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„LKB Kronika, Nr. 75 
Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Kas tai — eilinis 
„smegenų praplovimas 

ar persitvarkymas? 
(Tęsinys) 

Esą nuostatai, valdžios 
vadovų supratimu, geri, gal 
būsią dar pagerinti; apie kokį 
nors tikinčiųjų ar kunigų tero
rizavimą nieko negirdėjo ir tuo 
netiki, esą, vežioti per naktį 
kunigą ir k i tus asmenis 
aukštesni pareigūnai, duoti 
nurodymo tikrai negalėję, pa
žadėjo, kad Deltuvos atvejį jie 
dar bandys tirti, o apskritai, kuo 
nusikalto kun. E. Bartulis, L. 
Šepetys nežinąs. (Spaudoje buvo 
nurodyta, kad kun. Z. Navickas 
susitikime „pakartojo perdėm 
melagingus radijo „balsų" 

pasakojimus apie neva brutalų 
valdžios elgesį su kai kuriais 
ekstremistiškai besielgiančiais 
dvasininkais ir bendruomenių 
nariais"). („Gimtasis kraštas", 
1987 m. spalio 7-14 d.). 

Klausimas pakibo ore, kai 
Skuodo dekanas kun. P. Palšis 
pasidomėjo, kodėl valdžia delsia 
užregis t ruot i Klaipėdos 
bažnyt inį komitetą, kuris 
pagal iau galėtų perimti 
grąžinamą bažnyčią ir pradėti 
remonto darbus. Tiesa, buvo 
bandyta aiškinti, kad viskas 
susitvarkysią kažkaip savaime, 
bet kaip — taip ir liko neaišku. 

Dėkojame poniai Korėtai King 
Nuoširdi krikščioniška padė

ka Jums, kad, tęsdama savo 
garbingo vyro, didžio kovotojo 
už žmogaus teises Martino 
Kingo darbą, užtariate mūsų 
krikščioniškos Tėvynės sūnų 
kun. Alfonsą Svarinską, nešan
tį nelaisvės pančius už tą patį 

šventą žmogaus teisių reikalą. 
Mūsų padėka — pasiryžę rem

ti Jus savo malda. Mes prašome 
Visagalio Dievo palaimos Jums, 
Jūsų šeimai ir Jūsų ginamam 
reikalui. 

Lietuvos tikintieji 

Neleido vykti į Australiją 
Varšuva. - Lenkijos valdžia 

nedavė leidimo uždraustos 
laisvosios lenkų profesinės 
sąjungos „Solidarumas" lyde
riui Lech VValensai nuvykti į 
Australiją, kur buvo pakviestas 

Lietuviai Amerikos 
ambasadoje 

W a s h i n g t o n a s . — LIC 
praneša, jog iš Lietuvos gauta 
žinia, kad trys lietuviai daly
vavo pasimatyme su JAV Vals
tybės sekretor ium George 
Shultz, jam neseniai besilan
kant Maskvoje. Balandžio 21d. 
JAV ambasadoje Shultzas 
susitiko su Petru Pakėnu, 
Povilu Pečiulaičiu ir dr. Algir
du Statkevičium. 

Balandžio 20 d. Valstybės de
par tamento sekre tor iaus 
pavaduotojas žmogaus teisių 
klausimams Richard Schifter 
JAV ambasadoje pravedė 
pokalbį su įvairiais žmogaus 
teisių gynėjais, kurių tarpe 
buvo Nijolė Sadūnaitė ir Algir
das Statkevičius. Richard Schif
te r bei kiti JAV valdžios 
pareigūnai susitiko su maždaug 
10 žmogaus teisių gynėjų iš 
Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos. 
Kiekvienos tautybės atstovai 
apibudino padėtį savo krašte. 
Sadūnaitė buvo apklausinėjama 
maždaug pusvalandį, o Stat
kevičius apie 15 minučių. 

Pasimatyme su Shultzu 
dalyvavo maždaug 30 žmonių, 
kurie nori apleisti Sovietų 
Sąjungą. Visi trys lietuviai 
turėjo progos su Shultzu apsi
keisti keliais žodžiais. J is 
prižadėjo dėti pastangas, kad 
jiems būtų leidžiama emigruoti 
į JAV. Povilas Pečiulaitis Vals
tybės departamento sekretoriui 
įteikėjo 1988 m. balandžio 13 d. 
laiško nuorašą TSRS Aukščiau
sios Tarybos prezidiumo pirmi
ninkui Gromykai, kuriame jis 
pareiškė protestą, kad sovietų 
valdžia neleidžia jam emigruoti. 

dalyvauti kovo 14 d. Melbourne 
prasidedančioje laisvųjų profe
sinių sąjungų atstovų tarp
tautinėje konferencijoje. 

Lenkijos vyriausybės atstovas 
Urban pranešė, jog VValensai 
nebuvo duotas leidimas todėl, 
kad jis atstovauja valdžios 
nepripažintai profesinei sąjun
gai. Leidimo suteikimas neside
rintų su Lenkijos įstatymais. 

Griežtas laiškas generolui 

Australijoje ministeris pirmi
ninkas Hawke Lenkijos amba
sadoriui įteikė generolui Jeru-
zelskiui adresuotą griežtą 
laišką, kuriame įsakmiai ragina 
Lenkijos valdžią leisti VValensai 
vykti į Australiją. Taip pat ir 
Laisvųjų profesinių sąjungų 
tarptautinė konfederacija Briu
selyje pareiškė protestą Lenki
jos valdžiai dėl draudimo 
VValensai nuvykti į Melbourną. 

Tarptaut inė konfederacija 
pažymi, jog nepaisant to, kad 
laisvosios profsąjungos „Soli
darumas" veikla Lenkijoje yra 
uždrausta, ši profesinė sąjunga 
tebeegzistuoja, atstovaudama 
milijonam lenkų darbininkų. 
Australų profesinės sąjungos, 
protesto ženklan prieš draudimą 
VValensai vykti į Australiją, 
ke t ina nut raukt i Lenkijos 
ambasadai Canberroje ir konsu
latui Sydnėjuje buitinius pa
tarnavimus, išjungiant telefo
nus ir sustabdant elektros 
energijos ir vandens tiekimą. 

— Washingtone buvęs prez. 
J immy Carter pasakė, jog 
Jacksono kandidatūra būtų 
didelis turtas Demokratų parti
jai lapkričio mėnesį. 

— Maskvoje „Literaturnaja 
Gazeta" rašo, kad prosovietinė 
Liaudies Demokratų partija 
Afganistane neturi pasitikėjimo 
pačių afganų tarpe. 

Lenkijos Solidarumo įsteigėjas ir dabartinis vadas Lech Walesa iškėlęs 
pergalės ženklą „V" kalba tūkstančiams lenkų darbininkų streiko metu 
Gdanske. 

Vienybės paradas Maskvoje 
Maskva. — Pirmą kartą, kai 

Sovietų Sąjunga atliko invaziją 
į Afganistaną, Vakarų ambasa
doriai dalyvavo sekmadienį 
Raudonojoje aikštėje ir stebėjo 
gegužės pirmosios paradą. 

Sovietų Sąjungos Generalinis 
Komunistų partijos sekretorius 
su kitais 11 Politbiuro narių sto
vėjo ant Lenino mauzoliejaus ir 
priėmė dviejų valandų paradą. 
Michailas Gorbačiovas buvo ge
roje nuotaikoje ir juokavo su 
kitais Politbiuro nariais. Parade 
dominavo plakatai su perestroi-
kos ir glasnost užrašais. 

Ant granito platformos, re
zervuotos užsienio diploma
tams, buvo Amerikos ambasa
dorius Jack Matlock su Britani
jos, Vak. Vokietijos, Prancūzijos 
ir Italijos ambasadoriais bei ki
tais Vakarų valstybių pasiunti
niais. NATO valstybių ambasa
doriai nuo 1979 metų boikotavo 
šiuos gegužės pirmosios para
dus, protestuodami prieš inva
ziją į Afganistaną. 

Politinis dalyvavimas 

Amb. Jack Matlock pasakė, 
jog jis dalyvauja todėl, kad 
Sovietai pasirašė Genevoje susi
tarimą gegužės 15 d. pasitraukti 
iš Afganistano. Be to, jo buvi
mas čia leidžia manyti, kad 
prezidento pas i ta r imai su 
Gorbačiovu atneš naudos. Prezi
dentas atvažiuoja į Maskvą už 
trijų savaičių ir galbūt ryšiai 
tarp abiejų kraštų bus geresni, 
sakė Matlock reporteriams. 

Vienybės demonstraci ja 

Platformoje šalia Gorbačiovo 
stovėjo ministeris pirmininkas 
Nikolai Ryžkov ir sovietų prezi
dentas Andrei Gromyko. Bet 
užsienio korespondentai dau
giau stebėjo, ar Gorbačiovas 
kalbėsis su Ligačiovu. Maskvoje 
daugel pranešimų sako, jog 
Ligačiovas pralaimėjo kovą 
prieš Gorbačiovą ir turėjo nusi
leisti autoritetui. Parado metu 
jie tik trumpai, bet draugiškai 
pasikalbėjo būdami tribūnoje. 
Gorbačiovas taip pat šiltai 
kalbėjosi ir su Viktor Čebrikov, 
kuris yra KGB slaptosios sau
gumo milicijos viršininkas ir 
kuris kartu su Ligačiovu pasi

sakydavo prieš jo siūlomas 
reformas. 

Parado metu buvo nešamas ir 
v ienas didžiul is p l aka t a s , 
kur iame buvo pavaizduota 
pasisveikinimai rankomis šalia 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
vėliavų su dideliu užrašu „Da" 
(Taip). 

Solidarumui 
draudžiama! 

Gdanskas . — Saugumo poli
cijos apsuptame didžiuliame lai
vų statybos plote, kur vyksta 
darbininkų streikas, Lenkijos 
vyriausybės uždraustoji Soli
darumo organizacija savo vadų 
lūpomis pareiškė, jog gresia 
plataus masto neramumai Len
kijoje, jei valdžia nesilaikys savo 
duotų pažadų padaryti politinių 
pakeitimų krašte. 

Aštuoni Lenkijos miestai , kuriuose 
vyksta streikai ir demonstracijos 
prieš komunistinę vyriausybę. 

Streikuojantieji darbininkai 
reikalauja pakelti atlyginimus 
ir legalizuoti Solidarumo veiklą. 
Lech Walesa, kuris suorgani
zavo Solidarumą 1980 m., 
ka lbėdamas da rb in inkams , 
pareiškė: „Jei mes neįvyk-
dysime perestroikos, jei mes 
neįvesime re fo rmas ka r tu 
taikiai su visa tauta , panau
dodami kompromisus, tai mums 
grės revoliucija ir bus kraujo 
praliejimas". Be to Walesa 
pranešė darbininkams, kad jis 
serga, ir jie privalo susirasti 
naują vadą arba vadus. 

Maskvoje Sovietų spauda ir 
televizija įspėjo lenkus, kad 
s t re ikas sužlugdys visiškai 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Prez . Ronald Reagan va
kar lankėsi Chicagoje ir kalbė
jo viršūnių konferencijos tema 
Palmer viešbutyje, kuriame 
Tautinio Strategijos forumo 
vadovybė suruošė prezidento 20 
minučių kalbą ir atsakymus į 
klausimus. 

— Indianos pirminiuose pre
zidentiniuose rinkimuose gub. 
Michael Dukakis laimėjo 75% 
balsų, o Jesse Jackson 22%. 
Ohio valstijoje Dukakis surinko 
64%, o Jackson 27% balsų. 
Tačiau Washingtono, D.C., dis-
trikte Jacksonas gavo 80%, o 
gub. Dukakis tik 18%. 

— Izraelio min. pirm. Shamir, 
pagal Associates Press 
pranešimą, reaguodamas į Dem-
janjuko nuteisimą mirties 
bausme, pasakė: „Mes visi 
esame išdidūs, kad žydų 
tribunolas žydų valstybėje nu
teisė ir pasmerkė vieną žiau
riausių karo kriminalistų, kuris 
nužudė daugelį mūsų žydų 
brolių ir giminių". 

— Briusselyje, kalbėdamas 
Amerikos Gynybos sekretoriaus 
pavaduotojas William Taft 
pasakė, jog NATO sąjungi
ninkai privalo suglausti pečius 
ir daugiau patys sumoderninti 
savo ginklus apsigynimui. Ypač 
pabrėžė nepasitenkinimą Ispa
nijos, Danijos ir Kanados laiky
sena, kurie nenori suprasti So
vietų pavojaus. 

— Londone Amerikos, Pietų 
Afrikos, Kubos ir Angolos 
delegatai pirmą kartą susitiko 
pasitarimams baigti 13 metų 
tebesitęsiantį civilinį karą 
Angoloje. 

— Amerikos industrialistas 
dr. Armand Hammer, kuris 
parūpino iš Sovietų Sąjungos 
Jono Demjanjuko asmens 
dokumentų kortelę Travvniki 
stovykloje, kaip praneša AP 
žinių agentūra, pasakė, jog 
„nėra jo galvoje jokio klausimo, 
kad Demjanjukas yra kaltas". 
Šį pareiškimą jis padarė dar 
prieš Demjanjuko nuteisimą. 

— Washingtone pranešama, 
jog demokratų kandidatas j pre
zidentus Jesse Jackson paskel
bė, kad jis praėjusiais metais 
uždirbo 209,358 dol. Jis su savo 
žmona turėjo sumokėti 53,019 
dol. federalinių ir 4,703 dol. Illi
nois valstijos mokesčių. 

— M a s k v o j e Komunistų 
partijos narys V. Selivanov, 
kuris yra Aviacijos ministerio 
padėjėjas, parašė laišką „Prav-
dai", kuriuo kritikuoja savo 
draugus partiečius nenorint at
sisakyti Stalino metodų. 

— New Yorke Jacksono rin
kiminės kompanijos vadovas 
Willje Brown pasakė, jei Jack
sonas negalėtų būti demokratų 
nominuotas kandidatu į prezi
dentus, tai jis turėtų būti 
gubernatoriaus Dukakis rinki
mų partneris. 

Lenkijos ekonomiją. Lenkai esą 
suvedžioti Vakarų agitatorių. 
Bet diplomatai mano, kad So
vietai negali kištis į lenkų 
vidaus reikalus, nes dabar tai 
būtų Gorbačiovo perestroikos 
politikai galas, o jis vis pakar
totinai skelbia, kad Rytų bloko 
sąjungininkai turi teise pasi
rinkti savo ekonominę sistemą, 
nežiūrint politinės to krašto 
santvarkos. 

Popiežius, priimdamas 500 
lenkų audiencijoje, pasakė, kad 
lenkai patys turi nuspręsti savo 
likimą ir atstatyti nepriklau
somybę. 

Nikaragvoje taikos 
pasitarimai akligatvyje 
Ortega grasina giljotina ir sušaudymais 

Managva. — Taikos pasita
rimai tarp Sandinistų ir Con-
tras vėl pasibaigė be jokių susi
tarimų, kas rodo, jog abi pusės 
yra dar labai toli nuo pagrin
dinių klausimų išsprendimo. Jie 
vėl susitarė susitikti gegužės 
12-14 dienomis. 

Nikaragvos Gynybos ministe
ris gen. Humberto Ortega 
apkaltino Contras delegaciją 
norint sudaryti situaciją, kurio
je įtempimas didėja ir konfliktai 
artėja, kai Contras atsisako pra
tęsti paliaubas, kai jos pasibaigs 
gegužės 30 d. Jis pagaliau 
pasakė jog svarbiausias dalykas 
yra, „kad mes vis dar kalba
mės". Contras vadai pareiškė, 
jog Sandinistai visai neturi in
tencijos įvesti demokratiją į 
Nikaragvą. Contras pasakė 
negalį sutikti su įsijungimo 
data į civilinį gyvenimą, 
nežinodami, kokia bus krašto 
situacija, kai kovotojai sugrįš į 
namus. Bosco Matamoros, 
kalbėjęs už Contras, pareiškė, 
jog šie pasitarimai buvo „didelė 
tuštybė". 

„Mes einame atgal" 

Prez. Daniel Ortega kalbė
damas gegužės 1 d., įspėjo, jog 
Sandinistų kariuomenė sutriuš
kins Contras, jei jie nepriims 
Sandinistų taikos plano. „Mes 
esame pasiruošę, ir jei jų at
sakymas bus neigiamas, mes 
pradėsime didelę ofenzyvą", 
kalbėjo prez. Ortega. Politinė 
sistema nebūsianti keičiama; 
Contras privalo įsijungti į 
esamą tvarką. Nė viena pusė 
nedarė jokių nuolaidų. 

