė apie įvykius 
Lietuvoje. 

— Britų lėktuvuose, Reuterio 
pranšimu, uždrausta rūkyti. 

narys, filosofas, „Sąjūdžio žinių" 
redaktorius, laimėjęs bronzos 
medalį 1976 olimpiadoje, Mon-
trealyje) Julius Juzeliūnas (in
ic. gr. narys, kompozitorius), Al
girdas Kaušpėdas (KP narys, in
ic. gr. narys, architektas, roko 
grupės „Antis" vadovas, iš 
Kauno), Česlovas Kudaba (inic. 
gr. narys, geografijos profeso
rius, Lietuvos Kultūros Fondo 
pirm.), Bronius Kuzmickas (KP 
narys, inic. gr. narys), Vytautas 
Landsbergis (inic. gr. narys, 
muzikologas), Mečys Mauragis, 
Justinas Marcinkevičius (KP 
narys, inic. gr. narys, poetas), 
Marcelijus Martinaitis (poetas), 
Alvydas Medalinskas (inic. gr. 
narys, ekonomistas), Jokūbas 
Minkevičius (KP narys, inic. gr. 
narys, filosofas), Kazimieras 
Motieka, Algimantas Nasvytis, 
Romualdas Ozolas (KP narys, 
inic. gr. narys, profesorius, 
„Atg imimo" redak tor ius ) , 
Vytautas Petkevičius (KP 
narys, inic. gr. narysrašytojas), 
Kazimiera Prunskienė (KP 
narė, inic. gr. narė. ekonomijos 
profesorė), Vytautas Radvilas, 
Raimundas Rajeckas (KP narys, 
inic. gr. narys), Vytas Tomkus 
(inic. gr. narys, žurnalistas, 
„Šluotos" redak tor ius ) , 

Kazimieras Uoka (KP narys), 
Zigmas Vaišvila (inic. gr. narys, 
fizikas/ekologas,.Žemyna" ini
ciatorius). Arūnas Žebriūnas 
(inic. gr. narys, filmų režisie
rius). 

Sandinistai laukia 
rinkimų 

Jungt inės Tautos . — Nika
ragvos sandinistų Užsienio rei
kalų ministeris pasmerkė Ame
rikos politiką Centro Ameriko
je, bet pareiškė vilti, kad jo 
kraštas turės normalius ryšius, 
kai Amerikoje bus nauja admi
nistracija. Kun. Miguel d'Escoto 
Brockman, sandinistų užsienio 
reikalu ministeris. sako. kad, 
kai Amerikai nepasisekė kariš
kai nugalėti Nikaragvos vyriau
sybės. Reagano administracija 
dabar daro pastangas sunaikin
ti vyriausybę iš vidaus. J is taip 
pat kritikavo Salvadoro užsie
nio reikalų ministerio kaltini
mus sandinistams. kaip netu
rinčius pagrindo. Ministeris 
Ričardo Acevedo pasiūlė suda
ryti specialią komisiją, kuri 
sektų demokratijos procesą jų 
penkiuose kraštuose. Nikarag
vos ministeris tai atmetė, nes 
pas juos nesą žmogaus teisiu pa
žeidimo, nesą politiniu kalinių, 
o tik kr imina l in ia i 
nusikaltėliai. Praėjusį mėnesi 
Costa Rico prez. Arias pasiūlė 
nauja penkių Centro Amerikos 
prezidentų pasitarimą išdisku
tuoti, kodėl pasirašytas planas 
nevyksta įgyvendinti. Bet Nika
ragva pasakė, kad tam nėra 
jokio reikalo. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 2 d.: Vėlinių die

na. 
Lapkričio 3 d.: Martynas, 

Silvija. Hubertas. Vydmantas, 
Vinifreda. Nora. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:22. leidžiasi 4:45. 
Temperatūra dieną 57 1.. nak

tį 23 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

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

„NERIJOS" TUNTO 
GRĮŽIMO SUEIGOJE 

Naujuosius skautiškos veiklos 
metus „Nerijos" jūrų skaučių 
tuntas Chicagoje kasmet pra
deda oficialia iš stovyklos su
grįžimo sueiga. Tos sueigos ypač 
laukia užsibrėžto metinio 
veiklos plano įvykdymo sėkme 
besirūpinanti tunto vadovybė ir 
vienetų vadovės. 

Spalio 9 d. Jaunimo centro 
maž. salėje 11 vai. ryto susi
rinkusios vadovės, tėveliai ir 
svečiai laukė tunto veiklon su
grįžtančių sesių. Ilgai laukti ne
teko — tvirtu žingsniu salėn 
įžygiavo Vll-sios Taut inės 
stovyklos dainą dainuodamos, 
linksmai nusiteikusios „Neri
jos" tunto sesės, šypsenom 
atsakydamos į jų grįžimą svei
kinančių plojimus. 

Tautinės stovyklos jūrų skau
čių pastovyklės komendantei 
g.v.s. Taiydai Rudaitytei ko
manduojant, išsirikiavusios 
vienetais, stovyklavimo laiko 
tarpį baigdamos, sesės pasku
tinį kartą sušuko stovyklos 
šūkį. Raportus komendantei 
taip pat lydėjo vienetų šūkiai. Iš 
raportų paaiškėjo, kad sueigoje 
dalyvavo tik pusė stovykla
vusių, kita dalis, atrodo, dar 
tebeklaidžioja stovykloje, 
neatskirdamos stovyklavimo 
tikrovės nuo jos prisiminimų. 
(Liūdna, kad kai kurie tėvai 
nejaučia pareigos atvežti mer
gaičių į svarbiąsias bendras 
sueigas). 

Įnešus tunto vėliavą, gie
damas Lietuvos himnas. Su 
dėmesiu klausomasi LSS Sese
rijos Vyriausios skautininkės 
paskutiniųjų stovyklos 
įsakymų, skelbiančių, kad „Gin
taro"' vadovių mokyklą 
sėkmingai baigė „Nerijos" tun
to jaunosios vadovės: j.ps. Alek
sandra Gražytė, g. vair. Aldona 
Norkutė ir g. vair. Gailė 
Sabaliauskaitė, o už gerai 
atliktas pareigas stovykloje, 
VĖLIAVOS žymeniu pager
biamos j.ps. Aleksandra Gražytė 
ir g.v.v. Taiyda Rudaitytė. Gar

bės žymenis abiem sesėms šioje 
sueigoje prisegė tuntininkė j . ps. 
Violeta Paulienė. 

Perskaitomas ir tuntininkės 
įsakymas, kuriuo, už gerai atlie
kamą darbą ir pareigingumą, į 
vyresniškumo laipsnius kelia
mos: į vairininkės laipsnį jūrų 
skautė Larą Bartkutė ir Ginta
rė Rasa Holenderytė; i valtinin-
kės laipsnį — g. vair. Aldona 
Norkutė; į vyr. valtininkes 
laipsnį — g. valt. Aušrinė Valai
tienė ir g. valt. Ingrida Cicėnai-
tė. 

„Abdikuodamos" iš Tautinės 
stov. jūrų skaučių viršininkės 
pareigų, j.ps. Audronė Gulbi
nienė ir j . ps. Viligailė Lendrai-
tienė tuntininkei grąžina tunto 
vairą, įteikia stovyklos gairę ir 
įsakymų knygą. Šiuo veiksmu 
oficialiai baigiamas stovyk
lavimo laikotarpis ir visos sesės 
pakviečiamos pro suskliaustų 
irklų vartus sugrįžti į savo 
vienetus tunte. 

Sesėms sugrįžus ir vadovavi
mą perėmus tunto komendantei 

j.ps. A. Gražytei, pradedama 
tunto sueiga tuntininkės įsaky
mu, skelbiančiu tunto vadovybe 
1988/89-tųjų metų veiklos laiko
tarpiui. Naujoji vadovybė visų 
pasveikinama džiaugsmingu 
plojimu, tik kiek liūdnoka, kad 
iš pareigų, dėl įtempto darbo 
universi tete , pasitraukia 
ilgametė tunto komendantej.ps. 
Aleksandra Gražytė. Sesė Alytė 
savo „valdžios" ženklus — 
švilpuką ir tunto įsakymų 
knygą įteikia naujajai 
komendantei g. valt. Mildai 
Rudaitytei. o tunto vadovėms ir 
sesėms atsisveikindama įteikia 
po baltą ramunės žiedelį. 

Iškilmingoji sueigos dalis bai
giama vėliavos išnešimu. 

Visoms patogiai atsisėdus — 
prasideda sveikinimai, padė
kojimai, dovanėlių įteikimai. 

Tuntininkė j . ps. Violeta 
Paulienė pasveikina visas, lin
kėdama sėkmingų naujųjų 
veiklos metų. Dėkodama už 

„Nerijos" tunto sueigoje. Sa l iu tas vėliavai. Dešinėje i lgametė tunto 
komendante j.ps. Aleksandra Gražytė . 

Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

JIE LYDĖJO MŪSŲ KELIĄ 

Jūros diena VII-je Tautinėje stovykloje Laivo denyje keliamas vimpilas. 

Nuotr B. Juodel io 

Drįstu dalintis savais įspū
džiais apie žmones, kurie sava 
daina lydėjo l ietuviškąją 
skautybę. 

„Sutartinė aidi sesių eilėse..." 
linksmai dainavo , ,Aušros 
Vartų" tuntas 1975 m. stovyk
loje ir Skaučių Seserija prieš 
dešimtmetį šeštoj Taut inėj 
stovykloj. Gi nuo 1969 m. „Auš
ros Vartuose" vakarą stovykloje 
ir ne vieną iškilmingą sueigą 
užbaigiame su labai pamėgtąja 
„Laužų liepsnelės blėsta, užmie
ga ąžuolai"... 

Tai s. Irenos Šerel ienės 
dovanos sesei lietuvaitei. 

Lietuvių Skautų sąjungos 
Auksinio jubiliejaus daina 1968 
m. Skaučių Seserijai irgi buvo 
sesės Šerelienės. Gyvas širdyje 

gerai atliktas pareigas, stovyklų 
pareigūnes apdovanoja gėlėmis, 
o sesėms — įteikia krepšį su 
saldainiukais, kuriais, ypač 
jauniausios, nieko nelauk
damos, skuba vaišintis. Saldai
niukus išvydę, prie sesių gre
tinasi ir sueigoje dalyvavę jų 
maži broliukai. Padėka 
pareiškiama ir stovyklas ruo
šiant daug padėjusiems bro
liams: Rimui Gulbinui, Linui 
Lapinskui ir Jurgiui Lendrai-
čiui. 

Visas pasveikina ir sueigoje 
dalyvavusi LS Seserijos jūrų 
skaučių skyriaus vedėja j.v.s. 
Dalia Bylaitienė. Padėkojusi 
stovyklos vadovėms už gerai 
atliktas pareigas, apdovanoja 
jas įvairiomis dovanėlėmis, o 
Buriavimo stovyklos vadovei 
g.v.v. Laurai Lapinskienei 
įteikia asmenišką jūrinę vėlia
vėlę. Buvo paskelbtos ir plojimu 
pasveikintos Buriavimo sto
vykloje vykusios regatos laimė
tojos. 

Trumpą žodį tarė ir tunto 
kapelionas v.s. kun. Juozas 
Vaišnys, S.J. 

Sesėms susibūrus į glaudesnį 
ratą, smagiam lauželiui vado
vavo patyrusi laužą vedė j.ps. A. 
Gražytė. Skambėjo linksmos 
dainos, aidėjo šūkiai, o ūdrytės 
prajuokino ir smagiu pasi
rodymu. Dar norėjosi ilgiau pa
būti, padainuoti, kai laužavedės 
kviečiamos burėmės į bendrą 
ratą ir seseriškai supintomis 
rankomis sueigą baigėme giedo-
damos „Lietuva brangi" ir 
„Ateina naktis". 

