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

Švenčių atgarsiai 
Praėjo keletas mėnesių nuo 

neeilinių Lietuvos Bažnyčiai 
įvykių: Lietuvos krikšto 600 
metų centrinių jubiliejaus 
minėjimų bei arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio paskelbimo 
palaimintuoju. Iš laiko per
spektyvos daugelio mintys vis 
dar grįžta prie šventės įspūdžių, 
pergyvenant šventiškai pakilią 
nuotaiką ir prisimenant tai, kas 
minėtų švenčių džiaugsmą tem
dė. 

Lietuvos tikintieji tikėjosi, 
kad į jubiliejaus iškilmes bent 
su trumpu vizitu sovietinė val
džia leis atvykti šv. Tėvui Jonui 
— Pauliui II. Deja, šią teisę — 
pasikviesti į jubiliejų popiežių — 
valdžia pripažįsta tik rusų 
pravoslavų cerkvei; jie savo 
laiku naudojosi ir carų prielan
kumu. Sovietinė valdžia, atrodo, 
toliau tęsia senąsias Rusijos im
perijos tradicijas — iš visų 
Sąjungoje esančių religijų 
išskirtinai privilegijuota rusų 
pravoslavų cerkvė. 

Ši tendencija gan ryški ir 
sovietinės valdžios „dovanoje" 
Lietuvos krikšto jubiliejui — 
„Minties" leidyklos išleistame 
leidinyje „Bažnyčia Lietuvoje". 
Lietuvos vyskupų konferencijai 
nesut ikus leisti Lietuvos 

bažnyčių albumą, neįdedant 
centrinės Lietuvos bažnyčios — 
Vilniaus katedros (paverstos 
paveikslų galerija) nuotraukos, 
— valdžia pati ėmėsi šio leidinio 
sudarymo ir leidybos. Albumą 
paruošti buvo pavesta pagarsė
jusiam saugumiečiui, „besirūpi
nančiam" užsienio lietuviais V. 
Kazakevičiui bei LKP CK lek
toriui J. Sakalauskui, įžūlios ir 
naivios ateistinės propagandos 
straipsniais gausiai šelpiančiam 
rajoninius laikraščius. 

Atkreipkime dėmesį į pavadi
nimą „Bažnyčia Lietuvoje" (Ne 
bažnyčios, religijos Lietuvoje, 
bet Bažnyčia). Ir sudėtos ne tik 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
šventovių nuotraukos, bet ir 
rusų pravoslavų cerkvių, žydų 
sinagogų, machometonų meče
čių nuotraukos. Ir viskas ap
jungta pavadinimu „Bažnyčia 
Lietuvoje". Ateityje belieka to
je ateistų jau „suvienytoje" 
Bažnyčioje vadovaujančią rolę 
pripažinti lojaliausiai, dau
giausia lėšų Taikos fondui 
skiriančiai pravoslavų cerkvei, 
— ir baigsis taip bedieviams ne
pageidaujama Romos popiežiaus 
įtaka Lietuvai. 

(Bus daugiau) 

Vysk. J. Steponavičius — dvasinis 
vadovas 

Bona. — Didžioji Reuterio 
žinių agentūra, informuodama 
apie naujus vyskupų paskyri
mus Lietuvoje, re iškia 
nuomonę, jog pasikeit imai 
Lietuvos Bažnyčios viršūnėse 
vargu gali būti laikomi 
prošvaiste krašto Bažnyčios 
padėtyje. Agentūra atkreipia 
dėmesį, kad Lietuvos vyskupi
jos vis dar tebėra valdomos 
apaštalinių administratorių, 
nes dabartinėmis aplinkybėmis 
nėra galimybių skirti vyskupus 
ordinarus. 

Dvi vyskupijos iš viso jau ilgą 
laiką neturi vyskupo, o Lietuvos 
sostinės Vilniaus apaštalinis ad
ministratorius vyskupas Juli
jonas Steponavičius tebėra 
ištremtas ir dėl to negali eiti 
savo pareigų. Nepaisant to, rašo 
Reuterio agentūra, Lietuvos 

katalikai laiko vyskupą trem
tinį Julijoną Steponavičių savo 
dvasiniu vadovu. Agentūra 
primena, kad ir naujai paskir
tas Lietuvos vyskupų konferen
cijos pirmininkas vyskupas Vin
centas Sladkevičius buvo apie 
devyniolika metų ištremtas iš 
savo vyskupijos ir tiktai aš
tuntojo dešimtmečio pradžioje 
galėjo vėl į ją sugrįžti. 

Agentūra baigia savo prane
šimą primindama, kad Apašta
lų Sostas nė ra pripažinęs 
prievartinio Lietuvos įjungimo 
į Sovietų Sąjungą ir kad po
piežius Jonas Paulius II susi
tikimuose su Lietuvos vysku
pais ir kitomis progomis yra 
pakartotinai išreiškęs savo 
rūpestį pilnos religinės laisvės 
atstatymu Lietuvoje. 