Contras direktoriato narys 
Alfredo Cesar galiausiai 
pareiškė, jog vieton, kad „mes 
eitume pirmyn, mes einame 

Atmetė sovietų 
puolimus 

Washingtonas. — „Amerikos 
Balso" direktorius Richard 
Carlson paneigė Sovietų Sąjun
gos užsienio reikalų ministerijos 
protestą, kuriame tvirtinama, 
kad „Amerikos Balso" laidose 
„grubiai iškraipomi istoriniai 
faktai, skleidžiamos provokaci
nės insinuacijos, jog Sovietų 
Sąjungos Pabaltijo respublikose 
plintančios nacionalistinės nuo
taikos, ir pareiškiama, jog 
JAV remia jėgas, kurioms 
nepriimtina mūsų visuomeninė 
santvarka". Tos laidos reiškia 
„beatodairišką kišimąsi į šių 
respublikų ir Sovietų Sąjungos 
vidaus reikalus", o jų turinys 
„kelia didelį latvių, lietuvių, 
estų pasipiktinimą". 

„Mes objektyviai ir teisingai 
informuojame apie tautines pro-
problemas Pabaltijo ir kitose 
SSRS dalyse", pareiškė Carlson. 
„Mes turime dešimtis milijonų 
klausytojų Sovietų Sąjungoje. 
Sovietinė valdžia nenori, kad jie 
girdėtų tas žinias, ir todėl jie 
puola žinių skelbėją". 

— Washingtone Teisingumo 
departamento viršininkas vyr. 
prokuroras Edwin Meese 
pasakė, jog jis nemano 
pasitraukti iš savo pozicijos dėl 
jam neteisingai primetamų 
kaltinimų, kad jis žinojęs apie 
planą išmokėti Izraelio Darbo 
partijai pinigų už susilaikymą 
sabotuoti Irako dujų vamzdžius. 

atgal". Pagal pasirašytą susita
rimą Sapoa mieste kovo 23 d., 
detališki politiniai pasitarimai 
turi prasidėti tada, kai Contras 
kar ia i peržengia paliaubų 
sutar tas zonas. Bet kai 
negalima susitarti, kaip tos 
zonos turi būti tvarkomos, nes
tos zonos iš viso nėra įsteigtos 
ir todėl politiniai pasitarimai 
negali būti net pradėti. Sandi
nistai nori pratęsti paliaubas iki 
birželio pabaigos, bet Contras tą 
jų pasiūlymą atmetė. Vyriausy
bės fronto dalinių skyrių vadai 
pasiuntė laiškus Contras da
linių vadams, siūlydami paski
rus pasitarimus ir jau kai kur 
įvyko neformalūs susitikimai, 
tačiau Contras Rezistencijos va
dovybė įsakė neturėti tokių 
pasitarimų, nes tai suskaldys 
bendrą Contras nusistatymą ir 
sulaužys vieningą prieškomu-
nistinę liniją. 

Nauji areštai 

Sandinistai pažadėjo paleisti 
visus politinius kalinius, bet 
išleido tik maždaug vieną šimtą. 
Paskutiniu metu sandinistai 
prieš streikuojančius darbinin
kus, kurie reikalauja didesnio 
atlyginimo, ėmėsi griežtesnių 
priemonių ir pareikalavo baigti 
streiką, o jų 20 vadovaujančių 
narių suareštavo. „Jie nenori 
tautinio susitaikinimo, bet 
didina sk i r tumus , siekia 
konfliktų", pasakė Adolfo 
Calero 

Grasinimai laisvės 
kovotojams 

Diplomatai nustebo, kai prez. 
Ortega pasakė, jog darbo 
organizacijos gauna pinigus 
savo veiklai prieš Sandinistus iš 
Amerikos CIO štabo. Gegužės 
parade kalbėdamas, jis minėjo, 
kad jo darbininkai , kurie 
pasisakė prieš vyriausybę, yra 
imperializmo sąjungininkai. 
Streikai Nikaragvoje yra 
uždrausti. Dabartinis statybi
ninkų ir mašinų taisytojų strei
kas jau tęsiasi trečias mėnuo. 
Kai Ortega kalbėjo, kitoje 
Managvos miesto dalyje įvyko 
opozicijos žmonių demonstra
cijos prieš vyriausybę. Šalia 
Ortegos ant platformos stovėjo 
amerikiečio Benjamin Linder 
tėvas, kuris įteikė Ortegai 
250.000 dol. čekį. Jo sūnus žuvo 
Nikaragvoje, dirbdamas Sandi-
nistams. Tie pinigai buvo 
surinkti Amerikoje padėti 
Nikaragvos komunistams. 

Baigdamas savo kalbą. 
Ortega pabrėžė, kad „Contras 
turi būti dėkingi mums už tai, 
kad mes juos nenuvedėme į 
giljotiną ar tuoj nesušaudėme. 
ko jie yra užs i t a rnavę" . 
Šitokioje atmosferoje baigėsi 
Contras ir Sandinistų pasitari
mai. 

KALENDORIUS 
Gegužės 5 d.: Maksimas, 

Krescencija, Barvydas, Angelas, 
Neris, Traidenis. 

Gegužės 6 d.: Evodijus. Be
nedikta. Argą, Rokantas . 
Judita. Baltuolis. 

ORAS 

Saulė teka 5:44. leidžiasi 7:52. 
Tempertūra dieną 71 1.. nak

tį 39 1. 

• M f t 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. gegužės mėn. 5 d. 

„ŽIBURIO" 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS ŠOKĖJAI 

Pirmuosius lietuvių liaudies 
ra te l ių , žaidimų ir šokių 
žingsnelius vaikas pradeda savo 
šeimoje dainuodamas „Pučia vė
jas, neša laivą", rodydamas kaip 
aguonėlę sėja, kaip ji auga. sma
giai s t r iksėdamas ,,Noriu 
miego, saldaus miego" ir links
mai bėgdamas suktinį,,Bitute, 
pilkoji". Paūgėjus — jaunučių 
susirinkimuose, vilkiukų ir 
paukštyčių sueigose, vasaros 
stovyklose —jau drauge su savo 
amžiaus vaikais žaidžia, šoka, 
pasirodo. 

Gi lituanistinėje mokykloje, 
nuo pat jos įkūrimo 1949 me
tais, vyko ir vyksta tautinių 
šokių pamokos. Išmokstama ly
giuot i , la ikyt is takto, 
nepasimesti ėjimuose ir paduoti 
mergaitei ranką. Tai didelis 
pas i ryžimas ir pastangos 
septynmečiui! 

Tautinių šokių mokymo užda
vinys šeštadieninėje nėra repre
zentacija. Mokyklos grupėje 
šokti gali visi mokiniai. 
Ugdomas vaiko pasitikėjimas 
savimi, džiaugsmas, draugystė 
ir lietuvių liaudies nuotaikų 
pažin imas . Daugeliui — 
vienintelė gyvenime proga šokti 
tautinius šokius. 

Šiais mokslo metais taut. 
šokių pamokos praeina sklan
džiai, vaikai laukia didelio įvy
kio — važiavimo tautinių šokių 
šventėn ir sąžiningai jai ruošia
si. Savo tarpe patys labai rim
tai tariasi neišdykauti, stengtis 
nesuklysti, viską atsiminti. Jų 
norai ugdo juos pačius ir links
mumas sklinda vaikų grupėje 
besimokant kalvelį, žąselę ir 
vėdarą. 

Šiuo metu mokykla turi 55 
šokėjus. Vaikų grupėje yra 38 
(nuo 6 iki 12 metų amžiaus) ir 
jaunių — 17 (nuo 13 iki 17 metų 
c. nžiaus). Norėtųsi visus šiuos 
entuziastingus vaikus paminė
ti, tačiau šį kartą išvardinsiu tik 
jaunių grupės šokėjus: Dana 
Barauskaitė, Rima Idzelytė, 
Liana Janušytė, Michelle Jese-
vičiūtė, Andrea Leiputė, Daina 
Merkytė, Renata Ratnikaitė, 
Dana Rugieniūtė, Katie Sko-
rupskaitė, Tauras Barauskas, 
Paulius Gilvydis, Juozas Jese-
vičius, Andrius McDonald, Ar
vydas Merkys, Aleksas Mitrius, 
Andrius Viskantas ir Vitas Zeb-
raitis. Šiai grupei priklauso 
keletas šokėjų, kurie mokyklos 
nelanko. 

Abiejų grupių mokytoja Vik
torija Viskantienė, lankiusi ir 
baigusi Detroito lituanistinę 
mokyklą vėl į ją sugrįžo ir jau 
an t r i metai moko mūsų 
atžalyną. 

Pirmą kartą Detroito „Žibu
rio" lituanistinė mokykla TŠ 
šventėje dalyvavo 1980 metais 
vadovaujant Rusnei Baltrušai
tytei, antrą kartą 1984 metais 
— vadovė Vida Skiotytė Žambo 
ir šiais metais vykstama jau 
trečią kar tą . Sėkmės 55 
šokėjams ir jų vadovei Vikto
rijai Viskantienei. 

APIE DETROITO 
ŠOKĖJUS BENDRAI 

I VHI-tą laisvojo pasaulio 
Lietuvių tautinių šokių šventę, 
ruošiamą liepos 2-3 d. Kanado
je, Hamilton, Ont. iš Detroito at
vyks 101 šokėjas — tai „Audi
nys" (apie juos jau rašė S. 
Garliauskas), „Šaltinis" ir „Ži
burio" lituanistinės mokyklos 
dvi grupės. Didžiuliame Copps 

koliziejuje, ne vienas „Šaltinio" 
šokėjas stebės savo jaunesnius 
vaikus smagiai besisukančius. 
ne vienas šoks tuos pačius 
šokius su savo vyresniais 
vaikais. 

„Tautinio šokio judesy, 
Tėvyne, mums gyva esi!" 
Visiems linkime laimingos 

kelionės ir neužmirštamų 
įspūdžių! 

„ŠALTINIS" 

„Šaltinis" — tai Detroito tau
tinių šokių mėgėjai, įvairūs pro
fesionalai, turintieji daug patir
ties ir dar daugiau neišblėsusios 
energijos. Grupė susiformavo 
šių metų pradžioje dėl Tautinių 
šokių šventės, nes jaučia, kad ši 
šventė — džiaugsminga tautos 
gyvastingumo apraiška — yra 
viena iš gražiausių lietuvių 
viešų manifestacijų laisvame 
pasaulyje. 

Naujam vienetui vadovauja 
Viktorija Viskantienė, ilgametė 
tautinių šokių šokėja. Administ
racinius darbus atlieka Nijolė 
Zelvvinder. Septyniolika šokėjų 
repetuoja kiekvieną penkta
dienį. 

KARTĄ PAVASARĮ 

„Gabijos" ir „Baltijos" tuntų 
skautų tėvų komitetas praneša, 
kad šiais metais tradicinis abi
turientų pokylis „Kartą pava
sarį" įvyks Dievo Apvaizdos pa
rapijos Kultūros centre, gegužės 
14 d., 7:00 v.v. - kokteiliai, 8:00 
v. — pokylio programos pradžia, 
įėjimas: 15 dol. asmeniui. Stalus 
užsisakyti pas V. Polteraitį, tel. 
422-3864. 

Tėvų komitetas visus 
maloniai kviečia dalyvauti. 

Jūratė Pečiūrienė 

LB Detroito apyl inkės „Žiburio" l i tuanis t inės mokyklos vaikų grupės t au t in ių šokių šokėjai. 
Nuot r . K. R a ž a u s k o 

ŠAULIU SUSIRINKIMAS 

Stasio Butkaus šaulių metinis 
susirinkimas įvyko balandžio 24 
d. Šv. Antano parapijos mokyk
los klasėje. Atsistojimu ir susi
kaupimo minute pagerbti mirę 
kuopos šauliai, paskaitytas 
LŠST centro valdybos aplink
raštis, išklausyti pranešimai: 
kuopos valdybos pirmininko ir 
valdybos narių; perskaitytas 
revizijos komisijos aktas. 

Susirinkimas buvo gyvas ir 
jame buvo išdiskutuoti įvairūs 
kuopos reikalai. Kuopos knygy
nui numatyta ir balsavimu nu
tarta „Švyturio" jūrų šaulių 
kuopos stovykloje „Pilėnai" pa
statyti atskirą namuką ir jame 
sukrauti abiejų kuopų knygas. 
„Švyturio" jūrų šaulių kuopos 
pirmininkas Bronius Valiu
kėnas tam pritarė ir sutiko tik 
nuo darbų atsiribojo. 

Kultūros vadovei, „Tremties 
Trimito" redaktorei Stefanijai 
Kaunelienei pavesta suorgani
zuoti pirmosios pagalbos kur
sus. Kursai bus organizuojami, 
jei atsiras pakankamas skaičius 
norinčių juos lankyti. 

Kapų puošimo, gegužės 30 d., 
abiejų kuopų kapelionai kun. 
Alfonsas Babonas ir kun. 
Kazimieras Simaitis Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje aukos šv. 
Mišias. Po Mišių bus vykstama 
į Švento Kapo kapines, kuriose 
bus lankomi mirusiųjų kapai ir 
pasimeldžiama. 

Stasio Butkaus šaulių kuopos 

metinė išvyka-piknikas įvyks 
rugpjūčio 7 d. „Švyturio" jūrų 
šaulių stovykloje „Pilėnai". 
Aukas laimėjimų stalui priima 
Vincas Tamošiūnas. 

Susirinkimą sklandžiai pra
vedė kuopos pirmininkas Ed
vardas Milkus, sekretoriavo 
Jonas Bartkus, o man teko ko
respondento pareigos. Susirinki
me dalyvavo 31 kuopos šaulys,-ė 
ir trys svečiai: LŠST pirminin
kas Mykolas Abarius, LŠST jū
rų vadas Bronius Valiukėnas ir 
savanoris kūrėjas teis. Stasys 
Šimoliūnas. 

AUKSINIS KUNIGYSTĖS 
JUBILIEJUS 

Kun. Kazimieras Simaitis, il
gus metus išbuvęs Šv. Antano 
parapijoje asistentu, vėliau 
administratorium, dabar, 
gyvendamas Šv. Antano klebo
nijoje aptarnauja Windsoro 
lietuvius Kanadoje. Kun. Kazi
mieras Simaitis š.m. birželio 
19 d. švęs savo kunigystės 
auksinį jubiliejų. 

Birželio 19 d. 10:30 vai. ryto 
jubiliejaus proga bus atna
šaujamos koncelebruotos šv. Mi
šios, o 2:00 vai. p.p. priėmimas 
ir vaišės Dievo Apvaizdos pa
rapijos salėje. 

Norintieji pagerbti kun. 
Kazimierą Simaitį, jo kuni
gystės auksinės sukakties pro
ga, registruojasi Sv. Antano pa
rapijos klebonijoje telefonu 
554-1284, arba pas Juozą Kin-

čių, telefonu 383-8248. Galima 
registruotis ir raštu, adresu 
St. Anthony's Rectory, 1750-25 
St. Detroit, MI 48216. 

MOTINOS MINĖJIMAS 

Gegužės 8 d. bus švenčiama 
Motinos diena Šv. Antano 
parapijoje. Tą dieną 10:30 vai. 
r. bus aukojamos šv. Mišios už 
gyvas ir mirusias motinas. Po 
Mišių minėjimas salėje. Rengia 
DLOC valdyba. 

A. Grinius 

LIETUVIS UNIVERSITETO 
PREZIDENTAS 

Edvvard B. Jakubauskas yra 
paskirtas Central Michigan 
University prezidentu. Prieš tai 
j is devynerius metus buvo 
prezidentu State University of 
New York (SUNY) at Geneseo. 
1954 m. įsigijo magistro laipsnį 
iš ekonomijos University of Con-
necticut, o 1961 m. doktoratą to
je pačioje srityje Wisconsin 
universitete. Jis yra ėjęs aukš
tas administracines pareigas 
VVyoming ir Iovva State univer
sitetuose, tuo pat laiku tuose 
universitetuose ir profesoriavo 
ekonomijos srityje. 

Dr. Jakubauskui vadovaujant 
SUNY at Geneseo, šis 5,000 
studentų turintis universitetas 
visose JAV-ėse bakalauro laips
nius teikiančiomis pro
gramomis. Laimėjęs įvairius 
įver t inimus savo vado
vaujamuose universitetuose, dr. 

ILOIBiro VOS 
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112-TOS KUOPOS 
SUSIRINKIME 

Lietuvos vyčių 112-tos kuopos 
Marquette Parke balandžio 
19-tos dienos susirinkime buvo 
prisiminti įvykiai iš orga
nizacijos praeities istorijos. 

Adv. Konnie Savickas įdomiai 
papasakojo, kaip Mykolas 
Norkūnas pradėjo organizaciją, 
kur i pradžioje vadinosi 
„Lietuvos Sakalai". 1913 m. 
Lavvrence, Mass.. įvykusiame 
steigiamajame susirinkime 
kun. Antanas Kaupas pasiūlė 
pirmykštį organizacijos pava
dinimą pakeisti, pasivadinant 
„Lietuvos Vyčiais". Pasiūlymas 
buvo priimtas. Savo organizaci
jos globėju Vyčiai pasirinko šv. 
Kazimierą. Pri imtas ir 
organizacijos šūkis — „Dievui ir 
Tėvynei". Įdomu, kad tokį pat 
šūkį pasirinko ir 1919 m. įsis
te igusi Amerikos Legiono 
organizacija. 