„Sugrjžimo" sueiga baigėsi — 
pradedamas naujas skautiškos 
veiklos laikotarpis. Visoms 
džiaugsmingai ir pareigingai 
jungiantis į bendrą darbą, jis 
turėtų būti smagus ir sėkmin
gas. IR 

išlikęs yra dviejų stovyklų laužų 
prisiminimas. 1973 m. Jubilie
jinės stovyklos labai gražiai pra
ėjusio didžiojo laužo dalį pro
gramos paruošė sesė šerelienė, 
kur buvo dainuojama jos daina 
„Toli, toli tėvų žemė brangi". 
Antrą kartą panašiai suvirpo 
širdis prieš porą metų Rako 
stovykloje. Pasibaigus laužui, 
visų tuntų vyresnės skautės su
stojo aplink gęstantį laužą ir 
tyliai dainavo: 

„Graži, graži 
Nematyta šalis, 
Vardas jos — Lietuva 
Skamba man kaip daina". 

Pats lengviausias Chicagos 
tuntų stovyklų viršininkų dar
bas, turbūt, yra žodžiai: „Sese, 
Rita, parašyk stovyklai dainą; 
vardas bus..." 

Ir skamba dainos apie Giją ar 
Aušrinę, apie Šarūnus, Ramin
tas, apie tunto jubiliejus. Ir 1967 
m. Seserijos vadovių stovyklai 
dainą parašė, kurios mes taip ir 
nepajėgėm išmokti pagal komp. 
Juozo Strolios muziką (ne
turėjom muzikantės), ir LSS 
1983 m. Jubiliejinei „Aušros" 
stovyklai, kurią pagal J. Stro
lios sūnaus muziką labai smar
kiai dainavo 800 skautų ir 
skaučių. 

Vienu laiku „Skautų aide" 
buvo spausdinami sesės Fabijo-
nienės eilėraščiai apie kelio 
ženklus man giliai įstrigę at
mintin. Viename iš jų, apie 
pirmą kelio ženklą sesė Rita 
draugininkės žodžiu klausia 
paukštytę: 
„... Eglę ar pažįsti — 
Žilvino žmonelę? 
Jei miške paklystum 
Žinai ženklus kelio?" 

Sublizga akelės: 
„Taip, žinau, girdėjau: 
Pirmas kelio ženklas 
Tai — Žvaigždė Betliejaus!" 

„Kernavietės — kaip avietės!" 
tokiais v.s. Nijolės Janku-
tės-Užubalienės žodžiais pa
sveikino skaučių vadovių 
suvažiavimą Clevelande 1964 
m. „Kernavės" tunto sesės. 

Ach... ir kas gali viršyti tokį 
šūkį?! 

Bet sesės Nijolės žodžiai, 
palikę gilų įspūdį, buvo dar keli 
metai prieš ją pamatant, prieš 
susipažįstant. 

Skautų Seserijos vadija 1953 
m. paskelbė rašinio konkursą 
„Kelionė per Lietuvą". Tą pačią 
dieną visi Seserijos vienetai „iš-

ANGLIJOJE 
PAGERBTA 

v.s. J. TRAŠKIENĖ 
LSS Tarybos pirmijos XVJ.II-

to posėdžio nutarimu v.s. Jani
na Traškienė, buvusi LSS Sese
rijos Europos rajono vadeivė ir 
daugiau negu 50 metų 
pašventusi savo jėgas skautybės 
idėjai ir darbams, buvo pagerbta 
apdovanojant ją PADĖKOS or
dinu. 

Sesei Janinai, dėl nepastovios 
sveikatos negalint dalyvauti 
39-toje Anglijos lietuvių skautų 
stovykloje, nei JAV vykusioje 
VTI-je Tautinėje stovykloje, LSS 
vadovybė įgaliojo LSS Europos 
rajono atstovus aplankyti sesę 
Janiną ir įteikti jai skirtą 
ordiną. Minimas įgaliojimas 
buvo įvykdytas spalio 2 d., kai 
sesę Janiną jos namuose aplan
kė skautininkai — s. A. Jakima
vičius, s. A. Gerdžiūnas, ps. L 
Gerdžiūnienė, s.v.sl. J. Žilins
kas, vyr. sk. si. A. Traškaitė ir 
v.s. J. Maslauskas. Sesei v.s. Ja
ninai buvo prisegtas užtarnau
tas ordinas, o ps. I. Gerdžiū
nienė, pasveikinusi LSS Euro
pos rajono vadeivės ps. Vidos 
Gasperienės vardu, įteikė s. Ja
ninai gėlių puokštę, kartu ir su 
seseriškais bei broliškais 
linkėjimais. Taip pat buvo 
įteiktos ir LS Seserijos va
dovybės iš Tautinės stovyklos 

keliavo" į Lietuvą; ir gaususis 
„Aušros Vartų" tuntas Chicago
je ir mūsų saujelė „Aušros 
Vartų" parapijoje Argentinoje. 
Iš „kelionės" vyresnių skaučių 
grupėje su pirmąja premija grįžo 

Nijolė Jankutė, Chicagoje. 
Anoj pusėj pusiaujo „Skautų 
aide" skaitėme ir stebėjomės 
kaip ji išsakė mūsų lūkestį... 

Nesurašysiu čia v.s. N. 
Užubalienės mums dovanotas 
knygas, kad nesuklysčiau, 
kurios nors nepraleisčiau. 
Daina ji palydėjo du LSS 
Jubiliejus — 1963 m. ir šiuos — 
1988-ius. Ir Skaučių Seserijos 
vyresniųjų skaučių daina yra 
jos. 
...,,Į artimą — su meile, 
Į Dievą — su malda. 
Gyva darbais atgimsta 
Vyr. skautės Lietuva!" 

„Skambėk, daina, aidėki 
giriom... 

Žygiuojame tvirti, iškėlę Vytį, 
Mėlynėj žėri rūta — lelija, 
Veiduose nemari drauevstė 

švyti, — 
Gyvuok, lietuviškoji skautija!" 
sveikina LSS 70-tą sukaktį v.s. 
Juozas Toliušis, ne tik gyve
nantis skautybę, bet jai ir dir
bantis iki šių dienų be su
stojimo, be „atostogų". Kai 
daugelis pavargo ar pasitraukė 
į šalį, s. Toliušis dažnai buvo tuo 
vienišuoju stulpu belaikančiu 
skautiškos spaudos palapinę. 
Kelių knygų autorius, bei 
redaktorius, beveik kiekvieną 
lietuviškosios skautybės žingsnį 
palydi brolio Zu eilėmis. 

Yra posakis, kad „kalnų didy
be gėriesi iš toli". Bet mūsų 
dienos čia, žemėje, ribotos — 
džiaukimės, kol esame kartu. 
Todėl ir kviečiu visus ateiti į 
70-čio sukakties minėjimą ir 
pasigėrėti iš arti šių keturių au
torių žodžiu. Jiems nesikeičia 
pareigos, nesibaigia kadencijos, 
jie buvo ir liks skautiškos, lietu
viškos dainos kūrėjai. 

A. Namikienė 

LIETUVIŠKOS 
SKAUTYBĖS 70-MEČIO 

MINĖJIMAS 

Lietuviškos Skautybės 70 
metų sukakties minėjimą — 
vakaronę lapkričio 18 d. 
Jaunimo centro kavinėje ruošia 
Chicagos skautininkų ir skau-
tininkių Ramovė. Visa plačioji 
Chicagos ir apylinkių skautiš
koji šeima kviečiama dalyvauti. 
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sesei Janinai siųstos dovanos 
bei suvenyrai ir perskaityti 
sveikinimai. 

Sesė Janina visus atsilankiu
sius pavaišino užkandžiais ir 
kavute. Pasišnekėję, palinkėję 
vaišingai šeimininkei sveikatos 
ir dar ilgos darbuotės skauty-
bėje, skautiškai atsibučiavę, 
svečiai dar nuvyko aplankyti 
Bratfordo ir Mančesterio 
lietuvių klubus, nuoširdžiai 
remiančius skautišką veiklą. 
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Nepriklausomybės meto paminklai 

NAIKINIMAS IR 
ATSTATYMAS 

"l Kauną turi sugrįžti Vytau
to Didžiojo, A. Juozapavičiaus, 
Savanorių prospektai, Vasario 
16-osios, Lukšio, J. Vileišio gat
vės, Nepriklausomybės ir Vie
nybės aikštės ir daugybė kitų 
vardų. Reikia įamžinti atmi
nimą tų, kurie kovojo ir dirbo 
Lietuvos labui: karių, valstybės 
veikėjų, švietėjų, knygnešių, 
sukilėlių, tremtinių, pelniusių 
mūsų pagarbą svetimšalių. 
Kaune turėtų atsirasti vieta 
Katkaus-Katkevič iaus , L. 
Sapiegos, Radvilos, Zauerveino, 
Napoleono gatvėms. Atkurti 
reikėtų ne tik tokius mūsų dva
sios paminklus, kaip Vytauto 
Didžiojo universitetą, bet ir 
daugybę pamirštų relikvijų. 
Atėjo laikas sugrąžinti kryžių 
prie Maironio darbo stalo, būtų 
teisinga atstatyti ir jo namų kie
melyje stovėjusį paminklą. Dar 
daug ką galima išgelbėti — 
Kauno pilį, mūsų miesto lopšį, 
Prisikėlimo bažnyčią, mūsų 
atgimimo paminklą ir simbolį. 
Reiktų pareikalauti, kad Lais
vės statula grįžtų į savo vietą, 
kaip tik Vasario 16-ąją..." 

Šitaip skelbia „Atgajos" klu
bo taryba, išreikšdama tautos 
valią gausiame susirinkime 
Kauno literatūros muziejuje. 
Atsišaukimas paskelbtas „Sąjū
džio žinių" Nr. 41 . 

Kaip žinome, Nepriklausomy
bės metais Kaunas buvo lai
kinoji sostinė ir per 20 metų čia 
buvo pas ta ty ta nemažas 
skaičius lietuviams labai bran
gių paminklų. Jeigu per I-jį 
bolševikmetį ir vokiškų nacių 
okupacijos metais nebuvo suspė
ta sunaikinti didesnį skaičių pa
minklų, tai jų griovimas bei 
naikinimas intensyviai vyko 
pokario metais. Okupantų tar
nai gerokai ..pasidarbavo": 
išniekintas Karo muziejus su jo 
sodelyje esančiais paminklais, 
nugriauta Laisvės s tatula , 
Vytauto D. paminklas A. 
Panemunėje ir kt. „Kauno tie
sos" dienraštis (Nr. 216) at
spausdino ilgą, dokumentų 
faksimilėmis bei nuotraukomis 
paremtą rašinį „Tendencingas 
uolumas istorijos kryžkelėse". 

Taigi tas Apuokas 1949.IX.21 
raštu Nr. 416 išreiškė nuomonę 
Kultūros-švietimo įstaigų komi
tetui Vilniuje, kad būtų „nuim
ti" šie paminklai: Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę (atidengtas 1921 
m.), Laisvės stovyla (1928.V. 14), 
Nežinomo Kareivio kapas 
(1934.XI.23), knygnešių įamži
nimo memorialinė lenta, kurioje 
buvo įrašyta 100 pavardžių. Už
kliuvo ir jos ketureilis: „Čia 
vienas tik šimtas įamžintas 
mūsų, / kur gimtąjį raštą 
gabeno iš Prūsų. / O buvo ne 
šimtas, bet tūkstančiai šimtas, 
/ kur knygomis gynė nuo caro 
Tėvynę". Apuoko argumentas: 
„Kadangi šimto pavardžių tarpe 
nemažą skaičių sudaro reak
cionieriai, 1940 m. Tarybų val
džiai įsikūrus Lietuvoje tie 
sąrašai buvo uždengti faneromis 
ir užmūryti. Vokiečių okupa
cijos laikais faneros buvo nuim
tos ir iki šiai dienai sąrašai 
tebestovi". 