„Demjanjuko teismas teisingas" 
C h i c a g o . — Praėjusio 

šeštadienio Sun-Times dienraš
tis savo vedamajame, atsiliep
damas į Myrono Kuropo komen
tarų straipsnį, rašo, jog Dem-
jenjuko teismas buvo teisingas 
ir ne kraujo kerštas. Iš anksto 
susidariusi nuomonė ir emocijos 
neįtaigojo teismo sprendimo, 
tačiau aišku, kad turėjo įtakos 
daugeliui žmonių Izraelyje ir 
šiame krašte pr ieš ir už 
Demjanjuką. Reikėtų prisimin
ti, rašo dienraštis, kad Ameri
kos Teisingumo departamentas 
nebūtų išdavęs Demjanjuko, jei 
pateikti įrodymai nebūtų buvę 
įtikinantys. Tokiu būdu abi 
laisvų kraštų sistemos priėjo 
prie tos pačios išvados apie jį. 

Abejotini a rgumenta i 

Demjanjukas kartą privačiai 
pasakęs, ką jis viešai neigia, 
kad jis iš tikrųjų yra nusikaltęs 
prieš žydus. Tai buvo karas, ir 

Senatas atideda sutarties 
ratifikavimą 

Darbininkai, nešdami Lenkijos vėliavas, Juodosios Madonos paveikslą ir popiežiaus Jono Pauliaus 
II atvaizdą, išeina iš laivų dirbtuvės Gdanske, kai buvo nutarta baigti streiką prieš komunistinę 
Lenkijos vyriausybe. Lech Walesa neša medinį kryžių. Tūkstantinė minia gatvėmis nužygiavo 
j Šv. Brigitos bažnyčią, kurioje vysk. Goclowski atnašavo šv. Mišias, o klebonas Henryk Jankowski 
pasakė pamokslą. Pamaldų metu buvo giedamos lenkų tautinės patriotines giesmės. 

Tai buvo teismo parodija TRUMPAI 
IŠ VISUR Holokaustui reikalingos aukos 

tie dalykai vyko, sakė jis. Tas 
pareiškimas buvo jo pasakytas 
dviem amerikiečiam palydo
vam, kurie lydėjo Demjanjuką 
perduoti Izraeliui. Palydovai 
buvo Izraelio apklausinėti ir 
paprašyt i nekalbėti , kol 
nepasibaigs jo teismas. Kitas 
argumentas, kurį turi Rytų 
europiečiai emigrantai, yra tai, 
jog Demjanjukas buvo apkaltin
tas pagal klaidingus Sovietų 
Sąjungos įrodymus, įteiktus 
Izraeliui. Į tai Sun—Times at
sako, kodėl Sovietai turėtų 
padėti Izraeliui, kurie jo ne
mėgsta? Ogi todėl, kad jie 
nekenčia nacių ir todėl jie bend
radarbiavo su Izraeliu, jog 
užtikrintų, kad senieji skerdikai 
turi atsakyti už savo brutalu
mus. 

Turėtų pakeisti bausmę 

Sun—Times savo editorialą 
baigia, rašydamas, kad Demjan-

Chicago. — Sprendimas buvo 
padarytas prieš prasidedant 
teismui. Tą dieną, kada Jonas 
Demjanjukas buvo išduotas 
Izraeliui, CBS žinių metu tele
vizijoje kalbėjo tuometinis Iz
raelio ministeris pirmininkas 
Shimon Perės, patvirtindamas 
Demjanjuko kaltumą, pranešda
mas: „Jis yra nacis; jis yra 
žudikas". „Išaugo nauja gene
racija. Yra labai svarbu, kad 
jaunoji generacija Izraelyje ir 
pasaulyje suprastų Holokausto 
žiaurumus". 

Teismas buvo teisingumo 
parodija, vyr iausybės 
suorkestruota drama, t a ip 
sudaryta, kad būtų palaikomi 
gyvi Holokausto atsiminimai ir, 
kad būtų suvestos sąskaitos su 
senu ir nekenčiamu priešu, rašo 
Sun-Times dienraštyje Myron B. 
Kuropas. 

Paruoš ta iš anks to 
Teismas prasidėjo iš teatro pa

ruoštoje salėje tą dieną, kai Iz
raelio Teisingumo ministeris 
kalbėjo per valstybinį radiją ir 
deklaravo: ..Šiandien prasideda 
nacio žudiko ir karo nusikaltėlio 
Jono Demjanjuko teismas". 
Teismo eigoje tūkstančiai žydų 
mokyklų vaikų buvo atvežti į 
salę stebėti bylos, o žiūrovai ga
lėjo laisvai šūkauti prieš Dem
janjuką nukreiptus šūkius. Net 
ir Jerusalem Post savo editori-
ale rašė, jei Demjanjukas būtų 
išteisintas, tai būtų pritemdy
tas Holokausto reikalas išorinio 
pasaulio akyse. „Daugelis 
izraelitų laukia, kad galėtų 
įsitikinti, jog karo nusikaltimų 

jukas neturi būti nužudytas. Tai 
tik vienas atvejis, kai dienraštis 
bent dalele sutinka su tais, 
kurie mano, kad Demjanjukas 
yra nekaltas. Tačiau dienraštis 
mano, kad Izraelio prezidentas 
turėtų jam paskirtą mirties 
bausme pakeisti kalėjimu iki jo 
amžiaus galo. Izraelis parodė 
savo bešališką teisingumą, rašo 
Sun—Times, tegu taip pat Izrae
lis parodo savo gailestingumą. 
Tokiu būdu, jei būtų tikrai nu
teistas ne tas žmogus, tai jis 
bent nebūtų pakartas. 

teismo pravedimas nėra klai
da", rašė Post. 