Adv. K. Savickas vaizdžiai 
nusakė organizacijos augimą: 
1929 m. turėta 5,020 narių. 
Ekonominei depresijai Ameri
koje prasidėjus sunyko daugelis 
organizacijų. Sunki ekonominė 
krizė palietė ir Vyčių organi

zaciją. 1933 m. spalio mėn. 
bebuvo tik 750 vyčių. Sunkumai 
prislėgė ir „Vyčio" žurnalą. 
Pakilo skolos spaustuvei, 
atlyginimas už darbą dviem 
darbininkams buvo atsilikęs 
dviem mėnesiais, taip pat skolos 
už patalpas, elektrą, dujas, 
popierį ir kt. Redaktorius La
pinskas nusiminęs pareiškė, 
kad „Vyčio" leidimas nebeį
manomas. Padėtį išgelbėjo adv. 
K. Savickas. Jis, atlikęs savo 
profesinį darbą, laisvalaikį 
praleisdavo spaustuvėje. Taip 
dirbdamas per 18-ka mėnesių, 
jis ne tik laiku išleido „Vytį", 
bet taip pat išgelbėjo organi
zaciją nuo bankrutavimo. Jis 
taip pat pakvietė kun. A. 
Valančių redaguoti lietuviškąją 
žurnalo dalį. 

Vyčių choro pirmininkė 
Estelle Rogers papasakojo apie 
sutiktus sunkumus steigiant 
Vyčių chorą Chicagoje, apie 
choro sėkmingą veiklą ir 
pasišventusius jo vadovus. 
Didelės pagarbos nusipelno ilga
metis choro vadovas ir dirigen
tas muz. Faustas Strolia taip 
nuoširdžiai ir ištvermingai vyk
dęs šį savanorišką įsipareigo
jimą. 

Po susirinkimo visi pasivai
šino ir maloniai pabendravo. 
Visi dėkingi Prudencijai 
Jokubauskienei už jos vyčių 
veiklai remti 50 dol. auką. 

Dėdė Kastukas 
METINĖ GEGUŽINĖ 

CHICAGOJE 

Lietuvos Vyčių metinė 
gegužinė Chicagoje įvyks liepos 
4 d. Brighton Parko apylinkėje 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo lietuvių parapijos salėje 
ir kieme. Visi prašomi šią datą 
pasižymėti savo kalendoriuose 
ir ruoštis šiame smagiame meti
niame renginyje dalyvauti. 

NEWARKO 29-TOSIOS 
LIETUVOS VYČIU 
KUOPOS VEIKLA 

Kasmet kuopos rengiama ben
dra Komunija su pusryčiais 
įvyko kovo 6-tą dieną. Šv. 
Mišias Šventosios Trejybės 
parapijos bažnyčioje atnašavo 
kuopos dvasios vadas kun. 
Petras Stravinskas. Dvi įspū
dingos ir prasmingos apeigos 
buvo atliktos šių ypatingų 
Mišių metu. Pirma — spalvinga 
eisena, kurioje dalyvarvo 
daugelis kuopos narių (moterys 
vilkėjo tautiniais drabužiais, o 
vyrai buvo apsijuosę tautinėmis 
juostomis), prie altoriaus buvo 
atnešto:; aukojimo dovanos Šv. 
Kazimiero pagerbimo intencija. 
Antra — Adelei Matthews ir 
Eleanorai Cavallo buvo įteiktas 
3-Čiasis Lietuvos vyčių laipsnis. 
Sveikiname! 

Tuoj po Mišių susirinkome pa
rapijos salėje pasivaišinti virėjų 
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Jakubauskas taip pat buvo 
kviestas dalyvauti dvejose JAV 
Baltųjų rūmų suorganizuotose 
konferencijose ekonomijos 
temomis. Taipogi yra įrašytas 
Who's Who in America, 
American Men in Science, 
Contemporary Authors, ir 
Outstanding Educators in 
America vardynuose. Dr. Jaku-

į r bauskas yra autorius knygos i. 
daugiau kaip 45 straipsnių eko
nomijos temomis. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2*36 W. 7lst Stre«t 
Priima treciad nuo 2 iki S v v 
Ketvirtad nuo 10 v r iki 6 v v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Margie ir Vlado Brazaičių, Onos 
O'Neill bei- Marijos Guoba 
paruoštais pietumis. Kun. 
Stravinskas sukalbėjo invoka-
ciją. Prelegentė buvo Gintė 
Damušytė, Lietuvių Katalikų 
religinės šalpos valdybos narė. 
Įdomiai kalbėdama, ji iškėlė 
dabar ok. Lietuvoje esamą padė
tį, dokumentuodama sovietinės 
valdžios brutalumą. 

Rengimo komiteto pirmininkė 
Rita Sussko ir komiteto nariai 
verti kuopos narių padėkos už 
šį prasmingą renginį. 

Kovo 27-tą dieną, Verbų 
sekmadienį, įvyko kepsnių 
išpardavimas. Veik visi kuopos 
nariai, vienokiu ar kitokiu 
būdu, prisidėjo prie šio renginio 
finansinio pasisekimo. Buvo 
parduodami pyragai, rankų dar
bai , vyko loterija. Marija 
Honeymar su savo rengimo ko
mitetu pajėgė šiuo išpardavimu 
sukaupti net 1400 dolerių pelno. 
Visą pelną kuopa paskyrė 
Šventosios Trejybės parapijai. 

Po pyragaičių išpardavimo 
įvyko kovo mėnesio kuopos susi
rinkimas. Loretta Stukienė, 
75-tojo Lietuvos Vyčių jubi
liejaus rengimo komiteto pir
mininkė, supažindino su liepos 
mėnesį Washingtone, DC, vyk
siančio visuotinio Lietuvos 
Vyčių suvažiavimo darbo
tvarke. Ji kvietė visus vyčius 
seime dalyvauti. 

Susirinkimui baigiantis, kuo
pos pirmininkui Kaziui Sipailai 
gimtadienio proga sugiedojome 
„Ilgiausių metų". 

Eva Coli 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

2655 W. 69 St. 
Tel 776-9691 

pirm 12-2 v. p.p ; treč 12-2 v. p.p. 
penkt.: 1-3 v p.p 
3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St . Chicago. IL 
Tel. 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Kab. te l . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm . an t r . ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Card iac Diagnosis , Ltd. 
Marque t te Medica l Building 

6 1 3 2 S. Kedz ie 
Ch icago . IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin. III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
. Contact lenses" 

2618 W. 71st St. — Tel . 737-5149 
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractlc — 
5522 S. Wotf Rd. 

W«*tern Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 ik. 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

Dr Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai pirm . antr. ketv ir penki 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių l'gos 

2636 W. 71 st. St., Chicago. I I I . 
Tel . : 436-0100 

11800 Southwest Highway 
Palos Heights. I I I . 60463 

( 3 1 2 ) 3 6 1 0 2 2 0 (312)361-0222 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168; 
Rezld. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 St Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p. 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
K A R D I O L O G E 

2 4 5 4 W . 7 1 Street 
T«l. 4 3 4 - 6 7 7 7 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. LU 5 0 3 4 8 ; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-^ 

6-9. antr 12-6: penkt 10-12. 1-6 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

JOHN P. WAITKUS, M.D., PACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Tei . 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagal susitarimą pirm antr 
Ketv ir penkt nuo 3 7 v v 

\ 



Prezidento rinkimai 

IR AMERIKOS 
ATEITIS 

Jau visai nejuokingi, kaip 
buvo seniau, priešrinkiminiai 
kalbėjimai, tušti pažadai, pirmi
niai rinkimai paskiromis die
nomis valstijose ar jų partijų 
sambūriuose. Oficialiai pra
džioje rungias i t ik paskirų 
partijų kandidatai. Paskiau — 
dviejų partijų išrinktieji kandi
datai į prezidento postą, kuris 
laikomas labai svarbiu. 

Čia yra trys valdžios šakos — 
vyriausybė, kongresas ir teis
mas. Praktikoje nugali tas . kas 
turi didesnę part inę persvarą ir 
daugiau energijos. l 'žsienio 
politika pavedama specialis
tams, bet ne visuomet ji vyk
doma Amerikos naudai, nors ne
gali įtarti bloga vaiia a r parsi
davimu svetimiesiems užsienio 
politikos vadovus. Juos galima 
įtarti tik t ikra politine igno-
rancija — nesugebėjimu numa
tyti toliau save ir kitų valstybių, 
su kuriomis reikia palaikyti 
santykius, rūpintis jų ateitim ir 
nepasisekimais. 

Jau nuo pereitu metu prezi
dentiniai kandida ta i užėmė 
pozicijas ir gyrė save, kad tik jie 
turi geriausius valstybės atei
ties planus, kad tik j ie gali pa
didinti darbus darbininkams, 
kad tik jie gali at idaryti rinkas 
prekėms ir pramonei. Demokra
tų partijoje tokių kandidatų 
buvo net labai daug. Respubli
konai pasi tenkino mažesniu 
skaičiumi. Bet abi partijos mė
gino atrinkti geriausius iš ge
riausių, o iš tikrųjų tuos, kurie 
daugiau žadėjo, aiškiau apie 
savo planus kalbėjo, labiau ir 
geriau suprato rinkėjų dvasi
nius nus i te ik imus . Iki šiol 
kandidatų skaičius sumažėjo iki 
minimumo. Demokratų parti
joje dar rungiasi du kandidatai, 
o respublikonams teliko tik 
vienas, turįs patyrimo buvusioje 
viceprezidento vietoje. 

Kas iš jų laimės partijos 
nominaciia. dabar beveik aišku. 
Bet kas I aės prezidento post^ 
ir ketverių metų valstybės vai
ravimą, tai dar labai neaišku. 
Tai o nuo daut, lio rėži 

nomųju. kurie bus aiškesni 
tik po partijų suvažiavimu. 

Metų vidury prasidės kova už 
prez idento postą i r v ie tas 
kongrese. Kovos dvi šiame kraš
te įsigalėjusios partijos. Nors 
viena jų vadinasi demokratais, 
ki ta respublikonais, bet jos 
neturi savo išskirtinio vado nė 
viena. Tos pačios partijos paski
ri atstovai, net dideli veikėjai 
viešai reiškia skir t ingas pažiū
ras. Ir tai ne t ik į vidaus poli
tinius ėjimus, laisvės vertinimą, 
žmogaus te ises , ekonominį 
gyvenimą, bet taip pat ir į san
tykius su svetimais kraštais ir 
savo įtakos plėtimą. Je i tas įta
kos plėtimas būtų t ik ideolo
ginis, tai jis būtų svetimųjų 
vienaip vert inamas, bet kai jis 
yra daugiau ekonominis, tai ki
ta ip ver t inamas ir svetimų 
valstybių. 

Nors Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse nėra ministerio pir
mininko, o jį atstoja pats prezi
dentas, bet ir jis priklauso nuo 
kongreso sudėties, nuotaikos, 
paskirų kongresmanų ar sena
torių pažiūrų ir įtakos. Lengva 
matyti, kaip dabar t inis prezi
dentas valdė pirmuosius ket
verius metus, kada turėjo savo 
partijos persvarą bent senate, o 
kaip valdo ir dirba dabar — an-

KURIS HOLOKAUSTAS -
AR JIS TIK VIENAS 

troje kadenc i jo je , k a d a ir 
kongresas, ir amžius, ir sveika
ta jau t rukdo išvystyti tą ener
giją, kur ią anksčiau rodė. Da
bar t inės sutar tys , kurios turės 
teigiamų, greičiau neigiamų 
pasėkų ateityje, yra prezidento 
ir kongreso nesutikimo rezul
t a t a s . O v a d i n a m a s , , I ra-
no-Contras skandalas" tėra tik 
savų marškin ių skalbimas. 

Ir iš atei t ies prezidento ne
galima laukti absoliučios val
džios, nes jis jos niekada netu
rėjo, nebent kaip karo metu 
Roosev e i tas ją išsikovojo ir su 
kongresu mažai tesiskaitė. Bet 
tokių prezidentų ši valstybė 
mažai teturėjo. Juos gimdė tik 
sus idė jus ios a p l i n k y b ė s ir 
neįveikiami charakteriai, kurių 
reikia paieškoti net normalių 
r inkimų valstybėse. Jos turi 
savas tradicijas ir savas galias 
duoda prezidentui arba minis-
teriui p i rmininkui , kuris šiuo 
atveju y r a reikšmingesnis negu 
prezidentas. O prezidentas to
kioje Vokietijoje. Italijoje a r ki
tuose kraš tuose tėra tik valsty
bės reprezentantas . 

Net ir Š. Amerikoje kalbame 
apie naujas prezidentinių kan
didatų rinkimų taisykles, juo la
biau re ik ia suprast int i pačių 
partijų galią ir kandidatų iš
r inkimo gal imumus. J u k yra 
daug išmintingesnių žmonių, 
kurie galė tų panaudoti valsty
bės gerovei savo administra
cinius, visuomeninius ir poli
t inius sugebėjimus. Jie negali 
k a n d i d a t u o t i , nes n e n o r i 
pr iklausyt i t ik nuo partijos, 
kuriai dažnai vadovauja ne gud
riausi, bet tik veržliausi. Kiti 
nenori žemintis liaudį bei nai

vi sus r inkėjus apgaudinėdami 
tušč ia i s pažadais , k u r i ų iš 
anksto nė nežada vykdyti. Kai 
tampa prezidentais, kongresma-
nais a r se. ;toriais, apie savo 
b u v u s i u s p a ž a d u s ne t nė 
nekalba, kad nereiktu prisi-
•Unti savo tuščių žodžių. 

Vis dėl to šie Amerikos rin
kimai, jei jie nėra tobuliausi, jei 
j ie nė ra idealiausi, rodo įsi
gyvenusią laisvę, žmonių pagar
bą pat iems sau, nors ir nerodo 
tikros pagarbos kitiems, ku
riuos savo pažadais apgauna. Ta 
apgavys tė nėra sąmoningas 
melas, ka ip kartais ją pavadina 
svetimieji, ypač Amerikos prie
šai, be ' t a ip pat ji nėra politikos 
laimėjimas, visuomenės supra
timo žymė, juoba pasitarnavi-
mas s a v o k r a š t u i , b ū n a n t 
aukščiausiame valdžios poste. 
Dėlto y r a sakoma, kad šiuo 
atveju re ikia atskir t i nesąži
ningus valdžios žmones, kur ie 
pasiduoda korupcijai ir lengvam 
pralobimui, nuo tų, kurie t ikrai 
nori gero savo valstybei ir tau
tai , tik ne visuomet sugeba, kai 
kada y r a sutrukdomi padaryti 
t ik gera. 

Rinkiminiai metai ir mums, 
kurie j a u esame šio kraš to 
piliečiai, yra proga pagalvoti 
apie būs imus kandidatus ir 
valdžios postus, o ne tik į prezi
dento vietą. Juk yra svarbu, 
koks bus kongresas, kas vairuos 
užsienio politiką, kokias sutar
t is ir su kuo darys būsima 
valdžia. Nuo to priklausys ne 
tik valstybės, bet ir paskirų jos 
narių gerovė, žmogaus teisių 
gerbimas, laisvės laidas, ge
resnis ekonominis gyvenimas ir 
viešoji dora. 

P . S. 

A t ida rydama New Yorko 
simpoziumą apie holokaustą ir 
lietuvius vadovė dr. Elona Vaiš 
nienė siūlė, kad klausimas: 
. ,Kuris holokaustas?" būtų 
iškeliamas visose diskusijose šia 
tema. Anot jos: „Buvo daug 
holokaustų. Atsisakykime daly
vaut i (šio žodžio* sutapatinime 
su tik vienų žmonių sunaiki
nimu. Siame amžiuje buvo daug 
sunaikintų žmonių". Ji pabrėžė, 
kad tema yra labai jautri ir kad 
galima pasimesti ir pasileisti 
jausmuose. Tačiau temos svar
bumas visiems buvo aiškus iš 
nepaprasto skaičiaus žmonių, 
ku r i e buvo susir inkę pasi
klausyti adv. Povilo Žumbakio, 
Gintos Palubinskaitės ir prof. 
Romo Vaštoko svarstybų šiuo 
klausimu. Simpoziumą rengė 
Americans for Due Process kar
t u su Lietuvių Bendruomenės 
Nevv Yorko apygarda. 

Genocidų lyg in imas 

Prof. Romas Vaštokas, atvy
kęs iš Kanados, dėsto antropolo-

J U O Z A S A U K Š T A I T I S 

ginęs ar politines grupes . Kaip 
ir visa ki ta , genocidą gal ima 
bendrinti ir lyginti a rba žvelgti 
j kiekvieną atskirai , ka ip ypa
tingą įvykį. Vienu atveju tad 
jaučiasi įvykio individualumas, 
o kitame vis pasikartojančio 
įvykio ž m o g a u s i s to r i jo je 
universalumas Vienas ir ki tas 
požiūris t u r i savo pri tarėjus , 
tačiau pasėkos, anot prof. Vaš
toko. kai priimi vieną a r kitą 
požiūrį, yra gana skir t ingos. 