„Kultūros" ministerija, žino
ma, J. Apuoko pasiūlymui 
pritarė. Sutiko ir tuometiniai 
Kauno miesto vadovai: K. Gab-
dankas, J. Maniušis ir tokiu 
būdu Karo muziejaus paminklai 
buvo sudaryti mūsų tautiečių 
rankomis. J. Apuokas buvo pa
girtas — jam buvo suteiktas 
„LTSR nusipelniusio kultūros 
veikėjo vardas". Muziejaus 
įstaiga buvo pakelta į aukštesnę 
kategoriją, padidintas vedėjui 
atlyginimas. Jis vadovavo 17 
metų, taigi turėjo pakankamai 

POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II 
APAŠTALINIS LAIŠKAS 

Mulieris Dignitatem — Moters kilnumas 
laiko paminklų naikinimui. Pa
grindinis na ik in imas vyko 
1949-1950 m. sąvartoje. Muzie
j aus darbuotojai visa t a i 
skaudžiai pergyveno. Taip pat 
kauniečiai ir visi lietuviai. 
Kaunietis S. Lukošius liudija: 
„Laisvės statulos kelimetrinis 
postamentas buvo griaunamas 
nuo žmonių pasislėpus už aukš
tos lentinės tvoros... Bet pasi
priešinti vadovo diktatui niekas 
negalėjo". Beje, ši J. Zikaro 
skulptūra vis dėlto buvo išsau
gota ir šiuo metu tebėra Vitražų 
muziejuje — buv. Įgulos bažny
čioje. 

Buvo nugriauti ir kiti pa
minklai bei jų biustai: J. Basa
navičiaus, V. Kudirkos, M. Jan
kaus, S. Žukausko, Maironio, J. 
Tumo-Vaižganto, V. Dubenec-
kio ir kt. 

Aldona Rimdeikienė, M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus 
liaudies meno skyriaus vedėja, 
„Kauno tiesoje" (Nr. 208) pa
skelbė atsiminimų pluoštelį, 
iliustruodama nuotraukomis, 
kaip buvo griaunami ir naiki
nami Karo muziejaus sodelyje 
rinktiniai meniški kryžiai. Tai 
buvo tikras vandalizmo aktas. 
Jie buvę nugriauti, nupjauti, 
aplaužyti ir paskirti sunaiki
nimui. Dalį jų ornamentų pri
glaudęs M. K. Čiurlionio dailės 
muziejus. S u n a i k i n t ų — 
išniekintų kryžių trys nuotrau
kos paskelbtos m i n ė t a m e 
laikraštyje. 

„Kauno tiesoje" (Nr. 219) at
spausdintas įdomus Lietuvos 
miestų architekto Algimanto 
Miškinio (gim. 1929 m.) rašinys, 
iš kurio aiškėja, kad Lietuvos 
kultūros fondo Kauno taryba 
jau renka lėšas keturių pamink
lų statymui. Du iš jų būsią nau
ji. Tai Dariaus-Girėno ir Stali
nizmo aukų paminklai. Kiti du 
— atstatomi Laisvės statula ir 
Vytauto D. paminklas, stovėjęs 
A. Panemunėje, buv. Karo 
mokyklos rajone. Šis skulpt. V. 
Grybo sukur t a s paminklas 
numatomas atstatyti ligi 1990 
m., Žalgirio mūšio 580 ir 
Vytauto 560 m. mirties su
kaktuvių progomis. Paminklo 
s t a tu l a ne iš l iko , bet yra 
ieškoma. Manoma, kad ji slypi 
km* nors paslėpta. Tačiau šis pa
minklas dėl žinomų aplinkybių, 
būsiąs atstatomas jau kitoje vie
toje. 

N u m a t o m a p a s t a t y t i pa
minklą Dariui-Girėnui, jų 60 m. 
skridimo bei žuvimo sukakties 
proga. Statyba rūpinasi Lie
tuvos aviacijos federacija. Stali
nizmo aukų paminklas būsiąs 
p a s t a t y t a s ne to l i Kauno 
geležinkelio stoties. Jo terminas 
— 1991.VI. 14 — taigi represijų 
ir masinio deportavimo 50-ųjų 
metinių proga. Tautos veteranų 
biustai būsią atkurt i tam tikra 
eile, jų sukakčių progomis. 
Spalio 9 d. iškelta trispalvė buv. 
Karo muziejaus bokšte. 

Rašinį baigsime mūsų jau ci
tuotos „Atgajos" klubo tarybos 
atsišaukimo žodžiais: „Dvasinis 
ir materialinis tautos atgimi
mas buvo sistemingai naikina
mas. Tai ir sugriauti paminklai, 
ir sudegintos knygos, ir išnie
kintos bažnyčios. Tačiau, nors 
buvo daroma v i skas , kad 
užmirštume kuo buvome ir kuo 
esame, mes nepamiršom. Išblu
kusiose fotografijose ir pageltu
siose knygose, o svarbiausia — 
širdyse ir atmintyje išlaikėme 
savo istoriją su senais gatvių pa
vadinimais, paminklais ir var
dais. Išlaikėme, nors ir ne visi, 
tikėjimą ateitimi. Išlaikėme 
meilę savo tėvynei Lietuvai. 
Karšta 1988m. vasara parodė, 
kad mes dar gyvi". 

b . kv. 

(Tęsinys) 

Bažnyčioje visi vyrai ir mo
terys mistiškai yra Kristaus 
nuotaka. Visi jungiamės per 
malonę su Kristumi ir iš jo 
gauname pašventimą. Visi tuo 
pačiu dalyvaujame Kristaus 
kunigystėje, kaip tai pabrėžė ir 
Vatikano II susirinkimas. Bū
dami Kristaus Mistinio Kūno 
nariai,visi krikštytieji — vyrai 
ir moterys — dalyvauja ne tik 
Kristaus Vyriausio Kunigo at
pirkimo aukoje, aukodami save 
dangiškajam Tėvui, bet taip pat 
pranašiškoje ir karališkoje misi
joje, būdami nar ia i ir 
mesijaninės karalystės, kuri yra 
kunigiška, t.y. teokratinė (Ap 5, 
10; 1 Petr 2, 9). 

Visi tikintieji dalyvauja Kris
taus kunigystėje, bet apaštalai 
buvo Kristaus išrinkti, pa
šaukti , pašvęsti ir įgalioti 
vykdyti jo kunigystę, tęsiant 
eucharistinę auką, ir jiems su
teikta speciali galia, atleidžiant 
nuodėmes. Tik apaštalai daly
vavo Paskutinėje Vakarienėje, 
kai buvo įsteigta Eucharistija. 
Tik jiems liepė atkartoti šią 
auką. Tik apaštalams kvėpė Šv. 
Dvasią i r įgalino atleisti 
nuodėmes. O Petrui suteikė 
vyriausią valdžią mesijaninėje 
karalystėje, t.y. Bažnyčioje, pa
vesdamas ir įsakydamas ganyti 
avis ir avinėlius, kas reiškia 
visus. I kunigystę pašaukia 
savo nuožiūra Kristus. Juos pa
švenčia ir į apaštalavimą pa
siunčia hierarchija, vadovauja
ma šv. Tėvo. Niekas į kunigys
tę negali reikšti pretenzijų, nes 
tai yra Kristaus dovana, kurią 
jis teikia pagal savo pasi
rinkimą per savo vietininką ir 
nuo jo priklausančius vyskupus. 

Pašvęstas kunigas veikia 
Kristaus vardu bei galia, ne tik 
atstovaudamas Kristui, bet tie
siog įsiasmenindamas jame. 
Tokiu būdu Bažnyčios atžvilgiu 
kunigas yra jaunasis, o Bažny
čia nuotaka, yra tėvas, o tikin
tieji jo vaikai. Šv. Paulius todėl 
galėjo drąsiai įspėti Korinto 
tikinčiuosius: „Jūs galite turėti 
ir tūkstančius mokytojų, bet 
tėvą turite tik vieną. Nes aš jus 
pagimdžiau Kristuje" (1 Kor 4, 
15). Kaip Jėzus prisiėmė vyro 
žmogišką prigimtį, taip ir apaš
talus, kurie jam turėjo atsto
vauti bei veikti jo vardu, jis 
pasirinko vyrus, o Bažnyčia 

L.TULABA 

Kristaus pavedimu ir Šv. Dva
sios įkvėpimu kunigystės 
sakramentą visą laiką teikė ir 
teikia vyrams, nes jie atstovauja 
Kristui ir veikia jo asmenyje. 

Bažnyčia yra Kristaus Mis
tinis Kūnas. Jame yra daug ir 
įvairių funkcijų, kurios yra ly
giai svarbios Kristaus Kūnui, 
kaip pabrėžia šv. Paulius, sta
tyti (Ef 4, 14). Jėzus Kristus, 
rašo apaštalas, „paskyrė vienus 
apaštalais, kitus pranašais, 
evangelistais, ganytojais, moky
tojais, kad padarytų šventuosius 
tinkamus tarnystės darbui, jo 
Kūno ugdymui" (Ef 4, Ils). Ir 
moterys, kaip ir vyraįBažnyčios 
gyvenime ir veikloj nuo pat pra
džios ir visais laikais aktyviai 
reiškėsi ir padarė didelį įna
šą, s iekiant išganymo bei 
šventumo. Bažnyčios istorijos 
lapai pilni didžiųjų ir šventųjų 
moterų vardų. Užtenka 
prisiminti tik šv. Eleną, šv. 
Moniką, šv. Joaną, šv. Teresę iš 
Avilos, šv. Katariną Sienietę. 
Šventosios moterys yra visoms 
moterims pavyzdys ir ženklas, 
su kokia meile privalu atsakyti 
į Kristaus Bažnyčios Sužadėti
nio meilę. 

Vatikano II susirinkimo 
dekrete Lumen Gentium pri
menama ir pabrėžiama, kad 
nors gyvenimo eigoje daug kas 
keičiasi, bet taipgi daug kas 
pasilieka, nekinta, kaip pats 
Kristus, tariant laiško Žydams 
žodžiais, „vakar, šiandien ir per 
amžius yra tas pats" (Lumen 
gentium, 10). 

Dievas sutvėrė moterį kaip 
draugę vyrui, kurį ji mylėtų ir 
būtų mylima, ir abu meilėje 
jungtųsi su Dievu, kuris yra 
Meilė. Moters pirmasis pašau
kimai yra mylėti ir meile 
nugalėti visa, kas kliudo būti 
aimingais. Didžioji gi kliūtis 

yra nuodėmė. Kaip pradžia, taip 
ir kova prieš nuodėmę yra susi
jusi su moterimi. Nuo Jievos iki 
Marijos, nuo Marijos iki 
Apreiškimų knygos Moters, t.y. 
Bažnyčios, kuri gimdo dangui 
vaikus (Ap 12, 2s),moters dalis 
išganymo vyksme yra esminė ir 
ji realizuojasi meilėje žmogui ir 
Dievui. 

Baigdamas Šv. Tėvas primena 
Kristaus žodžius,pasakytus mo
teriškei samarietei: „Jei tu 
pažintum Dievo dovaną!" Tuo 
pačiu kviečia visas moteris 
stengtis suvokti, kame glūdi 

moters kilnumas, ko ji visų pir
ma turėtų trokšti ir stengtis 
savyje realizuoti. O ta i yra 
puoselėti moteriškumą, turtėti 

meile ir ją skleisti bei ja apgaub
ti visus. 

Bažnyčios vardu Šv. Tėvas 
dėkoja visoms moterims už jų 
nelygstamą įnašą krikščio
niškame žmonijos gyvenime. 
Pabrėžia taip pat, kad Bažnyčia, 
mąstydama mįslingą biblinę 
moters sąvoką, prašo Dievą, kad 
visos moterys per Dievo Motinos 
užtarimą atrastų save anoje 
didžiojoje paslaptyje, kuri slypi 
Kristaus-Jaunojo santykiuose 
su Bažnyčia-nuotaka,ir suvoktų 
savo pašaukimo giliąją prasmę. 

KUN. VINCO 
VALKAVIČIAUS 35 

METŲ KUNIGYSTĖS 
JUBILIEJUS 

Kun. Vincas Valkavičius 

Jubiliejus buvo pavadintas 
muzikine padėka už 35 kunigys
tės gyvenimą išreikštas ne tik 
žodžiais, bet ir muzika. 
Nepaprastai graži ir savotiška 
idėja. Jubiliejus įvyko rugsėjo 
25 dieną 2 vai. p.p. Šv. Jurgio 
bažnyčioje Norvvood, Mass., ir 
vaišės tos bažnyčios svetainėje. 
Šalia spausdintos programos 
Gitą Krukonienė skaitė apie 
klebono vingiuotą gyvenimo 
kelią. 