Atsiskaitymas su 
ukrainiečiais 

Ukrainoje gimęs Jonas Dem
janjukas buvo nuteistas mirti. 
Tuo metu Knesset speakerio 
pavaduotojas Dov Ben Meir 
parašė Amerikos žmogaus teisių 
Ukrainoje komiteto pirminin
kui laišką, kuriame išvakarėse 
teismo rašė: „Nuo Bogdan 
Chmelnicky laikų žydai turi at
siskaityti su ukrainiečiais". 
Chmelnicky buvo 17 amžiuje 
ukrainiečių kariuomenės het-
monas. 

Toronto Star laikraštyje Bar
bara Amiel teismą aprašė, 
pavadindama ..minios nulinčia-
vimo atmosferos t e i smu" . 
Walter Anastas, teisės pro
fesorius, buvo pritrenktas tuo 
brutaliu būdu. kokiame trys Iz
raelio teisėjai laikė kaltinamojo 
liudininkus. „Tokia teismo eiga 
niekad nebūtų toleruojama lais
vojo pasaulio teismuose", sakė 
jis. Žinomasis istorikas Nikolai 
Tolstoy norėjo apleisti teismą, 
kai teisėjai puolėjo asmenį, bet 
ne jo liudijimą. 

Teismo metu teisėjas Z vi Tai, 
kai liudijo Šmuel Krakowski 
apie ukrainiečių bendradar
biavimą su naciais II Pasaulinio 
karo metu, pasakė, jog iš jo liu
dijimo aišku, kad vokiečiai 
tikėjosi ukrainiečių bendra
darbiavimo todėl, kad ukrai
niečiai manė gausią nepriklau
somybę. Esant, ilgų laikų tradi
cija, jog ukrainčiai nekenčia žy
dų, net nuo Chmelnickio laikų, 
ir todėl ukrainiečiai bendradar
biavo su vokiečiais, o teisėjas 
norėjo, kad ta- liudininkas jam 
pritartų. m 

(Pabaiga rytoj) 

— Prancūzijos prezidentas F. 
Mitterand pa-<yrė socialistą 
Michael Rocan! būti ministeriu 
p i rmininku. Prancūzijoje 
prezidentas yra atsakingas už 
užsienio pol::;kos reikalus, 
krašto gynyba ir už krašto in
teresus užsienio valstybėse, o 
ministeris prinv.ninkas veda tik 
kasdieninius vv riausybės reika
lus. 

— Lenkijoje darbininkai 
baigė devynias dienas užtrukusį 
streiką. Gdansro Lenino laivų 
dirbtuvėse streikuotojai , 
vadovaujami Lech Walesos, 
išėjo tylėdami iš patalpų, 
nešdami kryžių, Juodosios Ma
donos ir popiežiaus Jono 
Pauliaus II portretą. Vyriau
sybė atsisakė patenkinti jų pra
šymą, kad būtų leista veikti 
Solidarumo sąjūdžiui. „Šį kartą 
mes nelaimėjome. Mes išeiname 
iš dirbtuvių ne su triumfu, bet 
iškėlę galvas aukštai, nes žino
me savo reikalavimų vertę ir 
teisę", pasakė Walesa. Prieš tai 
policija ir saugumo agentai 
buvo apsupę patalpas ir neleido 
visą dieną darb in inkams 
pristatyti maisto, kur į 
atveždavo vietinės bažnyčios 
tikintieji. 

— Danijos rinkimuose paaiš
kėjo, jog naujame parlamente 
turės 91 vietą tie, kurie yra 
nusistatę prieš NATO 
organizaciją, ir 88 vietas tie, 
kurie pasisako už dalyvavimą 
NATO sąjungoje su kitomis 
Europos valstybėmis. Paskuti
niai balsavimų rezultatai rodo, 
jog socialistai pralaimėjo kelias 
vietas, bet ir vidurio dešiniųjų 
partija, kuriai vadovauja dabar
tinis min. pirm. Paul Schlueter, 
nelaimėjo daugiau vietų. 
— Panamos karinis valdytojas 
gen. M. Noriega įsakė uždaryti 
visus Panamos konsulatus 
Amerikoje. 

— Chicagoje buvęs Illinois 
gubernatorius Richard Ogilvie 
mirė po širdies operacijos North-
western ligoninėje. Jis buvo 
gerai žinomas ir lietuviams. 
Spauda apgaili jo mirtį ir jo dar
bus politiniame gyvenime ver
tina gana palankiai. 