Yra ir tokių, kurie skai to bet 
kokį genocidų palyginimą kaip 
įžeidimą ir teigia, kad kiek
vienas turi būti sup ran tamas ir 
vert inamas pagal esminę savo 
padėtį. Iš kitos pusės j au vien 
faktas , kad genocidas nė ra 
izoliuotas reiškinys, veda prie 
palyginamosios pažiūros. Tai 
gali padėti ne vien t ik suprast i 
genocido priežastį ir s t ruk tūrą , 
bet ir k i t i ems g e n o c i d a m s 
užkirsti kelią. 

Prof. Vaštokas kėlė platesnės 
giją Trent universitete. J is yra pažiūros nauda, ypač dabar 
kandidatavęs į Kanados Ii- iškilusiame karo nus ikal tė l ių 
beralų partijos atstovus ir ak- paieškos kontekste. Anot jo. ne-
tyviai dalyvauja baltų ir ukrai- sklandumai tarp grupių suma-
niečų akcijoje ryš ium su žėtų ir s iauras viešosios publi-
tariamų nacių paieška Kana- kos supratimas pasikeistų. J i s 
doje. Jo t ema buvo: „Žvilgsnis priminė, kad mūsų šimtmetyje 
į genocidą iš v i suo t inės y ra buvę apie vienuolika ma-
perspektyvos". sinių žudynių, kuriose buvo 50 

milijonų aukų. Tad peršasi išva
da, kad genocidas, ka ip ir karai . 
y r a lig šiol n e i š v e n g i a m a s 
liguistas žmonijos poveikis. 

C i t u o d a m a s į v a i r i u s aka
demikus ir specialistus šioje sri
tyje, prof. Vaštokas kėlė mintį. 
kad genocidai, ypač politiškai 
motyvuojami yra p a n a š ū s savo 
s t ruktūra . Kaip pavyzdį, jis iš
kėlė duomenis, k u r i e nurodo, 
kad Hitlerio koncentracijos sto
vyklos buvo suplanuotos naudo
j a n t i s S t a l i n o V o r k u t o s 
stovyklos pavyzdžiu. 

Iš kitos pusės yra balsų, kurie 
teigia, ' ad palyginimas žydų 
holoka to su bet kokiu ki tu 
genocidu sumažina jo svai-bą. 
Vėl cituodamas akademinį lei
dinį, prelegentas iškėlė tokių 

Pirmasis prelegentas taip pat m i n t y tojų n u o m o n ę , kad 

yra tapęs s tandartu, kuriuo visi 
ki t i panašūs ž iaurumai yra 
matuojami? 

P i r m a , y r a d i d e l i s lobis 
dokumentacijos apie šias nacių 
k o n c e n t r a c i j o s ir m i r t i e s 
stovyklas. J is yra lengvai pri
e inamas . Tai apima ne tik is 
toriją, bet yra perėję į literatūrą, 
filosofiją ir net teologiją. Šių 
e lementų sujungimas v ra pri
vedęs prie žydų holokausto 
peršokimo iš istorini* įvykio į 
nesupran tamo ir gilaus blogio 
simbolį. Kaip toks, jis yra paša
lines ki tas žudynes, kurios, nors 
tiek pa t žiaurios, tačiau yra 
mažiau žinomos. Pavyzdžiui, 
v a k a r ų p a s a u l i s p radė jo 
susipažint i su sovietų žiau
rumais tik 1973 metais, kada 
pasirodė Aleksandro Solženicy-
no veikalas apie Gulagą. 

An t r a s a t sakymas y ra žmo
gaus psichologijoje, kurioje 
dažnai pasireiškia a t r inkt in is 
p a s i p i k t i n i m a s ( se lee t ive 
outrage). Toks pasipikt inimas 
nereikalauja iš publikos daug 
įsipareigojimo a rba rizikos. 
Sveiko proto žmonės nesiprie
šina Hitlerio žiaurumų kėlimui 
Tačiau yra daug sunkiau kelti 
viešumon sovietų režimo žiau
rumus , nes viešoji opinija ar to 
nenori girdėti, arba net tai nori 
p a n e i g t i . 

Trečias a tsakymas glūdi žydu 
bendruomenes pažiūroje, kad jų 
holokaustas nusako jų grupes 
t ęs t inumo priežastį ir iš jo 
a ts iminimo plaukia tos grupės 
t ę s t i n u m o p r i n c i p a s . Žydų 
holokaustas tad yra tapęs jų 
bendruomenės identifikacijos 
laidu. 

Ke tv i r t a , žydų holokausto 
sąvoka yra pilnai išdirbta viešo
joje televizijoje ir spaudoje. Tai 
visada yra i ššaukiamas patiki-

visus ki tus yra ta, kad tai pa
deda Sovietu Sąjungai užmas
kuoti savo masines žudynes. 

Savo išvadose, prof. Vaštokas 
teigė, kad bendrinė perspektyva 
ne t ik nemažina vieno ar kito 
genocido, bet padaro visus geno
cidus žmoniškesnius ir supran
tamus. Ieškojimas ypatingumo 
viename ar kitame genocido 
atvejyje turi potencialo skaldyti 
b e n d r u o m e n e s . Kai v ienas 
kuris genocidas yra išskiriamas, 
tai peršasi išvada, kad visos 
g rupės ne lyg ia i pe rgyvena 
s k a u s m ą ir mirtį . Žydų 
holokausto naudojimas kaip 
masto visoms kitoms masinėms 
žudynėms yra suteikęs progą 
sovietam ne tik užmaskuoti 
savo vykdytą genocidą, bet taip 
pat pasiekti visą eilę politinių 
ir ter i torinių tikslų. Anot prof. 
Vaštoko, šiuo atveju baltai ir 
ukrainiečiai yra tapę antrą 
kartą sovietų klastos aukom. 

Kons t i t uc i jo s paže id imas 

Prof. dr. Romas Vaštokas 

pabrėžė, kad tema iššaukia 
jausmus ir yra labai plati bei pai
ni. Tačiau jis jautė, kad reikia 
stengtis suprasti tariamų karo 
nusikaltėlių paieškos procesą. 
Jo apibūdinimas genocido buvo: 
masinės žudynės, kurios dalinai 

ho lokaus tas buvo u n i k a l u s 
t ame , kad naikinimo ideologija 
reikalavo galutinio ir pilnutinio 
žydų tautos išnaikinimo. 

J o nuomone, yra svarbu pa
nagrinėti kodėl tok ia perspek
tyva yra pasiekusi tokio prana-

arba iš viso yra vykdomos prieš š u m o vakariečių galvosenoje, 
tautines, etnines, rasines, reli Kodėl žydų tautos holokaustas 

Adv. Povilas S. Žumbakis 
-

Advokatas P. Žumbakis, at
vykęs iš Chicagos šiai progai, 
kalbėjo apie OSI pažeidimus 
Amerikos konstitucijai. Jam, 
kaip jau Amerikoj išsimokslinu-

mas ats i l iepimas klausytojų ar šiam advokatui, didžiausia pro-
skaitytojų sąmonėse. Taip pat blema su OSI yra ta milžiniška 
yra su tapat in imai l>endros karo žala. kur i y r a daroma jos 
nusikal tėl ių sąvokos su nacių demokratinei konstitucijai ir 
ideologija ir žudynėmis. Tokia teisingumo sistemai. Per pra-
definicija buvo sovietų peršama ėjusius dešimt metų OSI yra 
jau 1948 metais jų pareigūnų pajėgusi sukurt i antrą klasę 
Genocido konvencijos deba- piliečių. Tai sumažina Ameri-
tuose. Ta sovietinė pažiūra yra kos pilietybės vertę t a rp tu. 
išlikusi iki šiandienos. O tie. kurie ją įsigijo čia gimdami, ir 
kurie ka l t ina Sovietų Sąjungą tų. kur ie ją pasirinko per 
panašiais nusikaltimais aržiau- natūralizaciją. Naudodamiesi 
rūmais , yra vadinami hitleri- „užpaka l inėm dur im". OSI 
n inkais , reakcionieriais ir pan. sumažina mūsų teises, išnau-
Sitokio su tapa t in imo naudą dodami vieną iš brangiausiu 
sovietai pilnai supran ta ir ją vertybių, būtent pilietybę, 
išnaudoja. Adv. Žumbakis apibūdino visą 

Taigi viena paseka, kai nacių eilę OSI bylu. kuriose yra pažei-
genocidas statomas aukščiau už džiama vienas a r kitas konstitu

c in is pr incipas . Kaz imiero 
Palčiausko byloje apeliacijos jau 
ba ig ia s i . Nors nė v i e n a s 
originalus dokumentas nebuvo 
pr i s ta ty tas te ismui ir pa t s 
te i smas nerado jokio nusi
kaltimo, jam gresia mirties 
bausmė, jei jis bus išvežamas į 
Sovietų Sąjungą. O Amerikos 
teismai buvo radę tik tai, kad jis 
melavo pateikdamas imigracijos 
pareigūnam įvažiuojant savo 
darbo apybraižą vokiečių okupa
cijos laikotarpyje. 

Motiejaus Katinausko byloje 
OSI jį pasišaukė apklausai a.a. 
dail. Jurgio Juodžio byloje. Pasi
rodė vėliau, kad j is buvo ne tik 
apklausinėjamas kaip liudi
ninkas, bet jo pateiktą informa
ciją apie dalyvavimą batalione 
OSI panaudojo iškelti bylą prieš 
jį patį. Iš esmės j is tapo liudi
ninku prieš save patį, kas prieš
tarauja Amerikos konstitucijos 
principam. 

Apibūdindamas Liudo Kairio 
bylą. prelegentas pastebėjo, kad 
teisėjas sėdėjo dvejus metus, kol 
priėjo prie sprendimo. Nors 
sovietai neleido gynybai visiš
ka i patikrinti jų pristatyto 
dokumento, kad L. Kairys taria
mai tarnavo Treblinkoje ir liu
dininkai bendrai buvo nepa
tikimi, teismas j a m taip pat 
a tėmė pilietybę. Dabar yra 
sprendimas jį deportuoti į Sovie
tų Sąjungą. Tai yra apeliuo
jama. 

Adv. Žumbakis kalbėjo ir apie 
a . a . Alfonsą P a t a l a u s k ą , 
kuriam tekę atstovauti. OSI 
tampė Patalauską per teismus, 
nes okupuotoje Lietuvoje pasi
rodė propagandinis straipsnis 
apie jį. Šiuo atveju OSI vėl 
norėjo, kad žmogus liudytų prieš 
save. A. Pata lauskas pareiškė 
savo teisę į konstitucijos ga
rantuotą Penktąjį amendmentą, 
kuris kaip tik suteikia tokią 
apsaugą. OSI kovojo prieš jo tei
sę, norėdami jį priversti liudyti, 
grasinant jį teismu ir galimu 
kalėjimu dėl Penktojo amend-
mento laikymosi. Anot prele
gento, buvo apversta Amerikos 
procedūros ir žmogus buvo 
laikomas kaltu įeinant į teismo 
salę. o ne nekaltu, kaip turėtų 
būti . Tai ypač buvo propa
guojama spaudoje. 

Jono Klimavičiaus byloje tei
sėjas atėmė jam pilietybę, nes jis 
laikėsi savo teisės į penktąjį 
amendmentą. Šis sprendimas 
yra apeliuojamas jo advokato, 
tačiau tai yra aiškus nusikal
t imas prieš konstituciją. Tačiau 
j i s taip pat jau yra viešojoj opi
nijoj nuteistas ir finansiškai 
sunaikintas. 

'Bus daugiau) 

ŽYGIS Į RYTUS - ŽYGIS 
Į VAKARUS 

O Dieve, kuris kentėjai dėl 
manęs ir mirei... Pažvelk mylin
čiu ir pasigailėjimo žvilgsniu į 
mane nelaimingą! w Mozart 

Danguje gyvenama ir džiaugia
masi tuo tur tu , kuris verkiant 
su renkamas žemės ištrėmime. 

Dante 

J U O Z A S ZYGAS 
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Staiga užgirstu žingsnius, klausaus... artėja mano 

palapinės link. Pradedu ir žodžius girdėti. Pažįs tami 
balsai: ta i mūsų politrukai. Prieina prie mano 
palapinės. Aš nejudu, tik truputį pramerkiu vieną akį . 
Prasiskleidžia palapinės kraštas, kišeninės lemputės 
šviesos pluoštas perbėga palapinę, sustoja ant mano 
lovos ir apšviečia mane. Aš nejudu ir apsimetu, kad 
miegu. Išgirstu... „tovarišč (...) jest... chorošo", ir 
nueina. 

Nežinau, ar jie visas palapines tikrino a r tik ka i 
kurias . Tokiam naktiniam vizitui daug re ikšmės 
neduodu ir užmiegu. Neturėjau supratimo, kada užmi
gau ir kiek ilgai miegojau. Per miegą užgirstu spro
gimas... buum!.. buum! Girdisi sprogimai ir l ėk tuvų 
ūžimas. Neatėjo net mintis į galvą, kad galėtų bū t i 
karas . Per tą visą įtampą ir nuovargį... buvo užmirš
tos pranašystės, gandai, vakar vakaro sumiš imas , 
sargybos ir žingsniai prie palapinės. 

Per palapinės brezentą matyti, kad jau dienoja. Dar 
girdisi sprogimai. Užėjo noras prasiskleisti palapinę 
ir pažiūrėti. Bet ką gali žinoti, ką politrukai ir komi
sarai veikia. Neatėjo net mintis į galvą, kad poligonas 
galėtu būti puolamas iš oro. Juk privežta patrankų visa 
paežerė, ir mūsų palapinių p i lnas miškas. N e 
užmaskuotai , bet ta rp jaunų pušaičių palapines aukš
tai kepures iškėlusios. Tos ir kitokios mintys ne į galvą 
neatėjo, tad vėl užmigau. 

M a n e v r a i 

Pabudau, ry tas gražus... Paukščiai čiulba, ulba. 
pi lnas miškas jų garsų. Susir inkome pusryčių, viskas 
ka ip normaliai. Nakt in ius sprogimus ir lėktuvų ūžimą 
beveik ir užmiršau. Poli truku naktinis vizitas irgi lyg 
sapne. Kiti irgi nieko nesako. Po pusryčių darbo būrį 
(nors ir buvo sekmadienis) išsiuntė vilos statybai. Nors 
niekas nieko nesako, bet visų elgsena kažkaip savo
t iška . Būreliais stoviniuoja. Prie tų būrelių ats i randa 
ir poli trukai , jie irgi nieko nesako, bet kalba apie orą. 
Visi kažko lyg laukia . 

Girdėti lėktuvu ūžimas, lyg ir šaudymas. Politrukai 
pradeda aiškinti , kad vyksta manevrai . Mes beveik 
miško aikštelėje, gal ne visai aikštelėje, bet jaunuolyne, 
tad dangaus gana didelis pintas matyti . Maždaug mūsų 
krypt imi artėja lėktuvai . J ie kažkuo skirtingi nuo 
beveik kasdien matomų, l ieknesni ir greitesni. 
Politrukai sako. tai mūsų naujieji naikintuvai. Vienas 
iš mūsų liktinių puskarininkių a tker ta : ..Durak! (dur
niau), a r nematai , kad ant ju yra kryžius" . Rusiukai 
(žydeliai) lyg sumišo: iš tiesų yra kryžius. Bet niekas 
nieko nesako ir neklausia, gal prasidėjo karas. Niekas 
nepris imena apie nakt ies sprogimus. 

Iš vilos statybos grįžta darbo būrys. Sako, t rūks ta 
kažkokios medžiagos, tad pas iuntė atgal . Ir jie jokiu 
gandų dar negirdėję. Taip stoviniuojame rūkydami ir 
lyg... kažko laukdami. Pasirodo lėktuvas. Ta tai jau 
pažįs tame — tai rusų na ik in tuvas buku priekiu, lyg 
t r a n a s ar bi t inas atrodo. Iš kažkur atsiranda du 
vokiečiu lėktuvai (bet to žodžio dar neminime). Vienas 
iš jų artėja prie rusų lėktuvo... Salvė, ir pradeda v< ržtis 
d ū m a i . L ė k t u v a s p a k r y p s t a ir pradeda k r i s t i , 
matyt i ,ka ip iš jo iššoka lakūnas , atsidaro parašiutas 
ir leidžiasi virš miško. Vokiečių lėktuvas, padaręs ratą. 
vėl priartėja ir paleidžia salvę į parašiutininką Ma
ty t i , kaip tas paraš iu t in inkas lyg susiriečia Žiūrime 

vyksmą lyg ekrane , be jokių komentarų ir be žodžių. 
Nerodome nei džiaugsmo, nei liūdesio. Ta mintis apie 
karą kažin kaip svetima ir tolima. Jeigu j is ir vyksta, 
ta i . atrodo, kitų dimensijų pasaulyje — kažkur ki tur , 
mūsų lyg ir neliečia. Nėra jokios baimės. 

Trumpai švysteli mintis, o jeigu karas? Buvojo il
gai laukta ir slaptai galvota, bet ar išliksime? Tas 
išlikimo klausimas sukėlė nerimą, bet neilgam. Nėra 
laiko nei galvoti, nei svajoti Esame rusų apsupti ir 
politruku kontroliuojami, kiekvienas neapgalvotas 
žingsnis ar žodis gali būti paskutinis. Mums taip besto-
viniuojant. pranešama, kad dalinys šaukiamas į 
mitingą virtuvės rajone. Virtuvės rajonas gal parinktas 
dėl to. kad yra miške po medžiais. Ateina mintis, kad 
lėktuvų reikia saugotis. 