1929 metais dabartinis kle
bonas, o tada naujagimis, buvo 
pakrikštytas William vardu 
Hudsone. Namuose jis buvo 
vadinamas Vincuku, o vėliau 
Vincu. Tik pirmais seminarijos 
metais būdamas 17 metų 
amžiaus, jis pirmą kartą išgirdo 
vardą Bill, sutrumpintą Wil-
liam. 

Savo muzikinį išauklėjimą jis 
gavo dar būdamas namuose, 
kur jo motina dainuodavo lie
tuviškas liaudies dainas ir tėvas 
irgi traukdavo „Pragėriau 
žirgelį". 11 metų amžiaus Vin
cukas pradėjo smuiko pamokas 
ir bažnyčioje jis giedodavo 
giesmes. Būdamas 15 metų jis 

pajuto pašaukimą į kunigus ir 
nusprendė atsisakyti smuiko 
grojimo. 1946 metais per gim
nazijos baigimo vakarėlį jis 
„paskut in į" kar tą pagrojo 
Masne „Meditaciją" ir nustojo 
mokytis smuiku groti . 
Penkerius metus jis smuiku 
negrojo. Seminarijoje jis buvo 
paskirtas gregorianinio giedo
jimo vadovu ir pats mėgdavo 
giedoti savo maloniu baritonu. 
1953 metais baigęs seminariją 
jaur.as kunigas buvo paskirtas 
į Šv. Pijaus parapiją East Lynn. 
Nors jis ten buvo tik vienerius 
metus, jis įsigijo draugų. Dar 
būdamas seminarijoje, j is 
pakeitė savo nuomonę dėl 
smuiko grojimą pagal Izaijo 
žodžius: „Mes turime groti 
styginiais instrumentais Dievo 
namuose per visą savo gyveni
mą". Ir jaunas kunigas grįžo 
prie smuiko. 

Paskirtas į Brocktono Šv. 
Kazimiero parapiją, užaugęs 
amerikiečių bažnyčiose ir 
niekad negirdėjęs lietuviškų 
giesmių, pirmą kartą išgirdo 
„Pulkim ant keliu" ir kitas 
mūsų giesmes, kurios jam pada
rė didelį įspūdį. 

Gavęs leidimą iš savo vyres
niųjų kun. Vincas įstojo į 
Brocktono simfoninį orkestrą, 
kur studijavo iki 1960 metų, 
skirdamas praktikai savo lais
valaikį. 1957 metais kunigas 
Vincas jau buvo St. Joseph 
bažnyčioje Needam, kur jis 
dirigavo bažnytinį chorą ir 
sutikęs buvusį savo smuiko 
mokytoją, dabar Needam sim
foninio orkestro d ingeną, 
kun. Valkavičius įstojo į 
Needham orkestrą. 

1961 metais kun. Valkavičius 
paskirtas į Nekalto Prasidėjimo 
parapiją, Cambridge, kur jis 

susidraugavo su žymiuoju 
Lietuvos smukininku a a Izido
rium Vasyliūnu ir jo sūnum ' 
Vyteniu, kurie dirbo Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių parapijoje, 
kaip vargoninkas ir choro diri
gentas. Su Vasyliūno šeima 
draugystė buvo ilga ir graži. Ku
nigo Valkavičiaus ir Vasyliūnu 
draugystės dėka buvo su
rengti 24 koncertai New 
England, Philadelphia, Chica-
go, Clevelande. Paskirtas antrą 
kartą į Šv. Kazimiero parapiją 
Brockton, Ma., kun. Valkavi
čius dirigavo parapijos chorą 
trejų metų laikotarpyje, kur su 
Fall River diecezijos choru buvo 
atlikta „Pulkim ant kelių" 
amerikiečių parapijoje. 

St. Mary parapijoje Ayer kun. 
Vincas vedė parapijos chorą ir 
stengėsi parašyti kelias kom
pozicijas, iš kurių Šv. Marija 
buvo atlikta jo jubiliejaus pro
ga. Pirmą kartą paskirtas kle
bonu į mažą St. James parapiją 
West Groton, klebonas Vincas 
grodavo su vietiniais muzikais 
ir giedodavo prieš šv. Mišias. 
Paskirtas į Šv. Jurgio parapiją 
Norwoode klebonas V. Val
kavičius nuveikė nuostabių 
dalykų, kaip įtaisęs naujus 
vargonus ir padaręs įvairių 
pataisymų bei pagerinimų 
parapijoje. Muzikinė veikla yra 
dalis jo pastoracinio darbo. Jo 
pamokslai yra gerai paruošti, jis 
palaiko ryšį su savo parapie-
čiais, jis yra dvasinis patarėjas 
grupei žmonių, kurie neteko 
savo vaikų ir negali užgydyti tos 
žaizdos. Jis turi tokią grupę ir 
savo gimtinėje — Hudsone. Jis 
yra priglaudęs portugalų grupę, 
išmokęs jų kalbos. Jie turi savo 
kalba pamaldas Šv. Jurgio para
pijoje. 

Kun. Vincas yra plačios 
širdies žmogus. 1986 m. du Ful-
brighto stipendininkai iš Sal
vadoro ieškojo kur apsigyventi 
ir rado prieglaudą klebonijoje. 
Tai buvo San Salvadoro simfoni
jos koncertmeisteris ir čelistas. 
Ir šiandieną radęs asmenį, kas 
nupirko smuikininkui bilietą iš 
Salvadoro Max Martinez daly
vavo orkestre. 

Jubiliejinėje programoje 
dainavo Sodauto ansamblis^su-
jungtas su Šv. Jurgio parapijos 
choru, aštuonių žmonių styginis 
ansamblis su arfa, dirigavo pats 
jubiliatas. Kiekvienas v* kalas 
buvo paskirtas kuriam nors 
asmeniui ar įvykiui, už kurį 
jubi l ia tas dėkojo Dievui. 
Ansamblis pradėjo himnu iš 
prancūzų giesmyno, paskui 
atliko Ave Maria — Bach-
Gounod, kur smuiku grojo 
jubiliatas ir arfa akompanavo 
paminėti tą įvykį, kai 14 metų 
Vincukas grojo, gimnazijos 
mokiniu būdamas, Hudsono 

(Nukelta į 5 psl.) 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 
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ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

— Dabar jūs esate trys prieš tris. Sveikinkite 
žudančius kielikus! Juos įteiksite jūs, kurie dabar 
tapote neišardomos sąjungos dalininkais! Ar matai, 
Starbuck! Jau atlikta! Perstekininkai, gerkite! Vyrai, 
kurie vykstate žudančios valties priekyje, gerkite ir 
prisiekite! Mirtis Siautulingajam Dickui! Tegul Dievas 
mus persekioja, jeigu mes ligi mirties nepersekiosime 
Siautulingojo Dicko! 

Pailgos plieninės taurės pakilo ir vienu kartu 
degtinė buvo visų išgerta, aidint šauksmams ir prakei
kimams Baltajam banginiui. Starbuckas pabalo, 
paskui virpėdamas pasuko galvą. Dar kartą indas 
apvaikščiojo įsiutusią įgulą, po to Ahabas ranka davė 
ženklą ir visi išsisklaidė, o Ahabas nusileido į kajutę. 

XXXIV. Siautulingasis Dickas 

Aš, Izmaelis, buvau vienas tos įgulos narys,mano 
riksmas aidėjo kartu su kitų, mano priesaika susijungė 
su kitu. Ir juo smarkiau aš šūkavau, juo stipresnis 
darėsi mano pasižadėjimas, bet kartu mano sielą 
aptvindė baimė. Aš jaučiau mistinę laukine simpatiją. 
Ahabo neišsemiamas pyktis man atrodė, kaip mano pa
ties. Mano atidžios ir godžios ausys patyrė istoriją tos 
žudikiškos pabaisos, prieš kurią mes visi susibaudėme. 

Jau gerokai nuo seno, nors tik protarpiais, Balta
sis Banginis, vienišas, be palydų, klajojo po tas šiur

pias jūras, beveik tik vienų banginių medžiotojų 
telankomas. Ne visi žinojo apie jo buvimą ir maža 
tebuvo tokių, kurie savo pačių akimis jį buvo matę, dar 
mažiau tokių, kurie jį atpažinę, būtų jį puolę. 

Atsižvelgiant į tai, kad banginininkų laivai yra ne
tvarkingai išsimėtę po visą žemės rutulio vandenynų 
plotą, atsižvelgiant į nepaprastą tų kelionių ilgį, 
netikrą grįžimo datą ir daugelį kitų aplinkybių, 
individualinės ir specialios žinios apie Siautulingąjį 
Dicką labai iš lėto plito tarp gausaus banginininkų 
laivyno. 

Neabejotina, tų ar kitų laivų įgula papasakojo, kad 
tokią ir tokią dieną ir tokioje platumoje susidūrė su 
vienu retai kada sutinkamo dydžio ir vylingumo 
banginiu, kuris pridaręs daugybę eibių jo užpuolikams, 
paspruko nuo jų. Iš savo pusės spėju, kad tas banginis 
negalėjo būti kas kitas, kaip tik Siautulingasis Dickas. 

Tačiau atsižvelgiant į tai, kad pastruoju laiku 
banginių medžioklė yra patyrusi dažnų ir įvairių žiau
rumo, klastingumo ir nelabumo atvejų iš užpultosios 
pabaisos, pasirodė, kad žvejai, kurie pripuolamai kovojo 
prieš Siautulingąjį Dicką, nežinojo turį reikalą su juo 
ir tą ypatingą siaubą, patirtą kovoje su juo, priskyrė 
bendrai banginių medžioklei, o ne kuriam paskiram 
banginiui. Visi panašiai žiūrėjo ir į Ahabo nelaimingą 
susidūrimą su banginiu. 

Iš pradžių beveik visi žvejai, anksčiau girdėję kal
bant apie Baltąjį Banginį ir pripuolamai su juo susi
dūrę, nė kiek nedvejodami nuleisdavo savo valtis ir 
mesdavos jį persekioti, tartum tai būtų buvęs papras
tas banginis. Bet paskui, patirtos per tokius persekio
jimus nelaimės (nelaimės, nesiribojusios rankų ar kojų 
išnarinimais. sulaužytais, amputuotais ir prarytais 

sąnariais, bet visais atžvilgiais buvo pražūtingos) ir 
žudikiški atsikirtimai sukaupė apie Siautulingąjį 
Dicką tiek siaubo, kad daugelis narsių žvejų virpėdavo 
vien tik pagalvoję apie susitikimą su Baltuoju Bangi
niu. 

Ir netrukus įvairios paskalos taip buvo perdėtos, 
kad tikrus pasakojimus apie anuos pražūtingus susi
tikimus padarė dar baisesnius. Kaip tik pasakos gimsta 
iš kiekvieno nuostabaus ir šiurpaus įvykio ir jūriniam 
gyvenime pilna pasibaisėtinų paskalų visur ten, kur 
atitinkama tikrovė leidžia jom tarpti. Iš kitos pusės, 
baisios paskalos labiau sklinda tarp banginių medžio
tojų, nei tarp kitų jūreivių. Užsimetęs plačiose ir toli
mose jūrose, kur labai retai tegali rasti kokią svetingą 
pakrantę, banginininkas yra supamas įvairių įtakų, 
galinčių pažadinti jo vaizduotėje visokiausių prasi
manymų. 

Tad nieko nuostabaus, jog Siautulingasis Dickas 
paliko už savęs nematomo siaubo taką. Jau pats jo var
das sukeldavo tokią paniką, kad būdavo momentų, jog 
nedaugelis žvejų teišdrįsdavo stotis priešais jo žiaunų 
pavojų. Prie to prisidėjo dar ir kita, slapta baimė. 