— Liuveno katalikų uni 
versitete šiais metais yra įvesti 
lietuvių kalbos kursai. Lietuviu 
kalbą du kartus savaitėje, iš 
viso penkias valandas, dėsto 
diplomuotas slavistikos pro
fesorius Liutauras Kazakevi
čius. Pažymėtina, kad jo ini
ciatyva Belgijoje įsikūrė Lietu
viškųjų Studijų cen t ras , 
kuriame dabar yra telkiama 
lituanistinė biblioteka. 

Washingtonas . — Senato de
mokratų ir respublikonų vadai 
pranešė, jog naujoji raketų 
sutartis nebus pateikta Senato 
ratifikavimui, jei Amerika ir 
Sovietų Sąjunga neišspręs dar 
esančių s k i r t u m ų raketų 
patikrinimo srityje, kad tos 
taisyklės atitiktų pasirašytą 
susitarimą. 

Reagano vyriausybė spaudžia 
Senato vadus, kad ši vidutinio 
nuotolio ir t rumpesniųjų 
distancijų raketų sutartis būtų 
Senate patvirtinta prieš prezi
dentui vykstant į viršūnių 
konferenciją Maskvoje, kuri 
prasidės gegužės 29 d. Bet sen. 
Byrd pasakė, jog sutartis nebus 
Senato darbotvarkėje tol, kol 
bus patikrinimo neaiškumų, 
kadangi jų iškilo dar ir visai 
naujų. Manoma, kad Shultzas, 
kuris dabar yra Genevoje, galės 
su Shevardnadze tai išlyginti ir 
pasirašyti atitinkamą raštą. 
Senato respublikonų vadas Bob 
Dole patvirtino, kad šis nuta
rimas yra ir su respublikonų 
pritarimu. 

Neaiškios pat ikr inimo 
ta isyklės 

Senatas šios su ta r t ies 
svarstymą atidėjo, kai Senato 
Žvalgybos komi te tas gavo 
detalų pranešimą iš Baltųjų 
rūmų apie aptikrinimo tai
sykles. Sovietų Sąjunga forma
liai atsakė į amerikiečių prie
kaištus, kad Maskva atsisako 
kai kurių savo įsipareigojimų 
toje sutartyje. Valstybės depar
tamentas šį Sovietų atsakymą 
charakterizavo kaip pozityvų 
veiksnį, kurį bus galima išrišti. 
Bet Senato Žvalgybos komitetas 
mano, kad Sovietų atsakymas 
yra nepatenkinamas. Pagal 
gautas informacijas, šis komite
tas atsisakė pritarti šios sutar
ties ratifikavimui. 

mininkas. „Tai ir ne politinių 
partijų problema. Bet ši pro
blema yra tarp Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos, problema, 
kurią sukūrė Sovietų Sąjunga, 
nenorėdama sutikti su 
pasirašytomis inspektavimo 
taisyklėmisytikrinant raketas 
vietoje". įvykęs bendras 
pasitarimas, kuriame dalyvavo 
Baltųjų rūmų štabo viršininkas 
Hovvard Baker, Saugumo tary
bos patarėjas pulk. Colin Powell 
ir Senato vadai, parodo Mask
vai, kad Amerikoje yra vienin
gas frontas ir jei ji nori, kad 
Amerikos Senatas ratifikuotų 
sutartį, privalo laikytis priimtų 
raketų patikrinimo bei inspek
tavimo taisyklių. Senatorių 
tarpe vyrauja nuotaikos, jog 
negalima skubėti su sutarties 
ratifikavimu, „nes gegužės 29 
data yra tik data ant kalendo
riaus viršūnių konferencijai". 
Galbūt Sovietų Sąjungoje 
esama žmonių, kurie nenori, 
kad ta sutartis būtų įgyven
dinta praktiškai ir kad nebūtų 
įsileisti inspektoriai tikrinimui. 

Vieningas nusis ta tymas 
Nė vienas senatorius neaiš

kino esamų skirtumų. Bet ..Tai 
nėra Baltųjų rūmų — Senato 
problema", sako sen. David 
Boren, Žvalgybos komiteto pir-

Traukiasi iš partijos 
Budapeštas . — Vengrijos ko

munistinė spauda pripažino, 
kad vien pastairaisiais mė
nesiais iš komunistų partijos 
pas i t r aukė 46 tūks tanč ia i 
vengru, tai yra apie penkis pro
centus visų Vengrijos komu
nistų partijos narių. Spauda 
atkreipia dėmesį, kad dauguma 
pasitraukusiųjų yra nepaten
kinti komunistų partijos Veng
rijoje vedama politika. Pati par
tijos vadovybė, besiruošianti 
v isuot in iam suvažiavimui , 
kuris įvyks gegužės 20 d., pri
pažino, jog yra padariusi didelių 
klaidų, sukėlusių gyventojų 
tarpe nusivylimą ir pesimizmą 
ir apsunkinusių dabar t inę 
ekonominę kr izę . Parti jos 
vadovybė atvirai pasisako už 
politinio gyvenimo demokrati
zaciją, siūlydama įvesti ir naują 
rinkimų sistemą, besiremiančią 
slaptu balsavimu ir galimybe 
iškelti daugiau negu vieną 
kandidatą. 