Susirenkame ir laukiame, kas bus. Ateina dalinio 
vadas su savo palyda, politrukai ir komisaras. Matyti, 
kad susirinkimas neeil inis . Pirmiausiai kalba dalinio 
vadas. Jis susijaudinusiu balsu praneša, kad mūsų šalis 
užpulta grobuoniško plėšiko, bet gaus atkirtį. Po jo 
dal in io komisaras perskai to oficialų Molotovo 
pranešima. J ame pasakoma, kad, nežiūrint Tarybų 
Sąjungos pastangų išlaikyti taiką, grobuoniški naciai 
šiandien anksti ryte užpuolė mūsų šalį. Toliau seka 
Timošenkos įsakymas Raudonajai armijai atmušti ir 
sumušti priešą. Už tėvynę! Už Staliną! L'ž komunizmą! 
Pirmyn i pergalę! 

Komisaras dar nuo savęs prideda, kad didvyriška 
Raudonoji armija sėkmingai kontraatakuoja ir muša 
priešą. Jam užbaigus, greičiausiai pagal režisūrą, 
pašoka vienas eilinis žydukas. Jis dalinio vardu duoda 
pasižadėjimą, kad visi su džiaugsmu at l iks savo prie
saiką plačiajai tėvynei ir darbo liaudžiai. Tik iš 
politruku pasigirsta keletas delnais pliaukštelėjimų. 
Mūsų eilėse nėra nei plojimų, nei valio! 

— i Bus daugiau^ 
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— Rašytojas Vytautas Alan
tas pa rašė keliolika d r a m o s 
veikalų, o J u m s , a t rodo, teko 
surežisuoti keletą jo para
šytų veikalų? 

— Vytautas Alantas parašė 
labai daug dramos veikalų. Yra 
išleista knyga „Devynios dra
mos". Ten nepateko tik keli jo 
gerieji veikalai, kurie turbūt 
liko Lietuvoje. Vienas iš 
populiariausių Vytauto Alanto 
veikalų yra „Buhalterijos klai
da*', kuris buvo kartą suvaidin
tas 1944 m. Vilniaus miesto 
teatre. Prieš kokius 20 metų aš 
pastačiau čia komediją su 
„Aukuro" teatru Hamiltone. 
Prieš keletą metų ją pastatė ir 
Toronto „Aitvaras", režisuojant 
Aldonai Dargytei Biskevičienei. 
Daugiausia teko pasireikšti su 
Alanto veikalu , .Šiapus 
uždangos". Apkeliavome net 17 
vietovių Kanadoje ir JAV ir 
Teatro festivalyje už šio veikalo 
pastatymą gavome geriausio te
atro žymenį. Aplamai. Vytauto 
Alanto veikalai man ne nau
jiena. 

— Taigi galima teigti, kad 
Jūsų režisuoti Vytauto Alan
to veikalai susi laukė didelio 
pasisekimo? 

— Taip, ypatingai ..Šiapus 
uždangos". Manyčiau, kad ir 
..Aukštadvaris" gali sulaukti 
panašaus pasisekimo. Jis buvo 
parašytas 1947 m. 1955 m. 
pastatė Lietuvių teatras — 
studija Adelaidėje, Australijoje. 
Režisavo Juozas Gučius. Toron
to , ,Ai tvaro" pastangomis 
„Aukštadvaris" buvo pastatytas 
1987 m. gruodžio mėn. Vėliau 
veikalas buvo pakartotas Ha
miltone. Žiūrovai ir laikraščiai 
labai gerai įvertino. Veikalo tu
rinys gai ir nėra visai origi
nalus. Kažkur lyg matytas, lyg 
girdėtas. Tačiau Alanto sukur
ti charakteriai labai įvairūs ir 
įdomūs. Teko gerokai padirbė
ti. Važinėjau į Torontą net po du 
kartus per savaite, o kartais net 
dažniau. Daug dėmesio kreipiau 
į nuotaikas ir charakterius. 
Veikalas gana sentimentalus. 
Bijojau, kad nenukrypčiau į 
šoną, kad nepasidarytų per 
daug saldu. Manau, kad pavyko 
viską tinkamai išrišti ir su
tvarkyti. Turiu pasakyti, kad 
žiūrovai su dėmesiu seka 
veikalo eigą ir su malonumu 
laukia antro ir trečio veiksmo. 

— J ū s art imai bendrauja te 

su kaimynais , su Toronto 
dramos sambūr iu . Gal galė
tumėt pasakyt i savo nuomo
nę apie šj sambūrį ir jo va
dovus? 

— Labai, labai gerą nuomonę 
turiu. Atrodo, kad jie jau dirba 
15 metų. Vadovauja Aldona 
Dargytė-Biskevičienė. Dažnai 
su ja pasidaliname mintimis. 
Dažnai kalbame teatro klau
simais. J i pati parinko 
„Aukštadvarį". Bandė režisuoti, 
bet atsiradus įvairioms kliūtims 
nepavyko užbaigti. Man buvo 
labai malonu, kai jie vėliau 
mane pakvietė režisuoti, nors 
man nelegva važinėti iš Hamil
tono į Torontą. Galiu pasakyti, 
kad Aldona buvo puiki asis
tentė. Ji man daug padėjo, nors 
ir davė visišką laisvę. 

„Aukuras" ir ,.Aitvaras" 
tikrai artimai bendrauja. Vieni 
kitiems dekoracijas skolinam. 
Jų tarpe nenuilstamas scenos 
darbuotojas Petras Imbrasas 
dažnai padeda mūsų Kaziui 
Mikšiui. Artimai bendrauja ir 
aktor ia i . Ramanauskas ir 
Štuikys dažnai vaidina ir 
Hamiltono „Aukure". 

— Pra šyč i au paryškint i 
„Aukštadvar io" aktorius. 

— Su mielu noru. Aktorių 
tarpe yra net Teatro festivalių 
žymenų laimėtojų, būtent Pet
ras Ramanauskas ir Vytautas 
Štuikys. Abu atlieka stambius 
vaidmenis. Taipgi yra naujas, iš 
Vankuverio atvykęs aktorius 
Algirdas Kynas. Irenos 
Žymantienės vaidmenį atlieka 
Aldona Totoraitienė. kuri yra 
dailininkė. Ji labai daug dirba. 
Ji paruošė dekoracijas ..Aukšta-
dvariui"". Aldona Dargy
tė-Biskevičienė, mano nuo
mone, labai gerai atlieka Mor
tos Žymantienės vaidmenį. Cha-
rak te r in ia i aktoriai , kaip 
Benius Tarvydas ir ir Vytautas 
Teseckas nevieną žiūrovą suža
vėjo. Geri ir įdomūs ir visi kiti 
aktoriai Negaliu nepaminėti ir 
nepakeičiamo Stasio Ilgūno, 
mūsų grimoriaus. Visuomet, 
kai tik jis man reikalingas, aš 
jam paskambinu telefonu. Jis 
visuomet iš Rochesterio ir per 
šaltį, ir per lietų atvažiuoja. Gir
tis man kažkaip netinka. Todėl, 
kad jaučiu, jog ir aš nemažai pri
sidėjau. Todėl palieku apie 
viską spręsti žiūrovamas. 

— (Jai, ko gero. turėtumėt 
kokį žodel į ir Chicagos 

lietuviams? 
— Ką gi aš apie Chicagos lie

tuvius galėčiau pasakyti... Iš 
toliau stebint jie atrodo labai 
puikūs. Chicagoje netrūksta 
didelio masto renginių. Chica
gos lietuviai net operas stato. 
Bet kai susitinku, tai pamatau, 
kad jie lygiai tokios pat vargo 
pelės, kaip ir mes. Turite daug 
žiūrovų. Jie vargšeliai visur turi 
eiti. Jie viską remia. Be jų būtų 
sunku įsivaizduoti mėgėjų teat
rus, ypatingai teatrų festivalius. 
Visuomet iš Chicagos lietuvių 
daug reikalaujama. Kartais jau
čiu, kad čikagiečiai rašydami 
laikraščiuose, per daug liaup
sina savuosius, o toliau gyve
nančių kažkaip nemato ir net 
nežino, ką jie daro. Galiu 
pasakyti, kad mes Kanadoje 
labai daug dirbame ir visuomet 
ieškome kokybės, bet ne visuo
met pavyksta tą kokybę surasti. 

Aš kaip tik dabar su 
„Aukuru" statau Čiurlionienės 
..Aušros sūnus" Lietuvos nepri
klausomybės 70 metų sukakties 
proga. Ir man prisimena žodžiai, 
kur Jurgis Rusteika sako: 
„Ateis laikai, kada kiekvie
name Lietuvos mieste stovės pa
minklas knygnešiui kariauto
jui, o motinos vaikelius pro šalį 
vesdamos kepurėles lieps jiems 
nuimti". Teatro mėgėjai ir yra 
tie šaukiantieji knygnešiai, bet 
ar kas teiksis juos pagerbti, 
nuimti kepurėles? 

Leiskite man pagarbiai 
nulenkti galvą ir padėkoti 
Chicagos publikai už paramą 
teatrui, už lankymą lietuvių 
teatro spektaklių. Dėkoju iš 
anksto už gausų atsilankymą j 
mūsų „Aukštadvarį". Ačiū ir 
tau, kad mane prisiminei. Man 
labai malonu, nes ne visuomet 
taip įvyksta. Bent iki šiol Chica
gos lietuviai man buvo labai 
draugiški. Aš tikiuos ir toliau 
tokio pat draugiškumo. 

— Pagarba ir ačiū už pasi
kalbėjimą. Chicagos lietu
viams primename, kad Vy
tauto Alanto trijų veiksmų 
d r a m o s „ A u k š t a d v a r i s " 
spektaklis bus gegužės 7 d. 
6:30 vai. vak. J a u n i m o cent
re . Iki malonaus pasima-

*> m o - ptr 

ROMUVA - PASAULIO 
LIETUVIAMS 

CLASSIFIED GUIDE 
JURGIS JANUSAITIS 

Toronte birželio 28-30 d. vyks 
septintasis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas. I seimą 
iš laisvojo pasaulio kraštų su
važiuos didelis skaičius seimo 
atstovų, kurie realiai pažvelgs 
į Lietuvių Bendruomenės 
veiklos kelią, pasidalins kraštų 
problemomis, paieškos būdų, 
kaip geriau įvairiuose kraštuose 
išvystyti LB veiklą, tarnau
jančią išeivijos ir lietuvių tautos 
poreikiams. 

Šia proga mintimis pasi
daliname su Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės reikalų vedėju J. 
Lukošium. 

— Kiek Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės atstovų at
vyks į seimą? 

— Pirmininkas J. Sabas 
seime negalės dalyvauti. Seime 
Vokietijos LB valdybai atsto
vaus sekretorė. Vasario 16 
gimnazijos mokytoja Elena Tes-
nau ir išrinkti 7 atstovai — 
Vokietijos LB tarybos nariai. 

— Kokie Jūsų krašto LB di
džiausi rūpesčiai? 

— Atstatyti 1984 m. birželio 
6 d. apdegusią Romuvos pilį ir 
išlaikyti Vokietijoje lietuvybę, 
surengt i Europos l ietuvių 
dienas 1989 m. 

— Ko tikitės iš PLB seimo? 
— Konstruktyvių sprendimų 

ir veiklios naujos vadovybės. 
— Ar esate patenkinti lig

šioline PLB veikla? 
— Neabejojame, kad da

bartinė PLB valdyba ir vadovai 
turi gerų norų ir nemažų nuo
pelnų. Klaidų išvengia tik tie, 
kurie nieko nedirba. Neišvengė 
jų ir dabartinės PLB vadovai. 
Kai kurie sumanymai dar te
bėra diskutuojami ir nežinia ar 
kada nors bus vykdomi. Be abe
jo, seime ieškosime ir naujų 
veiklai kelių. 

— Ar jūsų krašte LB d i rba 
politinį darbą? 

— Vokietijos LB politinį 
darbą dirba nuo pat jos įsikū
rimo. Tai buvo ir teb' ra gyveni

mo būtinybė. Po karo visi LB 
nariai buvo politiniai pabė
gėliai, kuriems kiekvieną dieną 
teko susidurti su gyvybiniais 
politiniais klausimais: pradžioje 
priverstino grąžinimo į Lietuvą 
grėsmė, kiek vėliau skryningai 
stovyklose, dažnai lankantis net 
sovietų pareigūnams, dar vėliau 
emigracija į užjūrius irgi su poli
tiniais skryningais. Kai apie 
1950 m. sovietai pradėjo išleis
ti Vak. Vokietijon karo belais
vius vokiečius, Vokietijos LB 
valdyba organizavo apklau
sinėjimą tų, kurie buvo ilgiau 
gyvenę Lietuvoje. Tarpe jų buvo 
ir lietuvių. Iki šios dienos Vokie
tijos LB yra aplinkybių 
verčiama dirbti ir politinį darbą, 
nes niekas jo nedirbo ir nedirba. 

— Daugelį metų PLB val
dyba buvo išrenkama Ameri
koje. Ar nemanote , kad nau
j a „ v a l d ž i a " t u r ė t ų b ū t i 
kitame kraš te? 

— Nesvarbu kur bus PLB 
būstinė, bet svarbiau žmonės. 
Visi PLB valdybos nariai turė
tų būti maždaug iš vienos vie
tos. 

— Be abejo į seimą atsive-
šite siūlymų, sumanymų? 

— Vokietijos LB taryba, 
rinkdama atstovus į seimą, 
Vokietijos lietuvių jaunimo 
sąjungos siūlymu, įpareigojo 
juos priešintis Pasaulio LJS, 
kaip savarankiškos organiza
cijos, panaikinimui, jei toks 
sumanymas seime iškiltų. Be 
to, mūsų atstovai seime kreip
sis į viso pasaulio lietuvius, pra
šydami padėti sėkmingai pra
vesti vajų Romuvos piliai 
atstatyti. Ji tarnaus ne tik 
Vokietijos, bet ir viso pasaulio 
lietuviams. Didele jos patalpų 
dalimi naudosis Vasario 16 
gimnazija, kur mokosi lietuvių 
jaunimas ir iš daugelio užjūrio 
kraštų. Be to, joje ras vietos ir 
Lietuvių kultūros institutas su 
lituanistine biblioteka, archyvu, 
muziejum ir dideliais planais 
ateičiai. 

Didžiai Gerbiami Tautiečiai! 

Reiškiame nuoširdžią padėką visiems lietuviams, kurie išreiškė 
tikrai nepaprastą paramą Americans for Due Process darbui per 
praėjusius porą mėnesiu. Ypatingas ačiū visoms sąjungoms, 
organizacijoms ir apylinkėms, kurios nepriklausomybės Šventės 
proga prisiminė ir ADP. 

Jūsų aukos įgalina ADP ir toliau kelti OSI prasižengimus prieš 
savus lietuvius ir savąją tautą. Išpilietinimo bylos mus padaro 
"antros klasės" piliečiais. Teisingumo principai turi būti lygūs 
visiem. OSI neteisingumą kelsime ir toliau. 

Siunčiu auka padėti taip sunkiai vedamą svarbu darbą 
Leichester. MA. 

Esu sužavėtas Jūsų energja ir logika Linkiu Jums daug ištvermės ir sėkmės Jūsų darbuose, kurie 
yra labai konkretus ir reikalingi 

Cleveland OH. 

Malonu, kad nenuleidžiate rankų ir nepasiduodate Smagu skaityti Jūsų atvirus pasisakymus 
spaudoje Sėkmės ir Dievo bei Praamžiaus palaimos 

Los Angeles. CA. 

Sėkmės ir toliau kovoti su nelygiu oponentu 
Miami LB 

Vertinam Jūsų pastangas Jau senai girdim baisą tyruose saukiančią 
VVaukegan. IL. 

Jūsų koordinuojama organizacija mūsų LB apytnkėje yra ypač gerbiama ir remiama 
East St. Louis L B . 

Nuoširdžiai Jums linkiu sėkmės ir ištvermės kMjįt su Galijotu 
Chicago. IL. 

įvertindami Jūsų nepailstamą darbą, siunčiame Jums auką 
Bostono LB. 

Liaudis su Jumis' 
Sunny Hills. FL. 

Paramą ADP darbui galima siųsti: 
Americans for Due Process, 
P.O.Box 85 YVoodhaven, New York 11421 

I eškome pirkti gero smuiko, pilno 
dydžio, prieinama kaina. Gali būti 
pasenęs, bet atitaisytinas. Skam
binti vakarais 5 1 7 - 7 8 4 - 7 8 3 4 . 

Lietuvė advokatė ieško kūdikio 
įsūnyjimui. Kūdikis turės gerus 
namus, bus mylimas, saugus ir gaus 
katalikišką išauklėjimą bei išmoksli
nimą. KONFIDENCIALIAI. T e l . : 
476-8719. 