Netgi ir mūsų dienomis pradinis garsas apie 
sperminį banginį, kaip skirtingą nuo visų kitų leviata
nų pabaisos rūšį, visada slypi bangininkų atmintyje. 
Netgi ir mūsų dienomis jų tarpe yra daugelis, nors ir 
nusimanančių bei ryžtingų persekioti Grenlandijos ar
ba Tikrąjį banginį, kuris atsisakys ar tai dėl profesinio 
nepasiruošimo, neprityrimo ar baimės išeiti į kovą su 
sperminiu banginiu. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ZENUOS 
SULAUKĖ 100 METŲ 

B a r b o r a i Žemeikienei iš 
Brocktono spalio 25 d. sukako 
100 metų. Tos retos sukakties 
proga ją pasveikino „Laisvės 
Varpas" spalio 23 d. laidoje, o tą 
pačią dieną Šv. Kazimiero lietu
vių parapija skyrė savo banke
tą jos pagerbimui. 

Sukaktuvininkė ilgame gyve
nimo kelyje daug ko patyrė, bet 
niekuomet nenustojo tikėjimo 
pergale prieš blogį, giedrios 
nuotaikos, judrumo, noro padėti 
kitiems ir susidomėjimo visu 
tuo, kas vyksta lietuviškame 
pasaulyje. Net sulaukusi tokio 
brandaus amžiaus, j i klausosi 
„Laisvės Varpo" programos, 
lanko bažnyčią, nevengia vie
šumos. Nors pasitaiko įvairių 
negalavimų, bet apskritai jos 
sveikata pagal amžių yra gana 
gera. 

A U K O S VIETOJE GĖLIŲ 

Kun. Jono Klimo laidotuvėse 
Lietuviškosios skautybės fondui 
suaukota 902 doleriai. Taip jis 
net po mirties išlieka lietu
viškojo jaunimo gretose, to jau
nimo, kurio eilėse jam teko dirb
ti. Nuo jaunystės kun. Jonas 
Klimas buvo skautas. 

M O T E R Ų F E D E R A C I J O S 
KLUBAS 

Elenos Vasyliūnienės vado
vaujamas Moterų federacijos 
Bostono klubas sėkminga i 
veikia, išsiskirdamas iš kitų 
vietos lietuvių organizacijų. 
Spalio 15 d. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos patalpose įvyku
siame klubo susirinkime ne t ik 
i šk lausyta Antano Mačiulio 
įdomi paskaita apie lietuviškuo
sius vardus ir pavardes, bet taip 
p a t a p t a r t i o rganizac in ia i 
reikalai ir perr inkta klubo 
valdyba. Į ją įeina: Elena 
Vasyliūnienė — ilgametė pirmi
ninkė, Irena Rasienė — vice
pirmininkė, Irena Ulpaitė — 
iždininkė, Milda Norkūnienė — 
sekretorė (ji ėjo tas pareigas nuo 
to laiko, kai rinktoji sekretorė 
Magdalena Lendraitienė dėl 
ligos pasitraukė iš pareigų) ir 
Ona Vilėniškienė — valdybos 
narė . 

J a u eilę metų Kultūros klubui 
nerodant jokių gyvybės ženklų, 
o Ku l tū r in ių suba tvakar ių 
veiklai laipsniškai susilpnėjus, 
Moterų federacijos Bostono klu
bas liko vienintelė vietos lietu
vių organizacija, kuri dar ruošia 
įvairias paskaitas. 

L I E T U V I Š K O S KNYGOS 
P A R O D O J E 

Bostono centrinėje biblio
tekoje Cupply Sųuare veikė So
vietų Sąjungos knygų paroda. 
Joje buvo ir lietuviškų knygų iš 
dabartinės Lietuvos. Dalis Jų — 
propagandinės, o dalis kitų — 
rimto turinio ir dailaus apipavi
dalinimo. 

B A L T Ų DRAUGIJOS 
SUKAKTIS 

Naujos ios Anglijos Bal tų 
draugija mini savo veiklos 30 
metų sukaktį. Tai sukakčiai 
skiriami naujo koncerto sezono 
du koncertai: lapkričio 6 d. kon
certas ir ateinančių metų balan
džio 16 d. koncertas. Pirmajame 
programą atliks smuikininkė 
Linda Veleckytė iš Chicagos, 
akompanuojama pianisto dr. 
S a u l i a u s Cibo, ir la tv ių 
vokalinis i r instrumentinis an
samblis, vadovaujamas Peterio 
Aldins. Koncertai vyks The 
First & Second Church patalpo
se, 66 Marlborough St., Bostone. 

SUSITIKIMAS SU 
VLIKO NARIAIS 

Lapkričio 11-13 dienomis Bos
tone vyksiančio Vliko seimo 
proga sudaromos sąlygos Bos
tono ir apylinkės lietuviams, ne 
tik pabendrauti su Vliko nariais 
ir pasiklausyti jų pranešimų, 
bet taip pat padiskutuoti su jais 
aktualius Lietuvos laisvinimo 
reikalus, ypač dabartinių įvykių 
Lietuvoje pagrindu. Tuo t iks lu 
lapkričio 11 d. 7 vai. vakaro So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
užkandinėje vyks seimo atstovų 
pašnekesys su vietos lietuvių 
visuomene. Tą pašnekesį praves 
seimo rengimo komiteto vice
pirmininkas Juozas Rentelis. 
Seimo rengimo komiteto pirmi
n i n k a s y r a dr . A l g i r d a s 
Budreckis. 

L I E T U V O S R E I K A L A I 
T E L E V I Z I J O J E 

Ryžtinga lietuvių tautos kova 
dėl jos pažeistų teisių atstatymo 
okupuotoje Lietuvoje žinotina 
ne t ik mums patiems, bet i r šio 
kraš to visuomenei, nuo kurios 
pareina šio krašto administra
cijos ir kongreso visokeriopa 
pa rama t a i kovai. Kad šioje 
srityje dar daug ką gal ima 
padary t i , rodo pavyzdys iš 
Brocktono. Ten ištraukos iš lie
pos 9-sios demonstracijos Vingio 
pa rke Vilniuje įsiūlytos Cable 
TV, kuri rodė jas du savait
ga l i u s su a t i t i nkama i s pa
aiškinimais apie Lietuvą. Tuos 
paaiškinimus suteikė jaunosios 
mūsų kartos atstovai: Daiva Iz-
bickaitė, Verutė Bizinkauskaitė 
ir Tadas Kulbis. P . V. 

L I T U A N I S T I N Ė S 
MOKYKLOS P R A N E Š I M A S 

Maloniai kviečiame Bostono 
ir apylinkių l ietuvius atsi
lankyti į Lituanistinės mokyk
los rengiamą banketą, ruošiamą 
lapkričio 26 d. 6 vai. vak., So. 
Bostono Lietuvių Piliečių dr-jos 
3-čio aukšto salėje. 

Pirmą kar tą Bostone bus 
surengtas humoreskų vakaras, 
kuriame bus suvaidinti rinkti
niai Ži l inskai tės feljetonai. 
Kviečiame visus pasidžiaugti 

tikrai įdomia ir linksma progra
ma ir tuo pačiu paremti mūsų 
mokyklą . B a n k e t a s y r a 
v i e n i n t e l i s b ū d a s s u t e l k t i 
mokyklai re ik la ingas lėšas, 
todėl visų dalyvavimas y ra 
labai svarbus, nes be rėmėjų 
pagalbos mokykla nega lė tų 
egzistuoti. 

Tėvų k o m i t e t a s v i s i e m s 
nuoširdžiai dėkoja. Dėl vietų 
rezervacijų kreiptis į Gintą 
Banaitį, tel. 828-9588, Laimą 
Kiliulienę, tel. 861-1465, a rba 
Aldoną N a v i c k i e n ę , t e l . 
969-5873. 

K U L T Ū R I N Ė P O P I E T Ė 
Lapkričio 13 dieną, sekma

dienį, 3 vai. p.p., Lietuvių Tau
todailės insti tuto skyrius rengia 
ku l t ū r i nę popietę. Dail. Anas
tazija Tamošai t ienė ir Aldona 
Veselkienė, viešnios iš Kana
dos, dalyvaus su prijuosčių paro
da. Pirmoje dalyje — knygos 
„ L i t h u a n i a n S a s h e s " sut ik
tuvės . Apie knygą kalbės dr . 
Ju rg i s Gimbutas . Antroje daly
je — Vitalija Bogutaitė-Keblienė 
ska i tys savo poeziją. Renginys 
vyks Lie tuvių Piliečių dr-jos 
IlI-čio a u k š t o salėje. (s.s.) 

CLASSIFIED GUIDE 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

LIETUVOJE ^/SiSbdiS^ 
r Algis Gr iga s , p i r m i n i n k a s 

Siūlome pasirinkti jums tinkamą sveikinimą Šv. Kalėdų ar Naujų metų proga: 
NR. 1 
Didelė puokštė gėlių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Parkeris ir kiti priedai $50.00 
Nr. 2 
Septynios (7) rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano 
Parkeris ir kiti priedai $55.00 

Nr. 3 
Septynios rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano 
Butelis degtinės 
Parkeris ir kiti priedai $65.00 

Sveikinimai gauti iki gruodžio mėn. 15 d. bus užtikrintai perduoti prieš Šventes. 
Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

ŽAIBAS 
10401 Robe r t s R o a d 

Palos Hills, Il l inois 60465 
Telefonas: (312) 430-8090 

Nr. 4 
Devynios rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Butelis degtinės 
Parkeris ir kiti priedai $75.00 

Nr. 5 
Vienuolika (11) rožių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Du (2) buteliai degtinės 
Parkeris ir kiti priedai $85.00 

- rft& ti fl6&fft&t£fa& 
• 

Tax-deferred 
savings 

forretiiment. 
Mūsų tikslas — jūsų orus, ramus ir saugus pensijos 
amžius. Pirmas žingsnis į tą tikslą — ,,tax-deferred 

i annuity". 
: Mes siūlome jvairias „annuities", kaip pelningus prie
dus prie jūsų IRA ar KEOGH planų. 

' Pasirinkite, kas geriausiai tinka jūsų gyvenimo 
poreikiams. 
,,Annuities" teikia aukštesnį kursą, negu apmokes
tinami investavimai. Atvykite pas mus ir pasikalbėkite 
su taupymo patarėjais: sužinosite faktus apie ,,tax-
deferred annuities". 

Mes esame čia jums padėti. 
Neatidėliokite ir jūsų pensijos metai bus orūs, ramūs 
ir saugūs! 

Tifli 
S/H/INGS 

WE ViASl YOU AS A PARTNER. 
Chrago Briįhton Park4192 S Arrrter Avr R47 IHO 47thStr«t 2555 W 47th St 523 1083: Garfield Rid$6141 S Archer Avc.767 5200 "LombanJ 23 V Maln St.6271140 

iHickory Hillsd357 S RobfnsRd 598 5050 HillCreekShoppin<jC<titerH653W95thSt 5991977 •DownmGrove 5100 Forrst Avr 963 1140 •Oaklawn 10350 S Pulaski Rd.424 5910 
TkxHJHcr«d annu«t« ar? irffcrrd througb Standard Sfrvic* Cotporatioa a wt»lly 

whlrh undfnvritf thr annuitirs. not by thc FSUČ "Thts B whywr'it heir" ts a servV* maflc ofstandanl Frdrral Savings. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate a<t>a.norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

3 MAS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUe TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

H M M 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
320RV2 VVest 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir remontuoju visų rūšių namo 
šildymo įrengimus ir pakeičiu vandens 
šildytuvus. 