Neteisingi puolimai 
Washingtonas. — Prieš tre

jus metus viceprez. Bush buvo 
painformuotas Amerikos am
basadoriaus Panamoje, jog gen. 
M. Noriega yra įsivėlęs į nar
kotikų prekybą, rašo New York 
Times. Tačiau Bush pasakė, kad 
jam to ambasadorius niekada 
nėra sakęs. Bet 1985 m. Bush 
Washingtone buvo susitikęs su 
gen. Noriegos didžiausiu kritiku 
gen. Edward Briggs. Prieš tai 
Briggs pasiuntęs Valstybės de
partamentui pranešimą, kad 
gen. Noriega prekiauja narkoti
kais ir galbūt dalyvavo savo 
politinio oponento dr. Jugo 
Spadafora nužudyme. Amb. 
Briggs minėtame susitikime su 
viceprezidentu jam tai pasakęs. 

Šiandien šie reikalai keliami 
todėl, kad artėja rinkiminės pro
pagandos įkarštis. New York 
Times rasė, kad tuometinis Sau
gumo tarybos viršininkas adm. 
Poindexter vyko į Panamą ir 
žodžiu įspėjo gen. Noriega pasi
traukti iš narkotikų korupcijos. 
Gen. Briggs šiuo metu yra Ame
rikos ambasadoriumi Hondūre. 

Ambasadoriaus pareiškimas 

Kitos dienos laidoje tas pats 
dienraštis parašė, jog amb. Ed-
ward Briggs pranešė, kad jis 
nepranešė jokių žinių vicepre
zidentui apie Noriegos ryšius su 
narkotikų pirkliais. „Aš to tada 
negalėjau padaryti, nes tuo 
metu nieko nebuvo žinoma ir 
mes neturėjome jokių įrodymų, 
kad gen. Noriega dalyvautų 
narkotikų prekyboje. Todėl bet 
koks pareiškimas ar pasaky
mas, kad aš apie tai tuo metu 
painformavau viceprezidentą, 
vra netiesa". 

— W a s h i n g t o n e Pašto 
viršininkas Anthony Frank 
pranešė, kad vasarą bus pradė
tas skirstyti paštas sekmadie
niais, tačiau bus sumažinti kiti 
patarnavimai. 

KALENDORIUS 
Gegužės 12 d.: Dangun žen

gimas. Šeštinės. Nerėjas. Achi
las, Pankrautas. kankiniai. Fla
vija. Vaidutis. Viligailė. 

Gegužės 13 d.: Servacijus, 
Imelda. Zigmantas, Neris, Alvy
de. 

ORAS 

Saulė teka 5:35. leidžiasi 7:59. 
Temperatūra dieną 711.. nak

tį 52 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. gegužės mėn. 12 d. 

VILTIES ŽIBURĖLIS 

Dabar vaikų lietuvių kalbos 
mokėjimas yra labai ne
vienodas. Vieni gerai kalba, kiti 
tik supranta, tretiems ir supras
ti sunku lietuviškai. Tad prieš-
mokylinio amžiaus ir pirmųjų 
skyrių klasėse pirmauja anglų 
kalba. Mokytojų kebli padėtis. 
Toje pačioje klasėje vieniems pa
mokos gali būti per lengvos, ki
tiems per sunkios. Ne pagal 
savo pajėgumą besimokančiam 
vaikui darosi neįdomu. Neįdo-
mumas skatina nedrausmingu
mą. 

Tėvams, kuriems lietuvių 
kalba yra didelė vertybė, kurie 
namie išmokė vaikus gerai 
lietuviškai, šios „nulietuvėju-
sios" lituanistinės mokyklos 
klasės kelia didelį rūpestį ir 
nusivylimą. Gi kiekvienas 
vaikas, ateinantis į šeštadieni
nę mokyklą, yra svarbus ir 
reikalingas individualaus dėme
sio. 

Jauna mokytoja Taura Unde-
rienė, tvirtai nusistačiusi dirb
ti tik su lietuviškai kalbančiais 
3-6 metų amžiaus vaikais, 
mokyklos vadovybei pritariant, 
įrengė klase ir paruošė trijų 
metų programą Montessori me
todu. Ir taip, nuo 1987 m. rugsė
jo mėn. „Žiburio" lituanistinėje 
mokykloje įvesta reforma. Pra
dėjo veikti dvi klasės prieš-
mokyklino 3-6 metų amžiaus 
vaikams: „Žiburėlis A" — 
kalbama tik l ie tuviškai 
(mokytoja T. Underienė) ir 
„Žiburėlis B" — dvikalbė klasė 
(mokytoja D. Petrulytė). 

Šeštadienį prieš Verbas, iš pat 
ryto, kaip žingeidi viešnia, atsi
radau „Žiburėlyje A". Aštuoni 
balsiukai su mokytoja kalbėjo 
maldelę: 

Gerasis Dievuli, mus 
laiminti prašom, 
kai skaitome, piešiam, 
dainuojame, rašom! 

Tai Lina Bublytė, Viktorija 
Crots, Andrius Mikaila, Paulius 
Mikaila, Aleksa Moss, Audrius 
Moss, Vytas Reitz ir Lina 
Sirgėdaitė. 