HELP VVANTED 

Reikalinga pensininkė moteris, kuri 
norėtų praleisti vasarą Santa Monica, CA, 
prižiūrėdama seną tėvuką. Kambarys ir 
maistas. Atlyginimas pagal susitarimą. 

Tel: 1-(213) 453-4672 
Rašyti: BIRUTĖ MARKS 

1025 • 19th Street 
Santa Monica, CA 90403 

FOR RENT 

For rent 2 cottages in quiet area, 
1 bl. from lake Michigan; pvt. 
beach; linens incld. Seasonal, 
monthly, or vveekly available. 
Lakeside, M ich . Cal l Ri ta 
3 1 2 - 4 4 5 - 4 4 6 5 . 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
3208V 2 W e s t 9 5 t h Stre t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

REAL ESTATE 

• MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-8ACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6 6 0 0 S. Pulaski 

767-0600 

F o r s a l e by owner 4 bdrm. home; 
formai din. rm., centrai air; extra 
large lot; great transportation; full 
basement. Call vveekdays after 
3:30 pm. T e l . : 4 3 4 - 0 3 2 1 . 

OMį, KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITĖ MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.. 

Hse. for sale by owner; 2 bdrm, brick, 
expandable; centrai air; 2Vfe car 
garage; pool & deck. Ali on a 45 ft. tot. 
Call 585 -5548 . 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

GREIT 
PARDUODA 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta į anglų 
kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75. 

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

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-5169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbarorite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai . 

No. 182 — 53 & Pulaski. Dailus, švarus 
3 mieg. mūriukas su didele virtuve-valg.; 
vonios kamb. keramikos plytelių; ištisas 
rūsys: centralinis šaldymas; aluminio 
,.trim"; potvynio kontrolė; nauji elektros 
laidai. 11/2 auto garažas; didelis kiemas; 4 
namų apyvokos įrengimai. Namas puikiam 
stovy! Skubėkite ir apžiūrėkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? ' -
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Mamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
' N Te l . — 434-7100 

DRAUGE GAUNAMOS PLOKŠTELES 
ANTRAS LITERATŪROS VAKARAS. Skaito: A. 

Šešplaukis, G. Babrauskaitė, A. Kairys. J . 
Vaičiūnienė, A. Karvelytė $6.00 

ALGIS GRIGAS, dainuoja operų ištraukas. . . . $ 1 0 0 0 
APIE TAVE SVAJOJU, liaudies dainos. Atlieka 

Los Angeles vyrų kvartetas $10 .00 
ARAS. liaudies dainos. Toronto vyrų c h o r a s . . $10.00 
AŠ ČIA GYVA, liet. dainos. Darius Polikaitis.. $10 .00 
AŠ TAU SAULĖTOS VASAROS L INKIU , liet. 

dainos. St. Klimaitė $8 .00 
AUKURAS, A. M I K U L S K I O lietuvių meno 

ansamblis $8.00 
BARAS STASYS, dainuoja operų ištraukas . . $7 .00 
BALTRUS LEONAS, liaudies dainos ir op. ist. $ 8 0 0 
BALTOS GĖLĖS, dainos. Hamiltono liet. merg. 

choras $7 .00 

DRAUGE GAUNAMOS KASETĖS 
APIE TAVE SVAJOJU, liaudies dainos. Los 

Angeles vyrų kvartetas $10 .00 
AR ATMINSI, liet. komp. dainos. Atlieka Dana 

Stankaitis $8.00 
EIKIME M U D U A B U D U , harm. liet. liaudies mu

zika. Balys Pakštas $10.00 
LITHUANIAN LANGUAGE S O N G S & D A N C E . 

Balzeko muziejaus leidinys $18.95 
SODŽIAUS GARSAI, liet. muzika, dainos J . Stan

kūno kūriniai $3 00 



NAUJĄ LAPĄ „TĖVIŠKĖS" 
PARAPIJOS ISTORIJOJE 

ATVERČIANT 
Klebono įvedimo iškilmės 

KĄ MES LEMONTE 
PERKAM? 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. gegužės mėn. 5 d. 

Naujas istorijos tarpsnis lietu-
vių evangelikų l iuteronų 
„Tėviškės" parapijos gyvenime 
buvo pradėtas iškilmingomis 
pamaldomis Atvelykio sekma
dienį, balandžio 10 d. Tai buvo 
tikra džiaugsmo šventė, už
baigusi ilgoką neaiškumų laiko
tarpį, kilusį 1986 m. vidur
vasaryje netikėtai mirus parapi
jos steigėjui ir ilgamečiui jos 
vadovui kunigui, vėliau vysku
pui, Ansui Trakiui. Staiga ne
tek? dvasinio vadovo, gedulo ir 
susirūpinimo dėl parapijos 
ateities slegiami, parapiečiai 
sudarė kųjaigui rinkti komitetą, 
kuris stropiai ėmėsi jam patikė
to uždavinio. Nuotaikos kiek 
praskaidrėjo, energingam kun. 
Hansui Dumpiui sutikus lai
kinai vadovauti parapijos religi
niam gyvenimui. Metų laikotar
pyje, tarp parapiečių ir naujojo 
dvasios vadovo užsimezgė šilti 
ryšiai, padrąsinę kun. H. Dumpį 
ryžtis priimti kvietimą ir 
įsipareigoti nuolatinei Vieš
paties tarnybai „Tėviškės" 
parapijoje. Sis nutarimas buvo 
formaliai įvykdytas Atvelykio 
sekmadienį, kun. H. Dumpio 
įvedimo „Tėviškės" parapijos 
klebono pareigoms iškilmin
gomis pamaldomis. 

Tą rytą erdvi „Tėviškės" 
parapijos bažnyčia buvo perpil
dyta — neužteko nuolatinių 
sėdimų vietų, teko ieškoti 
pristatomų kėdžių, o kai 
kuriems ir pastovėti. 

Vargonų muzika ir visų 
dalyvių pagarbiu atsistojimu 
buvo sutikta iškilminga proce
sija, kurios priekyje, nešdamas 
kryžių, žengė parapijos jaunimo 
ratelio pirm. Petras Vodopalas, 
sekamas procesijos giesmę gie
dančių choristų, čių, vadovau
jamų muz. Astos Šepetytės, 
parapijos tarybos, kunigui 
rinkti komiteto ir šešių kunigų. 

Visiems užėmus jiems skirtas 
vietas, pamaldas invokacija 
pradėjo iškilmėms vadovavęs 
kun. Jonas Juozupaitis. Lietu
vių evangelikų liuteronų sino
do išeivijoje prezidentas. An
tram Velykų sekmadieniui skir
tus Sv. Rašto skaitinius lietu
viškai skaitė Ema Žiobrienė ir 
Linas Buntinas, o Otto Šrėderis 
— angliškai. Evangeliją — kun. 
J. Juozupaitis. 

Pamoksle — „įvedimo san
dora", svečias iš Kanados kun. 
Algimantas Žilinskas išryškino 
šiose pamaldose daromą dvasinę 
sandorą tarp naujojo klebono ir 
parapiečių, pasižadant vieniems 
kitus remti bendrame darbe. 
Neužtenka vien parapijai pri
klausyti, bet reikia visiems 
aktyviai dalyvauti religiniame 
ir parapijos veiklos gyvenime. 
Kvietė vertinti savo religinį 
vadovą, primindamas, kad ten, 
kur parapijoje vertinamas ir 
gerbiamas kunigas, ten atsi
randa ir dvasinių pašaukimų. 

Kun. Kenneth Stenman, Met
ropolitan Chicago Evangelikų 
liuteronų sinodo vyskupo Sher-
man Hicks įgaliotinis, anglų 
kalba sveikinimo žodyje „Sin-
ging the Lords Song", pabrėžė 
gimtosios kalbos vertę ir svarbą 
bendraujant su Dievu, ypač 
giesme i» malda. 

Kad „Tėviškės" parapijos pa
rapiečiai šią gimtosios kalbos 
reikšmę santykiavime su Dievu 
ne tik supranta, bet ją nuošir
džiai vykdo, liudijo visų dalyvių 
uolus dalyvavimas liturgijoje — 
visi jungėsi į bendras maldas ir 
gausias giesmes. Prie pamaldų 
iškilmingumo daug prisidėjo 
virtuoziškas muz. Arūno 
Kaminsko vargonavimas, muz. 
Astos Šepetytės fleita atlikta 
J.S. Bach „Sarabande" ir gerai 

„Tėviškės" lietuvių evangelikų liuteronų parapijos kun. H. Dumpio klebono 
pareigoms įvedimo iškilmėse dalyvavusieji kunigai. Iš kairės: kun. Algiman
tas Žilinskas, kun. Kenneth Stenman, kun. Hansas Dumpys, kun. Jonas 
Juozupaitis, kun. Stasys Neimanas ir kun. Kostas Burbulys. 

Nuotr. Martino Nagio 

pasiruošusio choro puikus 
giedojimas. 

įspūdingiausia šių pamaldų 
dalis buvo naujojo klebono 
įvedimo apeigos, lietuviškai ir 
angliškai pravestos Metropoli
tan Chicago ev. liut. sinodo 
vyskupo įgaliotų kunigų J. 
Juozupaičio ir K. Stenman. 
Kun. H. Dumpį ir jo pašaukimo 
dokumentinį įrodymą vadovau
jantiems dvasiškiams pristatė 
Kunigui rinkti komiteto pirm. 
Andrius Sedaitis, dalyvaujant 
to komiteto nariams Jurgiui 
Lampsačiui ir Kasparui Vaišvi
lai. 

Kun. H. Dumpis savo pasiža
dėjimą atliko lietuvių kalba. 
Visiems pamaldose dalyvavu
siems kunigams individualiai 
suteikus palaiminimą naujajam 
„Tėviškės" parapijos klebonui, 
jis, vadovaujamų dvasiškių 
buvo palydėtas prie krikštyklos, 
sakyklos ir altoriaus, kur, sol. 
Aldonai Buntinaitei giedant 
lietuvių liaudies giesmę „Tau 
žeminasi mano siela" (harm. V. 
Banaičio), perėmė likusios 
pamaldų dalies vadovavimą. 

„Užbaigos giesme" ir išėjimo 
procesija buvo baigtos šios 
iškilmingos pamaldos, muz. 
Arūnui Kaminskui išeinančius 
palydint muzikos garsais. 
Visiems nuoširdžiai įsijungus į 
pamaldas, dvi valandas 
trukusios iškilmės neprailgo — 
nesigirdėjo nei verkiančių 
vaikučių, nesimatė nei pirm 
laiko iš bažnyčios išeinančių. 
Jautėsi solidarus vieningumas 
ir šiltas ryšys tarp pasauliečių ir 
dvasiškių. 

Pabendravimas prie 
vaišių stalo 

Po pamaldų visi rinkosi 
parapijos salėn. kur Moterų 
draugija, vadovaujama pirm. 
Idos Jonušaitienės, buvo 
paruošusi gardžius pietus. 

Prieš vaišes, naująjį kleboną, 
svečius kunigus ir visus da
lyvius lietuviškai pasveikino 
parapijos tarybos pirm. 
Ramūnas Buntinas. Žodį 
angliškai tarė buvęs tarybos 
pirm. Kasparas Vaišvila. 
Programą vesti pakviestas 
choro pirm. Leonas Gružas, 
prisiminęs parapijos steigėją 
a.a. vysk. A. Trakį, pažymėjo, 
kad su šia diena „Tėviškės" 
parapija pradeda naują istorijos 
tarpsnį, kuriame kvietė visus 
parapiečius uoliai dalyvauti. 
Svečiui kun. Kostui Burbuliui 
sukalbėjus maldą, pradėta 
vaišintis, darbščioms Moterų 
draugijos narėms maloniai 
patarnaujant. 

Po pietų naująjį „Tėviškės" 
parapijos kleboną sveikino: kun. 
Jonas Juozupaitis — išeivijos 

lietuvių evangelikų liuteronų, o 
taip pat ir jo vadovaujamos 
Ziono parapijos vardu; Metro
politan Chicago ev. liut. sinodo 
vardu — vysk. įgaliotinis kun. 
K. Stenman; Latvių ev. liut. 
bažnyčios Amerikoje preziden
tas kun. Vilis Varsbergs: liet. 
ev. reformatų bažnyčios gen. su
perintendentas kun. Stasys Nei
manas ir svečias iš Kanados 
kun. Algimantas Žilinskas. 
Lietuvių Katalikų vyskupo 
išeivijoje P. Baltakio, o taip pat 
lietuvių jėzuitų linkėjimus 
išreiškė kun. P. Daugintis, SJ. 
Mažosios Lietuvos Rezistencinio 
sąjūdžio ir Maž. Lietuvos lietu
vių dr-jos vardu sveikino pirm. 
V. Žiobrys. Buvo perskaityti ir 
raštu gauti sveikinimai iš: gen. 
Lietuvos kons. V. Kleizos, prof. 
Martyno Trautrimo, kun. dr. 
Eug. Gerulio, kun. Povilo Dilio 
ir dr. Algirdo Jurėno. Šeimos ir 
giminių vardu sveikino kun. 
Dumpio svainis John Benson. 

įteikta ir dovanų — parapijos 
dovaną įteikė Dana Jonušai-
tytė, o Jaunimo ratelio atstovai 
— Rasa Holenderytė ir Ramū
nas Buntinas sveikindami savo 
naująjį dvasinį vadovą papuošė 
jį gražia lietuviška juosta. 

Klebonas H. Dumpis, sujau
dintas ir laimingas, dėkojo šios 
gražios šventės rengėjams, daly
viams ir visiems prie jos prisi
dėjusiems. Priminęs sandoros 
reikšmę, pastebėjo, kad pasibai
gus šventei, prasidės kasdieni
nio gyvenimo realybė. Kvietė 
visus bendromis pastangomis 
dirbti ir gyventi sandoros 
dvasioje. 

Buvęs parapijos pirmininkas 
ir Kunigui rinkti komiteto 
narys K. Vaišvila, baigdamas šį 
jaukų parapijos pobūvį, padėko
jo visiems talkinusiems darbuo
se, ypač dr. Adelei Trakienei, 
kuri, nežiūrint savo asmeniško 
liūdesio ir skausmo, patarimais 
daug padėjusi anose sunkiose 
parapijai dienose. Visi, įver
tindami visus parapijos dar
buotojus, nuoširdžiai jiems pap
lojo. 

Parapiečiai dar ilgai nesis-
kirstė. Daugelis norėjo asmeniš
kai pasveikinti kun. H. Dumpį. 
susipažinti su jo žmona Donna. 
sūnum, dukrele ir tėveliu Jonu 
Dumpiu. Naujam klebonui lin
kėta sėkmės asmeniškame gy
venime ir našaus pastoracinio 
darbo. Jam pasiryžę padėti 
parapiečiai ir parapijos taryba, 
kurią šiuo metu sudaro: R. Bun
tinas (pirm.). V. Trumpjonas, I. 
Kasparaitienė, S. Genutis, I. 
Biknerytė, E. Kaminskienė, I. 
Jonušaitienė, M. Pauperas, J. 
Galinaitis, J . Lampsatis, P. 
Kleinaitis. E. Naujokas. A. Jab 
lonskis ir O. Šrėderis. 

IR 

Praėjusi antradienį, balandžio 
26 d., sėdėjau inžinierių komi
sijos posėdyje. Sąraše iš viso vie
nuolika. Tarp jų architektai, 
mechanikai, elektros bei elek
tronikos specialistai, staty
bininkai — plieno bei gelžbe
tonio pastatų projektuotojai, 
šildymo bei vėsinimo įrengimų 
žinovai, patyrė vidaus įrengimų 
ir perstatymų bei pertvarkymų 
planuotojai bei vykdytojai. Ir ne 
kokie nors žaliasnapiai, bet po 
keliolika ar daugiau metų tose 
srityse pasidarbavę projektų bei 
darbų vadovai. Jų uždavinys 
susipažinti su perkamuoju pas
t a tu , nuspręsti ,kaip jį 
techniškai aptarnauti, kad visi 
įrengimai veiktų, pats pastatas 
negestų, būtų tvarkingai užlai
komas ir svarbiausia, kaip eko
nomiškiausiu ir pigiausiu būdu 
jį pertvarkyti išnaudojimui. 
Pats didžiausias šios komisijos, 
kartu dirbančios su ekonomine 
pastato išnaudojimo komisija, 
tikslas yra visą pirkinį sut
varkyti taip, kad jis ne tik pats 
išsilaikytų, bet ir pelno duotų. 
Milijono reikia jam nupirkti, 
todėl jau nebebūtų patogu su 
kepure pakiemiais bėgioti ir šio 
lietuvybės židinio išlaikymui 
pinigų prašinėti . Pirkėjai 
planuoja taip, kad čia lietuvybė 
išsilaikytų pati save. Ne tik 
išsilaikytų,, bet ir pelno duotų. 

Pirmas pasitarimo klausimas, 
kas tame pastate yra ir kaip 
galim jį dabar pradėti naudoti? 