ALBIN BANYS 
447-8806 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kamuotame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

HELP VVANTED 

Restoranas Čikagos pietvakariuose 
ieško padavėjų visoms pamainoms. 
Pageidaujama ir lietuviškai kalbančių. 
Skambint 737-9187. 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

* ' ) 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel . 585-6624 

Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

Česlovas Grincevičius 

VIDUDIENIO VARPAI 
Pasakojimai ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

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

Išleido LK klubas Chicago, 1985. 
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv. moka $5.32. 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chlcago. IL 60629 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Oaužvardienė 

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

Tai geriausia dovana nau-j 
joms žmonoms ar marčioms, i 
Daugelis apdovanojo kita-į 
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu, 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Chicago. IL 60629 

Kaišiadorių vyskupija VI tomas 
Siame paskutiniame tome aprašoma ne 

tik Kaišiadorių vyskupija, bet jame dar 
talpinama visų jau anksčiau išleistų tomų 
bendroji dalis: papildymai, atitaisymai, var
dynai... 

Architektūrinių ypatybių aprašymai yra 
dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

Puošnus, gerai paruoštas leidinys; 608 
psl.. 772 iliustracijos, kietais viršeliais. 

Paruošė spaudai ir išleido Am. Lietuvių 
Bibliotekos Leidykla (Lithuanian Library 
Press). 

Atspausdino Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu $27.00 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St 
Chicago. IL 60629 USA 

IBONIUS KVIKITS 

KaiiiodoriM vyskupija 

Illinois gyventojai dar prideda $1.84 valstijos mokesčio 

Antano Gailiušio 
SAVANORIO DUKTĖ, 

keturių dalių romane. 
č i a pro skaitytojo akis pravedama įvairių kartų lietuvių 

gyvenimas ne tik JAV, bet Kanadoje, Australijoje ir Vene-
cueloje vienos nepriklausomoje Lietuvoje išaugusios moters 
išgyvenimų plotmėje. Seni meilės konfliktai ir išgyvenimai 
naujus veikėjus randa jaunojoje išeivių kartoje. 

įdomiai iliustruota knyga kainuoja 9 dol. Su persiuntimu 
— 10.50 dol . Illinois gyventojai moka 11.30 dol. 
Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, 
IL 60629. š i knyga gaunama ir pas knygų platintojus. 
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Lapkričio 6 d., sekmadienį 3 val.p.p. Ziono parapijos bažnyčioje, 9000 S. Menard (privažiuoti galima tik nuo 87-tos gatvės) Jakubėno Ansamblis, Lietuviai Muzikai 

Instrumentalistai ir Ziono parapijos vokalistai stato Povilo Mieliulio oratoriją 

Koncertmeisteris Povilas Matiukas, 
reikalų vedėjas Balys Pakštas 

Diriguoja Povilas Mieliulis 

Solistai: Erna Juozupaitienė, Eglė Rūkštelytė, 
Gražina Stauskaitė, Aldona Buntinaitė ir Viktoras Mieliulis (j) 

Laiškas 
NUOSAVYBES 

WASHINGTONE REIKALU 

„Draugo" rugsėjo 28 d. skilty
se buvo išspausdintas pasi
kalbėjimas su Lietuvių Informa
cijos centro būstinės Wa-
shingtone vedėju Viktoru Naku.; 
Vienam iš klausimų liečiant 
Lietuvių Bendruomenės keti
nimą „steigti informacijos 
centrą Washingtone" jaučiu 
svarbą tuo reikalu pateikti 
tikslią informaciją. 

1. Per paskutiniuosius kele
rius metus JAV LB krašto 
valdyba nėra svarsčiusi 
informacijos centro Washing-
tone steigimo klausimo. Krašto 
valdybos nuomone Lietuvių In
formacijos centras ir jo būstinė 
Washingtone puikiai atlieka tos 
srities darbą ir papildomo in
formacijos centro steigimas šiuo 
metu būtų neprasmingas darbo 
dublik avimas. Paruoštomis ži-
nnm.s JAV LB yra ne vienu 
atveju pasinaudojusi. Kai kurių 
specialių projektų vykdyme 
JAV LB tenka artimai bendra
darbiauti. Iki šiol sėkmingai iš
vengta nelemtų varžybų dėl 
visuomenėje surinksimų 
„kreaitų". 

2. JAV LB XI-jai tarybai nu
tarus, dabartinė JAV LB kraš
to valdyba rūpinosi Lietuvių 
tautinio centro Washingtone 
įkūrimu. Siekiama įsigyti 
nekilnojamą nuosavybę, kurio
je tilptų Washingtone pas sveti
muosius patalpas nuomojančios 
lietuvių veiksnių — organizacijų 
įstaigos ir galėtų glaustis savų 
patalpų neturinti Washingtono 

. LB apylinkė ir kitoc vietos 
lietuvių organizacijos. Tai būtų 
lietuvių Amerikos sostinėje ži-
d4aio>. Iš šio pastato būtų vyk
doma lietuvių reprezentacija, 
informavimas Lietuvą liečian
čiais klausimais ir įtaigojimas 
(„lobbying"). Lietuvių tautinio 
centro Washingtone reikalu 
JAV LB krašto valdybos atsto
vai buvo sukvietę visą eilę pa
sitarimų. Buvo tartasi ir su kitų 
laisvinimo institucijų atstovais. 
Paruošti apskaičiavimai rodo, 
kad tokio pastato įsigijimas bei 
išlaikymas mūsų visuomenei 
nebūtų nepakeliama našta. 
Mintį stipriai remia 'žymusis fi
nansininkas dr. Juozas Kazic
kas, JAV valstybės sekretoriaus 
padėjėjo asistentas Linas Ko
jelis ir gausus Washingtono lie
tuvių darbuotojų būrys, kurių 
tarpe yra finansininkų, archi
tektų, inžinierių ir kitų 
profesijų asmenų. Teko apžiū
rėti visą eilę pastatų „sostinės 
kalvos" rajone. Tinkamo pa
stato kol kas nepavyko surasti. 
Naujai išrinktai JAV LB krašto 
valdybai teks toliau šiuo klau
simu rūpintis. 

3. Suteiktame pokalbyje V. 
Nakas iškelia svarbą LB-nei 
Washingtone turėti samdomą 
pareigūną, kuris pilnu laiku 
„...dirbtų visuomeninį-politinį 
darbą". Šiai minčiai prieš 
daugiau kaip metus pritarė ir 

* JAV LB XI-ji taryba, tačiau dar 
vis susiduriama su lėšų stoka. 
Apskaičiuojama, kad bent 
50,000 dol. suma kasmet būtų 
reikalinga išlaikyti įstaigą ir 
tarnautoją. Reikia tikėtis, kad 
Lietuvoje siaučiant „persi
tva rkymo" vėjeliui, kiek 
optimistiškesnės mūsų išeivijos 
nuotaikos ir atviresnės pini
ginės įgalins ir šios kliūties 
nugalėjimą. 

Algimantas S. Gečys 

Mielą DALIĄ AUGŪNIENĘ ir jos šeimą bran
giam tėveliui 

A.tA. 
Prof. PAULIUI GALAUNEI 

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia ir kar tu liūdi 

Vida Vaitiekūnienė 
Nijolė Paronetto 
Algimantas Bražėnas 

A.tA. 
STEFAI PALIULIONYTEI 

Lietuvoje mirus, brolį ANTANĄ, seseris BRONE, 
ONĄ, STASĘ ir MARYTE su šeimomis ir brolį 
VLADĄ Čikagoje nuoširdžiai užjaučia art imi drau
gai ir kaimynai: 

Vacys ir Bronė Rutkauskai 
Jonas ir Bronius Lukoševičiai 
Petras ir Irena Beinarauskai 
Antanas Beinarauskas 

Brangiam Tėveliui 

A.tA. 
Prof. PAULIUI GALAUNEI 

mirus, Jo dukrą, buvusią na rę DALIĄ AUGŪNTENE 
ir jos šeimą giliai užjaučia 

„,. . . ... f Lietuvos Dukterų 
Draugijos Detroito skyrius 

P A D Ė K A 
A.tA. 

BENEDIKTAS LUNGYS 
Skaudžios ir klastingos ligos pakirstas mirė š.m. rugsėjo 

13 d. Palaidotas iš Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčios rugsėjo 17 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkoju kun. F. Kireiliui aprūpinusiam velionį 
Ligoniu Sakramentu, atlaikiusiam šv. Mišias, pasakiusiam 
pamokslą ir palydėjusiam a.a. Benediktą į kapines. 

Dėkoju parapijos klebonui kun. A. Puchenskiui už velio
nio lankymą ligoninėje ir maldas koplyčioje. Taip pat gili 
padėka kunigams: prel. J. Prunskiui, kun. Kuzminskui, kun. 
Dauginčiui, broliui Petrui,kun. Gutauskui už maldas ir šv. 
Mišias; kun. Borevičiui ir kun. Zarembai už suraminimą ir 
užjautimą. 

Didžiausia padėka chorams: Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos su dirigentu A. Linu ir muz. K. Skaisgiriu bei visu 
kolektyvu, taip vieningai susirinkusiu giesme palydėti a.a. 
Benediktą; Dainavos Ansambliui maldingai nuteikusiam 
susirinkusius atsisveikinimo metu. Dėkoju ansamblio diri
gentui D. Polikaičiui, sumaniai pravedusiam giedojimą 
koplyčioje. Nuoširdi padėka dainavietėms M. Gabalienei ir 
D. Uginytei pravedusioms atsisveikinimą ir visiems choris
tams giedojusiems šv. Mišių metu ir kapinėse. 

Dėkoju organizacijų atstovams tarusiems atsisveikinimo 
žodį, dainaviečiams karsto nešėjams, laidotuvių direktoriams 
Gaidas-Daimid už rūpestingą patarnavimą. Nuoširdus ačiū 
Petrui Petručiui už mielą velionio Benedikto apibūdinimą 
radijo bangomis. 

Esu dėkinga aukojusiems šv. Mišioms, guodusiems ir 
užjautusiems mane žodžiu, raštu ir spaudoje, malda lydėju
siems velionį ligos metu ir dalyvavusiems jo laidotuvėse. 

Ypatinga padėka A. Smilgai, S. Bražionienei, E. Šniokai-
tei, D. Juraitei, J. Otros lydėjusiems mane, žengiančią sunkiu 
ir skaudžiu keliu, praradus mylimą Vyrą. 

Žmona Julija Lungienė 

Mielai klubo valdybos narei IEVAI PAULAUS
KIENEI, jos 

BROLIUI 

Lietuvoje mirus, reiškią nuoširdžią užuojautą 

Anglijos lietuvių klubas Chicagoje 

DELICATESSEN RESTAURANT 
Šviežiai pagaminti lietuviški skanėstai! Pigiau

sios kainos Čikagoje; 

A.tA. 
BENEDIKTUI LUNGIUI 

mirus, liūdesyje likusią mūsų mielą narę JULIJĄ 
LUNGIENĖ nuoširdžiai užjaučia 

LDK Birutės Draugija 

Dideli koldūnai 
Cepelinai 
Balandėliai 
Košeliena 
Sriubos 
Didelis Napoleonas 

$ 1.85 tz . 
.95 
.95 

2.25 sv. 
1.95 qt. 

$25.00 

Pensininkams 
restorane. 

kasdieną 15% nuolaida 

Darbo valandos; 
antr. - penkt. - 6:30 vai. ryto - 8:00 v.v. 
šeštadieniais — 6:30 vai. ryto — 7:00 v.v. 

Restoranas; 11:00 vai. ryto — 7:00 v.v. 

Adresas: 2617 West 71 st Street 
Chicago, III. 60629 
Tel.: (312)476-7675 

(Atkelta iš 3 psl.) 

bažnyčioje, o Meditation — Mas-
senet, kada gimnaziją baig
damas grojo ir už tai dėkojo 
Dievui. Po daugelio dalykų 
smuikininkas svečias pagrojo 
Chopino Nokturną. Pabaigoje 
visi giedojo To Jesus Christ our 
Sovereign King. 

Paskutinius kelis žodžius tarė 
pats jubiliatas, dėkodamas 
visiems už atvykimą ir kvies
damas į salę užkandžiams. 

Dr. Jurgis Gimbutas padova
nojo Šv. Jurgio parapijai įdomų 
ir savotišką paveikslą — 
Oleodruko reprodukciją, atvežtą 
iš Lietuvos prieš I pasaulinį 
karą, o po antrojo karo laikomą 
profesoriaus Puzino namuose 
Philadelphijoje ir paskui pas dr. 
Jurgį Gimbutą. 