Dainavo, kalbėjosi apie 
artėjančią šventę, drauge mokė
si eilėraštį apie prisikėlusį Kris
tų, šoko, susipažino su naujais 
žodžiais, žaidė. Pertraukos metu 
visi priešpiečius valgė prie savo 
mažų staliukų, pasišnekučiuo
dami ir vėliau tvarkingai juos 
nušluostydami. Užsiėmimuose 
kiekvienas savarankiškai pasi
r inko darbelius. Vyresnieji 
geraširdiškai padėjo jaunes
niems. Puošė velykinius krep
šelius. Jautėsi vaikų domėji
masis viskuo, kas klasėje vyko; 
sugebėjimas pasakoti, klausti ir 
koncentruotis. Nebuvo jokios 
įtampos — visi saugūs ir sma
gūs. Per individualius užsi
ėmimus Vytukas, pirmiausiai 
r imtai išsiaiškinęs, kad K 
niekada neturi taškelio, rinko 
raides tyliai niūniuodamas: 
„Tupi kiškis ant kopūsto, pūs
to, kad pilvelį jam išpūstų, 
pūstų". Audriukas, suradęs 
paslėptus šokoladinius kiauši-
nukus, pareiškė: „Kiškis labai 
geras", o Paulius suabejojo: 
„Gal ne kiškis padėjo..." Aleksa, 
puošdama krepšelį džiaugėsi: 
„Man patinka gražinti". And
rius nusprendė, kad, žaidžiant 
Tėvelį meistrelį, galėtų būti ir 
du tėveliai. Lina S., žiūrėdama 
į paveikslėlį, greitai ir taisyk
lingai sudėstė žodį „kojytė", o 
Linutė B. .lankstydama nerti-
nuką: „Aš noriu pabandyti 
gerai". Viktutė padovanojo man 
savo piešinį, liepdama pasika
binti ant sienos prie lovos. 
Skirstėsi į namus,, laukdami 
Velykų ir margučių. 

Vaikų pažanga kas šeštadienį 
pažymėta auklėtojos lapuose ir 
vedamuose užrašuose. Du kar
tus per metus tėvams praneša
ma apie vaiko progresą. Vyks
ta pas ikalbėj imai . Tėvai 
kviečiami ateiti klasėn stebėti. 
Aplinka pritaikyta vaikui, kad 
galėtų būti kuo daugiau sava
rankiški. Darbai laipsniuoti nuo 
lengviausių iki sunkesnių. 
Kiekvienas vaikas dirba pagal 
savo pajėgumą ir sugebėjimus. 
Tikima, kad vaikas nori išmokti 
ir išmoksta veikdamas, naudo
damas ranką. Auklėtoja pa
ruošia medžiagą, sustato ap
linką, padeda išvystyti vaiko 
norą mokytis. Klasėje egzistuoja 
aštuonios sritys, kuriose randa
si: kalbos, rašymo, gamtos, ma
tematikos, meno, manipulia
cijos, praktiški ir jusliniai — 
suvokiniai darbai. 

Per keturias valandas negir
dėjau nei vieno angliško žodžio. 
Šis vizitas man buvo labai 
mielas ir įdomus, stebint vaikus 
ir taip nuoširdžiai, planingai ir 
profesionaliai auklėjimo darbui 
pasiruošusią mokytoją Taurą. Ši 
klasė — tikras vilties žiburėlis, 
branginantiems lietuvių kalbą 
vaikų lūpose. 

Jūratė Pečiūrienė 

DLOC METINIS 
SUSIRINKIMAS 

DLOC metinis susirinkimas 
įvyko gegužės 1 d. Šv. Antano 
parapijos mokyklos klasėje. 

1 

LB Detroito apylinkės „Žiburio" lituanistinės mokyklos jauniu šokėjų grupė. Iš k.: I eil. — Renata 
Ratnikaitė, Daina Merkytė, Dana Rugieniūtė, Rima Idzelytė, Andrėja Leiputė, Michelle 
Jasevičiūtė. II eil. — Paulius Gilvydis, Tauras Barauskas, Dana Barauskaitė, Liana Janušytė, 
Juozas Jasevičius, Aleksas Mitrius. Trūksta: Andrius Viskantas, Arvydas Merkys, Andrius 
McDonald, Vitas Žebraitis, Katie Skorupskaitė. 

Susirinkimą pradėjo pirm. dr. 
Algis Barauskas. Susirinkimui 
vadovauti pakvietė Albertą 
Misiūną, sekre tor iaut i — 
Antaną Norų. Pateikta darbo
tvarkė be pakeitimų priimta. 
Sus ikaupimu pagerbti 
mirusieji. 

1987 m. birželio 27 d. susi
rinkimo protokolą skaitė An
tanas Norus. Protokolas pri
imtas su viena pataisa. 

Valdybos pranešimus atliko 
pirm. dr. Algis Barauskas; iždi
n inkas A n t a n a s Vaitėnas 
pajamų-išlaidų apyskaitą 
pateikė raštu. Česys Šadeika 
paskaitė susir inkime daly
vaujančių atstovų pavardes, 
pažymėdamas, kad 20 atsatovų 
atstovauja 14-kai organizacijų. 