Metelius po jį pabėgiojęs, 
galiu jau šį tą pasakyti, nors 
poros šimtų lapų įvairių brė
žinių dar nė pusės nespėjau 
peržiūrėti. Jie guli sausame 
rūsyje plieniniuose stalčiuose, ir 
niekam negalima jų iš šio pasta
to išsinešti. Tik vienas pilnas 
komplektas tėra, o pastatą pro
jektavusi įstaiga originalų 
surasti nebegali. Brėžiniai 
pasidarė labai brangus turtas. 
„Daug kartų mums reikės čia 
ateidinėti ir po tuos brėžinius 
knistis", sako inžinieriai, ir 
prašo rakto. Prižadu „nukaldin
t i " ir bent vieną duoti. Tegul 
sau knisasi, kaip ir kada nori. 

O knis t is laiko reikės 
nemažai. Pastatas tikrai didelis 
ir visko pilnas. Nors jau ne 
kartą apie jį buvo rašyta bei kal
bėta ir ne vieną kartą Chicagos 
visuomenė būr ia is po jį 
vaikštinėjo, tačiau šiuo metu, 
kai ta visuomenė prašoma 
ištraukti pinigines ir iškrapštyti 
po tūkstantine, verta dar kartą 
su ja po tą pastatą pavaikščioti. 
Jį visą apibėgti ir bent apgrai

bomis apžiūrėti reikia daugiau 
negu pusantros valandos. Pir
miausia reikia jį apvažiuoti 
aplink. Apvažiuoti automobiliu, 
nes apeiti — ir jaunam kojas 
pakirs. Pastatas užima apie tris 
akrus žemės. Išorė graži, gerų 
plytų dailus mūras. 

Prie jo derinasi ir skoningai 
sutvarkyta keturiolikos akrų 
apl inka . Dailūs medžiai, 
puošnūs krūmokšniai: stropiai 
prižiūrimos pievelės, smala 
lietos automobiliams pastatyti 
aikštelės, cementiniai šaligat
viai, gelžbetoniniai įėjimo laip
tai, o jų tuzinas iš visų pusių, o 
pačiame pastato viduryje — A 
raidės tipo bažnyčia, aukštu 
smailiu stogu ir dar aukščiau 
iškeltu geležiniu kryžiumi, 
127-ta gatve važiuojančiam su
kelia norą užsukti ir į tą visa 
pastatą pažvelgti iš arčiau. 
Apžiūrėję išorę , automobilį 
pasistatom vakariniame pastato 
gale esančioje aikštelėje ir pro 
duris, kur užrašyta „Office" 
spaudžiame skambutį ir einame 
i vidų. Išvystame ilgą, platų 
koridorių, nusitiesusi nuo vieno 
iki kito pastato galo. Kairiame 
šone taip pat koridorius. Deši
niame jau kambariai. Šitame 
pastato gale. vadinamajame 
„Fakulty". yra erdvūs ir puikūs 
kambariai. Juose gyveno semi 
narijos profesoriai, dėstytojai. 

buvo kelios raštinės. Yra maža 
virtuvė, nedidelė valgykla, 
puikus cUdžiulia langų siena bei 
židiniu papuoštas poilsio kam
barys. Šis sparnas be jokių 
pertvarkymų tinka gyventi 
vyresnio amžiaus žmonėms ar
ba įstaigoms. Naudoti galimąjį 
tuojau. Pertvarkymų beveik 
nereikia. 

Eidami koridorium toliau, 
pataikome tiesiai į bažnyčia. 
Žavus, aukš tas A ra idės 
skliautas veria akį. Dideli lan
gai, dailus medžio ir marmuro 
derinys, marmuro altorius. 
„Tokios bažnyčios šiandien 
nepastatysi už tris milijonus do
lerių", aiškina vienas archi
tektas. „Už kiek ją gaunam 
dabar?" — paklausiau. „Ak, ką 
čia. Už riešutus", atsako. Einam 
toliau. Abiejose koridoriaus 
pusėse patalpos klasėms. Jų čia 
vėl daugiau negu tuzinas — 
didelės, erdvios, kai kurios su 
pertvaroms. Geresnių patalpų 
Lemonte Maironio lituanistinei 
mokyklai nerasi visoje Chicago-
je. Gali mokytis kokie trys 
šimtai mokinių. Toliau korido
riaus gale, šiaurinėje pusėje 
labai tinkama patalpa Montes-
sori vaikų darželiui. „Pe r 
didelės?". „Ne, tokių dabar 
mum reikia", sako to darželio 
vedėja mokytoja Dirvonienė. 
„Pradėjom su devyniais trime
čiais — keturmečiais — 
penkiamečiais, o dabar j au 
turim dvidešimt devynis lietu
viškai čiauškančius berniukus 
ir mergaites. Ir kasmet jų 
daugėja. Mums reikia vietos". 

Grįžtam šiek tiek atgal ir 
sukame į šiaurės rytų sparną, į 
seminaristų kambarius. Čia jų 
bene 64. Po tris į vieną junginį 
sudėjus, iš viso šiame sparne 
išeina 24 nedideli bu ta i 
vyresnio amžiaus žmonėms: , 
pirkti arba nuomoti. Ekonomis
tai išspręs, kaip geriau. Žinoma, 
priklausys ir nuo paklausos bei 
nuo kitų sąlygų. Bėgantiems iš 
miesto susigrūdimo ar nuo kitų 
pavojų vyresnio amžiaus lietu
viams pensininkams, viengun
giams ar poroms idealesnės 
vietos ieškoti nereikia. Salo
nėlis, miegamasis, virtuvėlė, 
vonios kambarys — ko gi 
daugiau ir benorėti? 

Pietinėje šio sparno korido
r iaus pusėje yra buvusi 
seminarijos valgykla ir virtuvė, 
kurios gali pavydėti kiekvienas 
Chicagos restoranas, be jokių 
pertvarkymų kaip tik tam 
tikslui ir tinka. O už tos val
gyklos pietryčių kampe esantis 
vienuolių seselių buvęs gyve
namas sparnas taip pat nesun
kiai gali būti paverstas įvairiom 
lietuviškom įstaigom, gyvena
mais bute l ia is ar kitom 
patalpom. Čia yra net trys at
skiri įėjimai, laukiamieji kam
bariai , nedidelė valgykla , 
virtuvė, skaitykla, maža koply
tėlė. 

Iš čia laiptais leidžiamės 
žemyn ir, vaikščiodami po aukš
tus rūsius, kurių erdvumas toks 
pat, kaip ir pirmojo aukšto, 
netikėtai užtinkame didžiulę 
sporto salę, su edrvia scena, 
užkulis iais , e l ek t ron in ia i s 
įrengimais, šalutiniais kam
bariais. Iš jos galime padaryti 
kartu puošnią salę koncertams 
ir kitiems tikslams ir kartu 
naudoti sportui , Atski r i 
įėjimai, tua le ta i , aukš t i s 
tokiam pertvarkymui sunkumų 
nesudaro. Netoli jos, tame 
pačiame seminaristų sparne, 
žemutiniame aukšte yra dar 
keli bet kam tinkami kambariai 
ir puiki kavinė bei virtuvė. 
Mažas neišlaidus pertvarky
mas. — ir gerk vynelį vakarais 
prie židinio ir gražios muzikos. 
Rūsio koridorium grįžtame 
atgal. Šiaurinėje pusėje šildymo 
— šaldymo pečių bei mechaniz
mų kambariai ir didžiulės patai 
pos, tinkančios knygynams, 
skaitykloms paveikslų sandė

liams, archyvams ir kam tik 
norite. Šildymo bei vėsinimo 
specialistai inžinieriai sako, kad 
abi tos sistemos yra paskiausios 
„mados", geros , modernios ir 
labai gerai užlaikytos. Šildymo 
sistemos yra dvi : vienai 
sugedus, pradeda veikti kita — 
šalti nereikia, v 

Inžinier ių komisija jau 
įsitikino, kad visas pastatas 
labai gerai pastatytas, visur 
dėta gera medžiaga, net ir durų 
ušraktai dabar kainuotų po 310 
dol. Už milijoną dolerių tokį 
pastatą pirkti — pigiau grybų, 
ir visi sako, kad tikrai tai yra 
paskutinė proga Chicagos lietu
viams. Labai gaila būtų, kad 
tokį pirkinį mes perleistumėm 

kitataučiams, kurie kažin ką iš 
jo padarytų, ko gero ir tokią 
puikią Lemonto lietuvišką gy 
venvietę užterštų. Mes ją 
norime puošti viso Pasaulio 
lietuvių išeivijos centru. 

Kad čia rašau teisybę, kiek
vienas gali lengvai įsitikinti, tą 
būsimą lietuvių centrą aplan
kydamas ir apžiūrėdamas. Rei
kia paskambinti tik 257-7484 ir 
susitarti dėl laiko. O rytais nuo 
9 iki 12 vai. galima atvykti ir 
be susitarimo. Kas nors visada 
atidarys duris. 

Pasiimkite ir po čekių kny
gutę. Kas gali žinoti, kokios 
pagundos apstos? 

Bronius Nainys 

Klubo Kūrėjui 

A.tA. 
JONUI JOKUBONIUI 

mirus, jo dukroms su šeimomis ir kitiems giminėms 
reiškiame gilią užuojautą ir kar tu liūdime. 

Biržėnų Klubas 

A.tA. 
dr. BRONEI BALČIŪNIENEI 

mirus, sūnų JURGĮ su žmona VIOLETA ir visus gimi
nes užjaučiame ir kartu liūdime. 

Roma ir Jurgis Štuopiai 
Alė ir Jonas Cereškai 
Nijolė ir Algis Kaspučiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Califomia 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 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. — Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. gegužės mėn. 5 d. 

x Lietuviškos knygos klu
bas primena, kad nesiuntinės 
knygų j Kanadą, Australiją, 
Europą ir kitur į užsienį, kol ne
gaus atsakymo iš knygų 
prenumeratoriaus ar knygų 
mėgėjo prašymo. Visiems yra iš
siuntinėti laiškai, bet jais tik 
primenama apie išėjusias nau
jas knygas. Prašyti reikia, nes 
į užsienį knygų siuntimas yra 
labai pašto pabrangintas. 

x Lietuva — Marijos žemė 
ir šie metai — Marijos metai. Sis 
mėnuo — Marijos mėnuo. Pa
maldos už Lietuvą su šv. Mi-
šiomis ir pasiaukojimu Marijai 
yra rengiamos šio mėnesio 
vidury: penktadienį, gegužės 13 
d., 6:30 vai. vak. Jėzuitų kop
lyčioje ir šeštadienį, gegužės 14 
d., 12 vai. vidudienį Šv. Antano 
lietuvių parapijos bažnyčioje, 
Cicero. Visi nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti. 

x Šį šeštadienį nė vienas 
nesėdėkime namuose, o daly
vaukime Toronto teatro ..Ait
varo" pastatyme. V. Alanto 
dramos ,,Aukštadvario'" pasta
tymas bus gegužės 7 d., šešta
dienį. 6:30 vai. vak. Jaunimo 
centre. Rengia Jaunimo centro 
valdyba. Bilietai bus prie įėjimo 
nuo 5 vai. 

x Pianistas Vytas Bakšys 
dalyvaus Kultūros kongreso . 
koncerto programoje. Pianistas 
yra koncertavęs Prancūzijoje. 
Šveicarijoje, JAV ir Kanadoje 
svetimtaučių ir lietuvių tarpe. 

x Našlių, našliukių ir pa
vienių draugiško klubo susi
rinkimas bus penktadienį, ge
gužės 13 d. (ne gegužės 3 d.), 
Anelės Kojak, 4500 So. Talman 
Ave. Pradžia 1 vai. po pietų. Po 
susirinkimo bus vaišės. 

x Praurima Murinas, Mel-
rose Park, 111., atsiuntė 30 dol., 
kad „Draugas" gyvuotų, lan
kytų kiekvieną lietuvišką 
šeimą, kartu pratęsė prenume
ratą vieneriems metams. P. 
Muriną skelbiame garbės 
prenumeratore, o už paramą la
bai dėkojame. 

x Norman Burstein, Skokie, 
111., moteriškų kailių prekybi
ninkas visą laiką pr i ima 
įvairius kailinius apsaugai, iš
valymui, pataisymui. Paima 
asmeniškai iš klijentų namų ir 
sugrąžina pagal pageidavimą. 
Tel. 677-8489. Naujausių madų 
ir geriausios kokybės kailių pas 
Bursteiną bus galima įsigyti 
pigiausiomis kainomis tik tam 
tikromis išpardavimo dienomis, 
gerame viešbutyje ar hotelyje, 
Chicagoje. Apie išpardavimo 
(Furs sale) vietą ir laiką bus 
skelbiama „Drauge". 

(sk) 
x Bilietai į naują liet. operą, 

D. Lapinsko „Ein Theaters-
tueck" gaunami Vaznelių 
prekyboje, 2501 W 71 St., tel.: 
471-1424. Spektakliai: sekma
dienį, gegužės 15 d. 3 v.p.p. ir 
šeštadienį, gegužės 21 d. 7:39 
v.v. Ganz Hali, Rosevelt Univ., 
430 S. Michigan Ave. 

(sk) 
x Prof. Vyt. Skuodis gegu

žės 8 d. 3 v. p.p. Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje skaitys 
paskaitą, Lietuvos Kronikos 
sąjungos ruošiamoje LKB Kro
nikos trijų tomų sutiktuvėse, 
kuriose bus skaitomos ištraukos 
iš VIII tomo. Meninėje dalyje 
pasirodys Vyčių choras, vado
vaujamas muz. F. Strolios. Po 
sutiktuvių kavinėje vaišės ir pa
bendravimas. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

(sk) 

. x Lietuvių Bendruomenės 
Vidur io Vaka rų apygardos 
a t s tovų suvaž iav imas bus 
gegužės 15 d., sekmadienį. Jau
nimo centro mažojoje salėje. Re
gistracija prasidės 8:30 vai. ryto. 
Visi, kurie domisi lietuviška 
veikla, kviečiami susirinkime 
dalyvauti. 

x Pokylio, kur i s y r a ren
g iamas gegužės 15 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, progra
moje bus tautinių šokių grupių 
mokytojų pagerbimas^laimingų 
bilietų traukimas ir devynių 
tautinių šokių grupių pasi
rodymas. Visi kviečiami, visi 
laukiami. Bilietai Vaznelių 
prekyboje. 

x Kun. A n t a n a s Saulai t is , 
S J , atidarys religinio turinio 
dailės parodą, kurią rengia Lie
tuvių dailės muziejus Čiurlionio 
galeri joje J a u n i m o cent re 
gegužės 6 d. 7:30 v.v. Visuo
menė kviečiama džiaugtis pa
roda, tuo pačiu paremiant dailės 
muziejų. 

x Muzikės Rita Kliorienė ir 
Dal ia Viskont ienė sudarė pro
gramą ir dalyvaus su jų vado
vaujamais chorais Kultūros 
kongreso koncerte, kuris bus 
birželio 26 d. Toronte. 

x Alvudo sekmadien io pa-
žmon io Motinos dienoje šį 
sekmadienį nebus. 

x , , M a r g u t i s " kviečia 
atsilankyti į gegužės 22 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Jaunimo 
cent re rengiamą koncertą, 
kuriame programą atliks sol. 
Gintarė Jautakaitė — koloratū
rinis sopranas. Bilietai iš anks
to gaunami Gifts International 
parduotuvėje ir „Margučio" 
raštinėje. 

x Apie apsaugą nuo širdies 
a t a k o s ir stroko Alvudo radijo 
paskaitas kas ketvirtadienis 
8:30 v.v. perduoda Kazės ir 
Balio Brazdžioniu Lietuvos Ai
dai — radijo pusvalandis. 

x Kaip kovoti su į t ampa — 
676 Alvudo radijo paskaita šį 
sekmadienį 7:45 v.r. Frances ir 
Anatoliaus Šlutų radijo valan
dos metu. 

x Kazys Vabalai t i s , Cicero, 
111., pratęsė prenumeratą viene
riems metams su 25 dol. dien
raščio palaikymui. K. Vabalai-
tį skelbiame garbės prenumera
t o r i u m , o už auką labai 
dėkojame. 

x Dr. Elena Per t ik , New 
BufTalo. Mich., atsiuntė dien
raščio paramai 20 dol. auką. La
bai dėkojame. 

x J o n a s Krikštolai t is , Cle 
veland, Ohio, užsisakė naujau
sius Lietuviškos knygos klubo 
leidinus ir dar pridėjo auką. La
bai dėkojame. 

x NAMAMS PIRKTI PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais {mokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 
x Pasko los reikia? Namų 

pirkimo paskolos nuo 9.625^ 
(2.1 points). „Home Eųuity" pa 
skolos 10.5^ (fixed). Automo
bilio pirkimo paskolos iki 5 
metų 9 .5^ . KASA Lithuanian 
Federal Credit Union. 2615 W. 
7 ls t Str., Chicago tel.: 598-1333 
ir 737-2110. 

(sk) 
x I e š k o m a liet. ka lban t i 

moter i s prižiūrėti 1 m. mergytę 
trečd. ir penktd. Orland Park 
apyl. S k a m b i n t i 460-3103. 