Elena Vasyliūnienė 

£2 midlcind Padarai 
Savings and Loan Associat ion 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100 ,00000 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

EHEE 1=1 
LENDER 

A.tA. 
DOMICĖLĖ GRESIENĖ 

GUDAITYTĖ 

Gyveno Chicagoje, West Lawn apylinkėje. 
Mirė 1988 m. spalio mėn. 31 d. 2 vai. p.p. 

Gimė Lietuvoje, Jurbarke 1888 m. gruodžio 9 d . ' 
Amerikoje išgyveno 39 metus. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette laidotuvių 

koplyčioje, 2533 W. 71st St. U 

Lankymas ketvirtadienį, lapkričio 3 d. nuo 2 v. p.p. iki 

Laidotuvės jvyks penktadienį, lapkričio 4 d 
9 vai. ryto bus išlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijor 

bažnyčią ir po gedulingų pamaldų bus nulydėta ir palaidota 
bv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Draugai ir pažįftami prašome dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdusi duktė Felicija. 

GAIDAS-DAIMID 
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 

P E T K U S 

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 S Ū N Ū S 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69 th S t r e e t - Tel . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . — Tel . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Tel . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
Sally Donald M.. Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A ve., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Te l . 652-5245 

» 
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x Marijonų bendradarbiai, 
kuriems vadovauja Stella 
Kaulakienė su valdyba, rengia 
žaidimų popiete Marijonų salėje 
lapkričio 6 d., sekmadienį, 1 vai. 
po pietų. Visi nariai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti, pabend
rauti ir laimėti gerų ir gražių 
dovanų. Po žaidimo bus vaišės. 

x Prof. Vytautas Bieliaus
kas, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas, spalio 
30 d. grįžo iš ok. Lietuvos, kur 
dalyvavo Persitvarkymo sąjū
džio steigiamajame suvažiavime 
pagal kvietimą. Jis lapkričio 6 
d. atvyks į Chicagą ir sekma
dienį 5 vai. p.p. Jaunimo centro 
mažojoje salėje padarys 
pranešimą apie dabartinius 
įvykius Lietuvoje. Visi 
kviečiami su tais įvykiais 
susipažinti. 

x Jonas Augustinius Litu
anistikos tyrimo ir studijų cen
trui Jaunimo centre padovanojo 
retą Lietuvos žemėlapį, kuris 
dabar kabo centrinėje raštinėje, 
kambary 202. Kartografijos sky
riaus vedėjas yra inž. Rimantas 
Kunčas-Zemaitaitis. 

x Lietuvių Jaunimo sąjun
gos Chicagos skyriaus susi
rinkimas bus tuoj po 10 vai. šv. 
Mišių Jėzuitų koplyčioje apie 11 
vai. sekmadienį, lapkričio 6 d., 
Jaunimo centre. Visas lietuvių 
jaunimas kviečiamas susi
rinkime dalyvauti. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
patalpos bus atviros apžiū
rėjimui lapkričio 13 d. nuo 1 iki 
3:30 vai. po pietų. Septinto ir 
aštunto skyriaus mergaitės su 
tėvais specialiai kviečiamos 
dalyvauti ir pasižiūrėti, kur 
kitos mokosi ir kur jos ateityje 
galės mokytis. 

x „E l t a " , Information 
Bulletin, Nr. 10, lietuviška 
informacija anglų kalba pasiekė 
spaudą ir skaitytojus. Šitame 
numeryje duodama informacijų 
apie pabaltiečių pasipriešinimą 
prieš Hitlerio-Stalino paktą, 
kuriuo buvo pasidalintos Pabal
tijo valstybės. Taip pat duodama 
žinių apie masinius susirinki
mus Estijoje ir Latvijoje. Duoda
ma žinių ir apie Amerikos 
politką. 

x Dr. Vidas J. Nemickas, 
Chicago, 111.. „Draugo"' nuošir
dus rėmėjas, pratęsė prenu
meratą ir dar paaukojo visą 
šimtinę, kad dienraštis gyvuo
tų ir lankytų kiekvieno lietuvio 
namus. Dr. V. J. Nemickui, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
už rėmimą lietuvišKO žodžio 
tariame nuoširdų ačiū. Dr. Ne
mickas yra kardiologas — šir
dies ligų specialistas, ir skelbia
si kiekvieną dieną „Drauge". 

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

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

Tel. 4604866 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 77»O800 
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 pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Giba i t i s ' 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 J 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d 

x A.L.R.K. Moterų sąjun
gos 46 kuopa rengia gražią 35 
m. jubiliejinę sukaktį šešta
dienį, lapkričio 12 d. Prasidės 
šv. Mišiomis 11 vai. ryto 
Marijonų vienuolyno koplyčioje. 
Po Mišių turės bendrus pietus 
Sharko's West restorane, 6301 
W. 63 St. Pietūs bus labai tur
tingi. Prašoma siųsti nuošir
džius sveikinimus raštu rašti
ninkei ar jubiliejaus vadovei 
Viktorijai Leone, 836 
Hamestead Rd., La Grange 
Park, 111. 60525. Kuopos narės 
ir kitos sąjungietės kviečiamos 
dalyvauti. 

x Balfo direktorių suvažia
vimas bus lapkričio 5-6 d. 
Detroite Šv. Antano parapijos 
salėje. Parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas yra veiklus 
balfininkas. skyriaus valdybos 
vicepirmininkas. Į direktorių 
suvažiavimą vyksta šie direk
toriai, kurie laiku pranešė apie 
dalyvavimą: Vita Baleišytė, 
Dalia Bobelienė, dr. Pranas 
Budininkas, Kostas Čepaitis, 
Albins Dzirvonas, Aldona Gri
nienė, Ona Jokūbaitienė, kun. 
Jonas Juozupaitis, Vytautas 
Kasniūnas, Viktorija Kleivienė, 
Irena Kriaučeliūnienė, Faus
tina Mackevičienė, dr. Česlovas 
Masaitis, dr. Bronė Motušienė, 
Vincas Padvarietis, Leonas 
Petronis, Rožė Ražauskienė, 
Regina Ridikienė, Marija 
Rudienė, Stasys Vanagaitis. 

x Roma ir J o n a s Mildažiai, 
atvykę iš Juno Beach, lankė 
savo vaikus, gimines, draugus. 
Abu veiklūs visuomenininkai 
Balfe ir kitose organizacijose. Jų 
meniškai įrengtus namus lanko 
visuomenininkai, atvažiavę į 
Juno Beach. Jonas yra Beverly 
Shores Lietuvių klubo vienas iš 
steigėjų. Jie su žmona Roma 
atvykę į klubo rudens susi
rinkimą buvo nuoširdžiai pasi
tikti džiaugsmingais sveiki
nimais. Dalyvavę V. Kučaitės 
ir D. Siliūno vestuvėse, išvyko 
atgal į Floridą. 

x Povilas Petkevičius, Le-
mont, 111., lankėsi „Drauge", 
pratęsė prenumeratą su 20 dol. 
auka. P. Petkevičių skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
rėmimą savos spaudos labai 
dėkojame. P. Petkevičiaus pa
rašyti ir išgyventi atsiminimai 
,.Lenkų okupacijoje ir jų 
kalėjimuose" yra spausdinami 
„Draugo" spaustuvėje ir lei
dinys greitai pasirodys knygų 
rinkoje. 

Lietuvių Socia l in ių 
Reikalų Taryba ruošia išvy-, 
ką pamatyti įdomų ledo Čiuo
žimą (Magic Kingdom on Ice) 
gruodžio 1 d., ketvirtadienį, 
10:30 vai. ryto Chicago Sta 
dium. Prašome registruotis ir 
užsimokėti iki lapkričio 16 d. 
Soc. Reik. Tarybos raštinėje, 
2711 W. 71st Street, Chicago, 
EL. Tel.: 476-2855. Autobusas iš
važiuoja 9:15 vai. ryto nuo 
Seklyčios. Bilietų kaina (įskai
tant autobusą) $12.00. 

(sk) 
x Darome nuo t raukas pa 

sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western A ve.. 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 
x Greit pa rduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E M A X F I R S T , R imas 
Stankus, tel 301-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Kalėdų eglutė Chicagos 
ir apylinkių lietuviams vaiku
čiams gruodžio 4 d. ruošiama 
Jaunimo centre. Įdomi pro
gramėlė, Kalėdų senelis su do
vanomis ir malonus pabendra
vimas mažiesiems ir tėveliams. 
Visi kviečiami iš anksto pasižy
mėti šį įvykį savo kalendoriuose 
ir ruoštis jame dalyvauti. 

x Kazys Bartašius, daili
ninkas ir kaligrafas, Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centrui 
paaukojo keletą albumų ir bylų 
jo išaustų juostų bei diplomų. Ta 
medžiaga bus eksponuota mu
ziejuje, kuris bus atidarytas 
Jaunimo centre gruodžio mėn. 
Tarybos pirmininkas dr. Adol
fas Darnusis, valdybos pirmi
ninkas dr. Jonas Račkauskas. 

x „Draugo" spalio 11d. lai
doje buvo Union Pier Lietuvių 
draugijos aprašyme pasakyta, 
kad į draugijos garbės narius 
buvo pakeltas Petras Sidara
vičius. Turėjo būti P r a n a s 
Sideravičius. Už šią per neap
sižiūrėjimą padarytą nemalonią 
klaidą atsiprašome. 

x V e n e z u e l o s L i e t u v i ų 
draugijos valdyba praneša, kad 
pamaldos už mirusius draugijos 
nariu* bus lapkričio 6 d., sekma
dienį, 10 vai. Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje 
Brighton Parke. Po pamaldų 
Anelės svetainėje, 4500 So. 
Talman Ave. metinis susirin
kimas. Nuoširdžiai kviečiami 
visi dalyvauti. 

x Rast. Birutė Pūkelevičiū-
tė , poetė, rašytoja, aktorė lap
kričio 26 d. 2 vai. p.p. Juno 
Beach Metodistų bažnyčios 
salėje, vietos Balfo skyriaus 
valdybos kviečiama, at l iks 
žodinį rečitalį. Nuostabu klau
sytis deklamuojant iš jos gau
saus rašytinio lobyno, perduo
dant įstabiai švelniu aktorės įsi
jautimu. Į dailiojo žodžio vakarą 
su rašyt. Birute Pūkelevičiūte 
rengiasi atvykti ir iš tolimesnių 
vietovių. Tuo metu daug lie
tuvių suvažiuoja iš šiaurės. 

x Anatol i jus Mačiukevi
čius, Waukegan, 111., atsiuntė 
20 dol. „Draugui" auką ir kar
tu pratęsė prenumeratą. A. 
Mačiukevičių skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką la
bai dėkojame. 

x E. J a snausk ienė iš Yucca 
Valley, CaL, gražino laimėjimų 
šakneles, pratęsė „Draugo" 
prenumeratą ir dar paaukojo 40 
dol. E. Jasnauskienę įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už paramą savai spaudai labai 
dėkojame. 

x Šiaudų meno pamokos 
(t.y. paveikslai ir kalėdiniai 
papuošalai) prasidės lapkričio 9 
d., trečiadienį, Vyresniųjų lietu
vių centre (Seklyčioje) 10:30 vai. 
ryto. Atsineškite klijų ir žirklu
tes. Prašome registruotis LB 
Soc. Reik. Tarybos raštinėje, 
2711 W. 71st Street, Chicago, 
IL. Telef. 476-2655. 

(sk) 

x Šio penktadienio vaka
ronėje, lapkričio 4 d., Jauni
mo centre St. Žilevičius rodys 
skaidres apie įdomiuosius pa
saulio miestus ir bus įteiktos 
premijos laimėjusiems fotogra
fijos konkursą ką tik pasibaigu
sioje lietuvių fotografų parodoje 
Čiurlionio galerijoje. Vakaronė 
prasideda 7:30 v.v. Visi kviečia
mi atsilankyti. 