Revizijos komisijos aktą per
skaitė teis. Stasys Šimoliūnas. 
Cen t ras turėjo pajamų — 

6,623.40 dol., išlaidų - 768.13 
dol.; kasoje turi 5,855.27 dol. Pi
nigai laikomi banke, knygos ve
damos tvarkingai. 

Iš pranešimų buvo matyti, 
kad DLOC valdybos nariai dir
ba net su 4 kitomis organiza
cijomis — Pavergtų Tautų, Pa-
baltiečių ir kitomis. Yra apsi
krovę darbais ir dėl to silpniau 
veikiama savoje organizacijoje. 
Dirbančių maža, o kri t i 
kuojančių daug. 

Valdyba perrinkta ta pati: dr. 
Algis Barauskas, adv. Kęstutis 
Miškinis, Bernardas Brizgys, 
Antanas Norus, An tanas 
Vaitėnas, Algis Vaitiekaitis, 
Česys Šadeika ir Ona Ša-
deikienė. 

Revizijos komisija: Vincas 
Tamošiūnas, Stasys Šimoliūnas 
ir Antanas Sukauskas. Valdyba 
pareigomis dar nepasiskirstė. 

Nuotr. K. Račkausko 

PILĖNŲ STOVYKLOS 
ATIDARYMAS 

Žmonės, praleidę žiemą ir 
atšilus orui .stengiasi ištrūkti iš 
miesto ir praleisti dieną kur 
nors gamtoje. Pasišildyti 
saulutėje ir pakvėpuoti grynu 
oru. Svarbu kur išvažiuoti ir 
kaip praleisti tą gražiąją pa
vasario dieną. Detroito lietuviai 
neturėtų tuo skųstis. Ne per 
toliausia nuo Detroito jie turi 
dvi gražias stovyklas — Dai
navos ir „Pilėnų". „Švyturio" 
jūrų šaulių kuopos stovyklos 
„Pilėnai" atidarymas įvyks 
gegužės 22 d. Šauliai ir šaulės 
tam atidarymui kruopščiai ruo
šiasi. Sesės šaulės turės įvairių 
skanių lietuviškų valgių, o 
broliai šauliai gėrimų. Bus tur
tingas laimės šulinys ir kitų 
įvairenybių. 

XLXUB VII) V O S . 
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DĖMESIO! 

Pr imename, kad Vidurio 
Amerikos apygardos naujų 
narių verbavimo vajus, pradėtas 
1987 m. liepos 1., baigiamas 
š.m. birželio 30 d. Iki to laiko 
turi būti sumokėti narių mokes
čiai. Nelaukite iki paskutinės 
minutės, jei tikitės galimybės 
laimėti apdovanojimus, teikia
mus liepos 4 d. metiniame pik
nike. 

Jau gautos piniginės dovanos 
premijoms: 

1. 250.00 dol. iš Standard Sa-
vings & Loan Assoc. 

2. 100.00 dol. iš Marąuette Fu-
nerals. 

3. 50.00 dol. iš Gaidas & 
Daimid Eudeikis Funerals. 

4. 50.00 dol. iš Stanley Bal-
zekas. 

Dovanos bus skiriamos kuo-
poms/suradusioms daugiausia 
naujų narių; ir asmenims prira
šiusiems 12, 9, 7, 5 ar daugiau 
narių. 

Neužmirškite pasirašyti ir įra
šyti datą. Likutis nuo premijų 
bus paskirstytas jaunučių kuo
poms. 

Ellie Kasputis, 
Narystės komiteto pirmininkė 

36-TOS VYČIŲ KUOPOS 
VEIKLA 

Brighton Parko Nekalto Pra
sidėjimo parapijoje veikianti 
36-toji Lietuvos Vyčių kuopa 
šventė Lietuvos Nepriklauso

mybės paskelbimo sukaktį 
žvakių šviesos prieblandoje 
įvykusia programa, tuo 
išreikšdama solidarumą su vi
same pasaulyje vykusiomis de
monstracijomis, ypač okupuo
tose Lietuvoje, Latvijoje bei 
Estijoje. Vasario mėnesio susi
rinkimas buvo pašvęstas susi
kaupimui. 

Kovo mėnesio susirinkime, 
vykusiame parapijos salėje, 
šventėme Marijos metų 
paskelbimą. 

Kuopa pasveikino naująjį 
kleboną kun. Antaną Puchens-
kį, atkeltą iš Hickory Hills 
miestelio Šv. Patricijos pa
rapijos. Tuo pačiu atsisveikinta 
su išvykstančiu į Marąuette 
Parko parapiją klebonu kun. 
Jonu Kuzinsku. 