(sk) 
x Rašy t . Saul ius Šaltenis 

skaitys savo naujausią kūrybą 
penktd.. gegužės 6 d. 8 v.v. Jau
nimo centro kavinėje. Visuo
menė kviečiama atsilankyti. 
Rengia Santara-Šviesa 

(ak) 

daukantėnus, greta pėstininkų TO A JįT^J J Jį TflT f 
šaulių įsirikiuodami į darnias * ^ /MMBMM 11% -L \S1J1. 
sąjungos bendras gretas, spon-

Šv. Antano bažnyčioje prie palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijų. Iš kairės: kun. dr. J. Ša-
rauskas. parapijos administratorius, ses. Palmyra, ses. Loreta ir ses. Igne Manjošiūtė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PUTNAMIETES CICERO 

MIESTE 

Putnamo seselės Loreta iš To
ronto, Palmyra iš Montrealio ir 
Igne Marijošiūtė iš Putnamo 
balandžio 24 d. buvo atvykusios 
dalyvauti apylinkės rėmėjų 
šventėje. Ta proga aplankė ser
gančius rėmėjus, pasikalbėjo su 
rėmėjų valdyba ir talki
ninkėmis, išklausė jų pagei
davimų. Nuvyko ir į Šv. Antano 
bažnyčią Cicero, kur parapijos 
administratoriaus iniciatyva 
yra labai gražiai išstatytos 
palaimintojo Jurgio Matulaičio, 
Nekalto Prasidėjimo seserų vie
nuolijos steigėjo relikvijos. 

Po šv. Mišių seselės susitiko 
su kun. J. Šarausku. Buvo 
malonu stebėti jo šiltą nuosta
bą pamačius seselę Palmyrą, su
kuria jis artimai dirbo daugiau 
kaip prieš 10 metų seselės 
Ignės pakviestas angliškai 
kalbančio jaunimo stovykloje 
Neringoje, Vermonte. Padėko
jusios už palaimintojo Jurgio 
relikvijoms skirtą garbingą 
vietą — ant Švč. Jėzaus Širdies 
altoriaus, maloniai pasikalbėju
sios jos išvyko namo. 

Šia proga reikia paminėti, 
kad. ruošiantis arkiv. Jurgio 
beatifikacijai ir po to. kun. J. Ša-
rauskas ne kartą apie jį kalbėjo 
kitataučiams parapiečiams, o 
dabar anglų kalba atna
šaujamose šv. Mišiose dažnai 
girdim kanono maldose jo 
kreipimąsi j mūsų naują pa
laimintąjį Jurgį. 

x J o n a s Krikštolaitis, Cle-
veland, Ohio. parėmė „Draugą" 
25 dol. auka ir pratęsė prenume
ratą 1988 metams. J. Krikšto-
laitį skelbiame garbės prenu
meratorium, o už auką labai 
dėkojame. 

x Ona Kovas, Omaha. Ne-
braska. su prenumeratos pra
tęsimu atsiuntė ir 25 dol. dien
raščio paramai. Oną Kovą skel
biame garbės prenumeratore, o 
už auką labai dėkojame. 

x Vaclovas Norvilas, Mon-
roe, Mich.. atsiuntė 20 dol. savos 
spaudos palaikymui ir pratęsė 
prenumerata vieneriems me
tams. V. Norvilą įrašome į gar
bės prenumeratorių sąrašą, o už 
auką labai dėkojame. 

x Juozas Karazija iš Chi-
cagos, mūsų rėmėjas, garbės 
prenumerator ius , lankėsi 
.,Drauge", pratęsė prenumera
tą ir paaukojo 20 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x Inž. Kostas Dočkus, Ci
cero, 111., visuomenininkas. 
..Draugo" nuoširdus rėmėjas, 
garbės prenumeratorius, pra
tęsė prenumeratą su visa 
šimtine. Nuoširdus ačiū. 

Atrodytų, kad visų lietuvių 
kunigų ir pasauliečių pareiga 
apie jį kalbėti, jį priminti, jo 
užtarimo prašyti, per jį stebuklų 
tikėtis, skatinant į jį nuolatinį 
pamaldumą, kad j is taptų 
šventuoju. Ir ne tik mūsų 
lietuvių, bet visų mūsų 
Bažnyčios tautų. Ar tai įvyks — 
priklausys nuo mūsų maldų. 
Katalikiškai lietuvių tautai čia 
ir okupuotoje Tėvynėje tai 
turėtų būt labai svarbu. 

ap . 

LIETUVIŲ DAILĖS 
MUZIEJAUS PARODA 

ČIURLIONIO GALERIJOJE 

„Religija lietuvių mene" — 
tokiu pavadinimu atidaroma 
Lietuvių dailės muziejaus pa
roda gegužės 6 d. 7:30 v.v. 
Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje. Muziejaus struktūra, 
inkorporavimas Illinois valsti
joje ir šios parodo0 religine 
tematika rodiniai buvo trumpai 
paminėti ir aprašyti „Draugo" 
kultūriniame priede balandžio 
23 d. Savo apimtimi ši paroda 
yra tik mažytė Čiurlionio gale
rijos Lietuvių tautodailės ir 
Dailiojo meno instituto rinkinių 
dalis. Temos pasirinkimas 
simboliškai labiau sietinas su 
septintojo krikščionybės šimt
mečio pradžia Lietuvoje ir išei
vijoje. Tai priminimas, kad 
gyvenime yra kažkas aukščiau 
už patį gyvenimą: sakrali-
nė-mistinė mūsų būties dalis, 
amžinai ieškoma dailėje, ban
danti atsklęsti duris už mūsų 
būties durų. Tą bilsmą ir ilgesį, 
išreikštą linijomis ir spalvomis, 
pajusime šioje parodoje, pilnai 
palikdami kiekvienam spręsti ir 
interpretuoti per nuosavą 
prizmę. 

Pereitą kartą daugiau buvo 
rašyta apie dail. Praną Domšai-
tį ir Viktorą Petravičių, spal
vingą asmenį savo gyvenimu ir 
grafika. Jo keturi darbai „Mano 
tėvynė" šioje parodoje bus ma

tomi pirmą kartą. Mėgstantieji 
realistinį meną galės džiaugtis 
tikrovės artumu. Taip pat pirmą 
kartą bus išstatyti dail. Jurgio 
Daugvilos naujieji medžio 
darbai. 

Grįžtant prie Lietuvių dailės 
muziejaus, reikia pabrėžti, kad 
jo tarybą ir valdybą sudaro dau
giausia jau išeivijoje gimusi kar
ta, čia studijavusi meną, turin
ti daugiau patyrimo amerikie-
tiškoje aplinkoje, dvikalbiška, 
energinga. Lietuvių dailės 
muziejaus veiklai atstovauja 
studijavusios dailę, jos istoriją, 
menotyrą nauji vardai, kaip 
Viktorija Kašubaitė-Matranga, 
Daiva Karužaitė ir Birutė Šon-
taitė. Kai kam gal jie mažai 
žinomi ar nežinomi, tačiau neži
nomi vardai pradeda istoriją. 
Muziejaus tarybos pirm. yra 
Emilijus Holenderis, valdybos 
pirm. dr. Gediminas Balukas, 
direktoriai ir valdybos nariai 
dail. Vanda Aleknienė, skulpt. 
Petras Aleksa, Marytė 
Černiūtė, Vida Rimienė, Laima 
Trinkūnienė, Algis Janusas, 
Povilas Krutulis ir Adolfas 
Markelis. 

Paroda atidaryta iki gegužės 
22 d. Lankymo valandos penk
tadienį 7-9 v.v., šeštadienį ir 
sekmadienį 11-7 v.v. 

Visi kviečiami dalyvauti šio
je neeilinėje parodoje. Ati
darymo vakarą bus vaišės. 

a.m. 

JŪRŲ ŠAULIŲ „NEMUNO" 
RINKTINĖJE 

Atsisteigus Lietuvos Šaulių 
sąjungai išeivijoje šiaurės 
Amerikos kontinente, 1963 m. 
Chicagoje suorganizavus 
pirmąjį jūrų šaulių dalinį — 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopą, Šaulių sąjungoje atgimė 
nepriklausomos Lietuvos 
laikais gražiai pasireiškusi jūrų 
šaulių šaka, pradėjusi savo pir
muosius žingsnius už jūrių 
marių. Laiko tėkmėje, pasekant 

- j ū r o s ša>;i:u pirm. E Vengianskap. dešinėje - J. Mikulis airoje 

taniškai steigėsi ir kiti jūrų 
šaulių junginiai JAV-se bei 
Kanadoje — Cicero, Detroite, St. 
Pe tersburge , Toronte ir 
Montrealy. 

Chicagos rajone ilgus metus 
šauliškoje veikloje besireiškiant 
Gen. T. Daukanto ir Klaipėdos 
jūrų šaul ių kuopoms dar 
daugiau sustiprėjo bei gana 
plačiau reprezentavo lietuvių 
visuomenės bei kitataučių 
tarpe. Vadovaujantis posakiu, 
kad k u r du stos, visados 
daugiau padarys, 1977 m. 
vasario 6 d. Cicero, 111., po Va
sario 16-sios minėjimo jūrų 
šaulių dalinių bendrame narių 
susirinkime buvo įsteigta pir
moji a t sk i r a koordinacinė 
Chicagos rajono jūrų šaulių 
„Nemuno" rinktinė. Tuo metu 
ji jungė 232 narius bendrai 
veiklai. Rinktinės pirmininku 
buvo išrinktas Cicero Klaipėdos 
jūrų šaulių kuopos narys pik. J. 
Švedas, sudaryta rinktinės 
valdyba ir priimti organizacinės 
veiklos nuostatai. Laikui bė
gant ir pirminiam entuziazmui 
išblėsus, nežiūrint, kad buvo 
daug tikėtasi, kažkodėl rink
tinės apimtyje jūrų šaulių pla
tesnė veikla neišsivystė. Visa 
veikla, kaip ir anksčiau, 
reiškėsi atskirai tik rinktinei 
priklausančių dalinių ribose. 

Po aštuonerių metų rinktinės 
pasyvios egzistencijos teko jos 
ateitimi susirūpinti. 1985 m. 
birželio 15 d. Gen. T. Daukanto 
ir Klaipėdos jūrų šaulių kuopų 
valdybų bendrame posėdyje 
vienbalsiai nutarus „Nemuno" 
rinktinės veiklą suaktyvinti, 
buvo persiorganizuota. Trejų 
metų kadencijai buvo sudaryta 
nauja r inkt inės vadovybė. 
Rinktinės pirmininku buvo iš
rinktas g.j.š. E. Vengianskas, 
vicepirmininku g.j.š. J. Mikulis, 
sekretorium A. Skopas, iždi
ninke G. Kuzmienė ir paren
gimo vadovu V. Utara. Chicagos 
rajono jūrų šaulių „Nemuno" 
rinktinės veikla pagyvėja. 

Rinktinės apimtyje, nepažei
džiant jai priklausančių dalinių, 
Chicagos Gen. T. Daukanto ir 
Cicero Klaipėdos jūrų šaulių 
kuopų savarankiškos admi
nistracinės, finansinės ir vidaus 
tvarkymosi veiklos principų, 
Chicagos rajone jūrų šaulių 
kuopos ir toliau su vėliavomis 
dalyvauja šauliams giminingų 
bei visuomeninių organizacijų 
rengiamose šventėse, minėji
muose, iškilmėse, eisenose ir ki
tuose lietuvių organizuotos 
veiklos apraiškose. Rinktinės 
atstovus matome vietos šaulių 
ar už Chicagos ribų kitų rengia
muose išvažiavimuose bei 
suvažiavimuose. Glaudžiai 
bendradarbiaujama su Chicagos 
ramovėnais, birutininkėmis, 

kūrėjais-savanoriais ir palai
komas ryšis su Mažosios Lie
tuvos dr-jos bei Maž. Lietuvos 
rezistencinio sąjūdžio vadovybe. 
Chicagos rajono „Nemuno" 
r ink t inės vardu, Gen. T. 
Daukanto ir Klaipėdos jūrų 
šaulių kuopų bendromis pastan
gomis rengiami minėjimai ir pa
rengimai. 

Paminėtinas šiais metais sau
sio 17 d. Chicagoje rinktinės su
rengtas ir pravestas jūrų šaulių 
metinė šventė — Klaipėdos 
krašto atvadavimo 65 metų 
sukakties minėjimas, kuriame 
dalyvavo ir žodį tarė iš Detroi
to atvykęs pirmininkas M. Aba
rius. Minėjime pagrindinę kalbą 
pasakė prof. B. Račkauskas, 
kalbėjo Mažosios Lietuvos dr-jos 
ir rezistencinio sąjūdžio pirmi
ninkas V. Žiobrys, savo prisimi
nimus papasakojo Klaipėdos at
vadavimo kovų aktyvus dalyvis, 
kūrėjas savanoris J. Tamulis, 
invokacines bei baigiamąsias 
minėjimo maldas sukalbėjo 
kapelionas kun. J. Borevičius ir 
evang. Tėviškės parapijos kle
bonas kun. Dumpys. Daly
vaujant Chicagos lietuvių 
visuomenei bei organizacijų 

JA VALSTYBĖSE 
— J o n a s Kemeža, gyve

nantis Waterbury, Conn., gavo 
liūdną žinią iš Lietuvos, kad ten 
balandžio 28 d. mirė jo brolis 
Alfonsas. Palaidotas šalia savo 
tėvų Alvito kapuose. Iš gausios 
šeimos Jonas vienintelis yra pa
siekęs Vakarus. Dar kelios 
seserys tebegyvena Lietuvoje. 

— Birutė ir Henrikas Bokai 
balandžio 17 d. Sun City, Ariz., 
iškilmingai atšventė savo ve
dybinio gyvenimo sukaktį su šv. 
Mišiomis ir vaišėmis savo nau
juose namuose, kuriuos pašven
tino kun. Antanas Valiuška, 
Phoenixo lietuvių kapelionas. 

— A.a. Teklė Kaktienė, 95 
metų amžiaus, gyvenusi pas 
dukterį Luciją, staigiai mirė ba
landžio 14 d. Laidoti buvo iš
vežta į Chicagą, kur palaidotas 
jos vyras ir kur anskčiau pati 
gyveno. Visiems buvo nuoširdi 
lietuvė. Be minėtos, dar liko 
duktė Elena. 

vėliavoms „Nemuno" rinktinės 
surengtas Klaipėdos krašto at
vadavimo minėjimas buvo pra
dėtas Lietuvos himnu, baigtas 
giesme „Lietuviais esame mes 
gimę". 

Labai sėkmingai praėjo ir ba
landžio 16 d. surengtas šaulių 
namuose pirmasis „Nemuno" 
rinktinės pavasarinis paren
gimas, kurio metu, jį pradedant, 
garbės nariui ir Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės garbės 
pirmininkui V. Išganaičiui, 
pasitraukusiam iš aktyvių rink
tinei vadovavimo pareigų ir iš
einančiam užtarnauto poilsio, 
už bendradarbiavimą „Nemu
no" rinktinės vardu pirmi
ninkas E. Vengianskas ir vice
pirmininkas J. Mikulis įteikė 
specialų adresą. 

Parengimo metu, kuriame 
dalyvavo netoli 200 svečių, me
ninę programą atliko iš Rockfor-
do atvykusi solistė Audronė 
Gaižiūnienė, įspūdingai pa
dainavusi tris harmonizuotas 
liaudies dainas ir jos vaikučiai 
— Audrutė ir Andriukas Gaižiū
nai padeklamavę V. Nemunėlio 
ir L. Žitkevičiaus kelis patrio
tinius eilėraščius. Jie buvo 
gėlėmis apdovanoti ir plojimais 
palydėti. Svečiai buvo vaišina
mi skaniais šeimininkės Matu
levičienės pagamintais šaltais 
užkandžiais ir šilta vakariene. 
Veikė gausus įvairiais gėrimais 
baras, buvo pravestas vertingų 
dovanų paskirstymas. Šokiams 
grojo smagus Š. Ramanausko 
orkestras. 

Šiame sėkmingame „Nemu
no" rinktinės pavasariniame 
parengime buvo matyti s-gos 
garbės narys V. Išganaitis, 
„Ramovės" Chicagos skyriaus 
pirmininkas A. Juškevičius, 
jūrų kapitonas ir Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
garbės šaulys B. Krištopaitis, iš 
Rockfordo atvykę Geraminai, 
keli okupuotos Lietuvos ekskur
santai ir daugelis kitų. 

Tenka paminėt i , kad 
„Nemuno" rinktinės dalinys 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopa šiais metais mini savo 
ilgametės veiklos 25 metų 
sukaktį, kurią numatoma spalio 
15-16 d. Chicagoje pamaldomis, 
apeigomis prie Lietuvos Laisvės 
kovų paminklo, sukaktuviniu 
banketu šaulių namuose, aka
demine dalimi, menine pro
grama, vaišėmis bei pasilinks
minimu ir specialiu iliustruotu 
leidiniu atžymėti . Cicero 
„Klaipėdos" jūrų šaulių kuopa 
savo 25-čio veiklos sukaktį 1989 
metais žada irgi iškilmingai 
minėti. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 
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