(sk) 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: $1,000 „X", $300 
Aldona Ankus, $200 Vincas 
Grėbhūnas, po $100 Arūnas ir 
Irena Draugeliai, Albinas ir 
Vanda Mickai, Andrius ir Mari
ja Vaitkai (pakartotinai). Pra
šome aukas siųsti ir lapkr. 12 d. 
pokyliui bilietus įsigyti LF būs
tinėje - 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 
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DĖMESYS GALVOSŪKIŲ 
SPRENDĖJAMS 

t 

Jau pradedami skelbti galvo
sūkių atsakymai. Tie, kurie da
lyvauja galvosūkių sprendimo 
konkurse tur i žinoti, kad 
atsakymai nebeužskaitomi, jei 
jie redaktoriui atsiųsti po 
paskelbimo „T. Žvaigždutėje". 
Yra duodamas vieno mėnesio 
laikas galvosūkius spręsti. Aš 
manau, kad tiek laiko visai 
užtenka. Kas „Draugą" gauna 
pavėluotai , nemanau, kad 
laikraštis vėluojasi vienu mė
nesiu. Prašau ilgai neatidėlioti 
ir sprendimus laiku atsiųsti, 
kad nepražūtų uždirbti taškai. 

Redaktorius 

MIRĘS ATEINA 
ATSISVEIKINTI 

Lietuvių tautosaka 

Pasakojo mūsų kaimo kalvis. 
Sako, kai aš dar buvau pas kalvį 
Prūsuose, vieną dieną beval
gant pietus. į duris tris kartus 
pabarškino. Išėjau laukan — 
priemenėje nieko nemačiau, 
pagalvojau, gal išbėgo į lauką, 
bet ir ten nieko nebuvo. Grįžau 
į kambarį baigti valgyti pietus. 
Kai tik atsisėdau prie stalo, vėl 
tris kartus sudavė į duris. Tada 
mudu abu su kalviu išėjome 
pažiūrėti, bet nieko nematėme. 
Tada kalvis tarė: „Taip yra: ar 
tavo, ar mano koks nors giminė 
mirė". Už porą dienų gavau 
laišką, kad mano brolis mirė. 
Kaip tik tą dieną ir tą valandą, 
kada buvo tas durų barškini
mas. (Iš Ožkabalių kaimo, Bar
tininkų valsčiaus. Užrašė V. Ba
sanavičius, 1904 metais). 

Iš dr . Balio archyvo. 

Red. Lapkričio 2 d. yra skir
ta mirusiems prisiminti. Pagal 
Šv. Raštą, po mirties sielos eina 
apsivalyti į skaistyklą, kad at
silyginusios už savo nuodėmes, 
galėtų patekti į dangų. Taigi, 
skaistykla nėra pražūties vieta, 
bet laikina apsivalymo vieta. 
Yra sakoma, kad žmonės žemėje 
gali padėti sieloms kenčian
čioms skaistykloje sutrumpinti 
jų kančių laiką. Todėl žmonės 
prašo kunigų, kad aukotų 
Mišias jų artimųjų mirusiųjų 
labui. Dažnai meldžiasi už savo 
artimuosius. Bažnyčia paskyrė 
vieną dieną metuose VISOMIS 
vėlėms prisiminti ir toms, 
kurios nebeturi žemėje savo 
artimųjų. Tad bažnyčios 
patariami pasimelskime už 
mirusiuosius, ne tik už savo ar
t imuosius, bet ir už tuos 
pamirštuosius. Lietuvoje buvo 
gražūs Vėlinių papročiai, nes 
lietuviai buvo religingi žmonės. 
Čia mažiau į tai kreipiama 
dėmesio, o vis tik reikėtų 
daugiau pagalvoti apie miru
siuosius, nes tai visų mūsų 
ateitis. 

MANO MINTYS 
NEIŠSAKYTOS 

Mano mintys neišsakytos, 
Mano svajos neišsvajotos, 
Mano maldos neiškalbėtos, 
Mano dainos neišdafnuotos... 

Rodos, lig vakaro tolimi toliai. 
Rodos, kad saulė pačiuos 

pietuos. 
O Tu šauki, kad eičiau namolei: 
Gana — jau užtenka šioj žemėj, 

svečiuos... 

Viktorija Šmaižienė 

LIETUVIŲ KALBOS 
KURSAI LIETUVOJE 

(Tęsinys) 

Vaikščiojau ir po Vilniaus 
miesto požemius. Tai beveik 
antras miestas, visas apkastas. 
Norint ten pakliūti, reikia eiti 
per Šv. Jono ar Domininkonų 
bažnyčią. Po Šv. Jono bažnyčia 
yra įvairiausi tuneliai. Ten 
šalta ir labai nejauku, nes žinai, 
kad senovėje čia buvo žmonės 
laidojami. Bet tuo pačiu įdomu 
tokius dalykus pamatyti. Po 
Domininkonų bažnyčia yra taip 
pat tuneliai, bet skirtingi. Čia 
mačiau tikrus žmones, kurie 
buvo paklydę, palikti ar dar 
kitokiu būdu a ts idūrę . Jų 
kūnai, gulėdami per šimtme
čius, pavirto į ..mumijas". Sako, 
kad čia surasta įvairiausių žmo
nių: vieni sėdi, kiti išvirtę guli, 
bet liūdniausias vaizdas buvo 
pamačius vargšę moteriškę, 
kuri stovėdama savo rankose 

. laikė kūdikį. Juk tai baisus mo
mentas mirti tunelyje iš bado su 
vos gimusiu kūdikiu. 

Mano vadovas parodė, kaip 
sakė „tikrus rusus". Nuėjome į 
tokį nešvarų kiemą, o ant mažo 
kalnelio sėdėjo aštuoni rusai. 
Jie gėrė. Vadovas man pasako
jo, kad jie, ką tik uždirba, tuoj 
visus pinigus prageria. Aš 
nufotografavau, kad galėčiau 
pasakodama parodyti nuotrau
ką, nors pasakysiu, bijojau tą 
daryti. Vienas iš jų kompanijos 
pradėjo rusiškai ant manęs 
rėkti. Aš labai išsigandau, bet 
vadovas jiems paaiškino, kad aš 
esu fotografė ir noriu tas nuo
traukas pasiųsti į „National 
Geographic" žurnalą. Tie rusai 
buvo tokie girti, kad viskam 
patikėjo, o aš laimingai išsi
sukau iš nepatogios padėties ir, 
žinoma, tuo pačiu buvo įdomu tą 
vaizdą pamatyti. Taip pat mane 
vedžiojo po kitus rūsius. J ie 
buvo seni, pilni vandens, drėgni 
ir apstu žiurkių. Lindau visur, 
nes norėjau ko daugiausiai 
pamatyti. Iš vieno tokio rūsio 
padarė restoraną. Jį taip gražiai 
atnaujino, sutvarkė, kad net 
sunku įsivaizduoti, jog iš tokios 
sugriuvusios landynės pasida
rys gražus ir įdomus restoranas. 
Pasirodo, kad tokių restoranų 
yra daug senamiestyje. 

(Bus daugiau) 
Edvyna Valkiunai tė . 

MANO ĮDOMIAUSI ŠIOS 
VASAROS ĮVYKIAI 

Du įdomiausi įvykiai šią va
sarą buvo: 1 — Aš važiavau į 
„Great America" su savo 
draugėmis, pusbroliu ir pus
sesere. Atvykę į parką, pasi
dalinome į dvi grupes: didesni ir 
mažesni. Buvome po tris kiek
vienoje grupėje. Aš patekau į 
jaunesniųjų grupę. 

Čia žaidėme daug žaidimų. Aš 
laimėjau mažą meškiuką. Čia 
yra du dideli „roller coaster's", 
kurie vadinasi „Eag le" ir 
„Schockwave". Aš į juos ėjau 
viena. Pabaigę žaidimus, susiti
kome sutartoje vietoje ir tada 
važiavome namo. 

Antras įvykis — jojimas 
arkliais. Man pirmas kartas. 
Arklio vardas buvo Rūsty. J is 
buvo senas ir negreitas. Buvau 
tik aš ir tėtė. Mums reikėjo 
prisijungti prie kitos grupės. 
Pabaigę jodinėti, prijojome prie 
arklidžių, nulipome nuo arklių 
ir važiavome namo. 

Arista S t rungytė , 
Marąuette Parko lit. 

m-los 8 sk. mokinė 

Kryžius kančios ir išganymo simbolis Piešė Vilius Žukauskas 

GALVOSŪKIO NR. 2 
ATSAKYMAI 

Pradžioje žinios apie Lietuvą 
buvo surašytos įvairiose 
kronikose, tikrų Lietuvos isto
rijos veikalų nebuvo. Pirmasis 
šio darbo ėmėsi Vilniaus Univer
siteto istorikas A. Kojelavičius 
- Vijūkas (1609-1677). Jis rašė 
lotynų kalba. „Lietuvos ir Rusi
jos istoriją iki Unijos su Lenki
ja", devynioliktojo šimtmečio 
pirmoje pusėje parašė Vilniaus 
Universiteto profesorius isto
rikas J. Lelevelis (1786-1861). 
Devynių tomų „Lietuvių tautos 
istoriją" lenkų kalba parašė T. 
Narbutas (1784-1864). 

Pirmąją „Lietuvos istoriją" 
l ie tuvių kalba parašė S. 
D a u k a n t a s (1793-1864). 
Paskiau Valančius „Žemaičių 
vyskupystę" (1848 m.). 

GALVOSŪKIO NR. 1 
ATSAKYMAI 

Skersai : 1. Tragedija. 6. 
Dabar. 7. Baili. 9. Rusė. 10. Ne
daug. 12. Arklas. 14. Ydos. 17. 
Audra . 18. Eglės. 19. 
Makaronai. 

Stačiai: 2. Rūbas. 3. Gira. 4. 
Dubček. 5. Jauja. 6. Dargana. 8. 
Ilgesys. 12. Samana. 13. Kūdra. 
15. Dalba. 16. Be to. 

GALVOSŪKIO NR. 4 
ATSAKYMAS 

Ti l tas pavadin tas ,,Key 
Memorial Bridge" (Francis 
Scott Key). 

® x%ifH 
GALVOSŪKIO NR. 5 

ATSAKYMAI 

Žiūrėkite į skaitlines, tai 
atliktų uždavinių galutiniai 
rezultatai. 

GALVOSŪKIS NR. 23 

Vienas vyras statė normalų 
namą su keturiomis sienomis. 
Tas namas buvo tuo charakte
ringas, kad visos keturios sienos 
buvo išdėstytos į pietų pusę. 
Vieną dieną, kai namas buvo 
baigtas, atėjo meška prie to 
namo durų- ir pradėjo barš
kinti . Kokios spalvos buvo 
meška? Kodėl? 

(5 taškai) 

^MOMMMMMHM 

GALVOSŪKIS NR. 21 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Į šią figūrą sutalpinkite septi
nis lygius kvadratinius lange
lius. 

Sudarė G.N. 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 24 

Kuris miestas buvo senovės 
graikų sostinė Egipte? Ten 
buvo pasta tytas garsus 
švyturys, kuris laikomas sep
tintuoju pasaulio stebuklu. Pa
rašykite sostinės vardą. 

(5 taškai) 

S"*8ct potsrto 

GALVOSŪKIS NR. 25 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Kurios daržovės nupieštos 
piešinėlyje yra žalios spalvos, 
kol dar nėra išvirtos? Kurios 
geltonos kai išvirtos? Čia 
duodami angliški pavadinimai, 
kad lengviau būtų atpažinti 
nuėjus į maisto parduotuvę. 

(5 taškai) 

A 8 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Vienas šių piešinėlių vaizduo
ja salą, antras — ežerą. Ežeras 
ir sala yra skirtinguose žemės 
pusrutuliuose. Ežeras pasižymi 
tuo, kad jo vakarinės ir rytinės 
dalies vanduo yra nevienodai 
sūrus, o saloje yra įsikūrusi visa 
valstybė. Kur yra ežeras ir kur 
sala? Kaip vadinasi? Kuri sala, 
kuris ežeras čia nupiešti? 

(5 taškai) 