Šv. Kazimiero šventę šven
tėme globodami Lietuvos Vyčių 
Vidurio Amerikos apygardos 
suvažiavimą. Po bažnyčioje 
atnašautų šv. Mišių, pietūs 
vyko parapijos salėje. Daugiau 
negu 100-tas narių vaišinosi 
Elenos L. Meizis bei jos komi
teto narių paruoštu maistu. 
Kun. Fabijonui Kireiliui buvo 
įteiktas „Man of the Year" 

Lietuvos Vyč ių 112 kuopos narys dr. Ferdinandas Kaunas, už ilgamete visuomeninę ir politine 
veikla . Lietuvių Respublikonų Illinois lygos buvo pagerbtas ..Iškilaus Lietuvio" žymeniu š.m. 
balandžio 24 d. Lietuvių Tautiniuose namuose vykusiame LRI lygos bankete. Iš k.: Vanda 
Kaunienė , dr. Ferdinandas Kaunas, Vytautas Jasinevičius, LRI lygos pirmininkas ir banketo 
programos vedėja Nijolė Maskel iūnienė 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

metams 
U.S.A $60.00 
Kanadoje (U.S.A.) dol. . . $60.00 
Užsienyje $60 00 
Savaitinis (Šešt. pned.) . $35.00 

Vį metų 3 mėn. 
$35.00 $20.00 
$35.00 $20.00 
$35.00 $20.00 
$20.00 

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

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotu straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Atvykę galės ne tik skaniai 
pavalgyti, atsigerti, bet ir susi
tikti su savo draugais ir pažįs
tamais. Šauliai visus kviečia ir 
visų laukia. Vartai bus ati
daryti nuo pat ryto. 

A. Grinius 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2*J6 W. 71st Street 
Priima treciad nuo 2 iki S v v. 
Ketvirtad nuo 10 v r iki 6 v.v 
Susitarimui skambint 436-5566 

žymuo už jo didelį įnašą 
Lietuvos Vyčių veikloje. 

Ateityje planuojame dalyvau
ti Centro valdybos rengiamame 
Visuotiniame Lietuvos Vyčių 
suvažiavime Washingtone, DC. 
Rūpinamės surengti ir metinį 
liepos 4-tos pikniką parapijoje. 

Marija Kinčius 

CHICAGOS JAUNUČIAI 
VYČIAI 

Lietuvos Vyčių 36-tos kuopos 
jaunučių veikla prasidėjo 
1987-tųjų metų birželio 23-čią 
dieną, vadovaujant Sabinai 
Klatt Henson. Jaunučiai išsi
rinko valdybą: pirmininkas 
Ronald Novak, pirmoji vice-
pirm. Gina Scheiber, antroji 
vicepirm. Beth Jensen, sekre
torė Lisa Boese, korespon
dencijų sekr. Kristina Jensen, 
iždininkė Donna Scheiber, 
tvarkdarys Allen Cius ir kores
pondentė Kristina Cius. 

Kun. Fabijonas Kireilis pri
saikdino valdybos narius ir kar
tu su p. Sirutiene iždą papildė 
nario mokesčių bei kitų organi
zacijos reikalų padengimui. 

Praėjusiais metais įvyko 
penki susirinkimai. Ir šiais 
metais veikla gyva! 

Kovo 6-tą dieną dalyvavome 
Šv. Kazimiero minėjimo procesi
joje, nešdami Evelyn Ozelis 
mūsų kuopai padovanotą 
Lietuvos vėliavą, kurią kun. 
Kireilis iškilmių metu 
palaimino. Didžiuojamės turė
dami savo vėliavą. 

Kovo 7-tą dieną sugužėjome į 
Bit o' Magic restoraną susipa
žinti su 24-tos ir 112-tos kuopos 
jaunučiais. Programa mus už
būrė burtininkas... 

Susirinkimų nekantraudami 
laukiame, norime daugiau suži
noti apie Lietuvą, jos praeitį, 
ir tuo pačiu apie mūsų šaknis. 

Kristina Cius, 
Vertė 

Aleksandras PnkaMSVic J r . 

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. 

Of». 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS !R 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 te l . — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidg 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 
Tel . 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie A v e . , 
Chicago, III. 60652 

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

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS 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. 71$t St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

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 penkt. 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractlc — 
5522 S. Wolf Rd. 

Westem Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Tel . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

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. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt. 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

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

11800 Souttmest Highway 
Palos Heights, III. 60463 

(312) 361-0220 (312) 361-0222 

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. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tel. 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHiRURGAS 

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

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

JOHN P. VVAITKUS, M.D., FACS 
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Pakelti akis — 

PAMATYTI VIRS 
ŽEMĖS 

VISKAS GYVENIME 
VYKO TVARKINGAI 
Kun. J. D. Degučio auksinis jubiliejus 

Dangun Žengimo šventė pri
mena Jėzaus Kristaus atsi
skyrimą nuo apaštalų ir grį
žimą, kur jis priklauso nuo 
amžių. Tos vietos, žmogiškai 
išsireiškiant, jis kaip Dievas 
niekada nebuvo palikęs. Ir apaš
talams dangaus pasiuntiniai 
pareiškė: „Vyrai, Galilėjiečiai, 
ko jūs stovite, žiūrėdami į 
dangų? Tas Jėzus, kurs paimtas 
nuo jūsų į dangų, taip pat ateis, 
kaip matėte jį žengiant j dangų" 
(Apd. 11, 11). Jis buvo žmogus 
apaštalų ir mokinių tarpe, nors 
darė dieviškus dalykus — ste
buklus. Bet j is buvo Dievas, 
kuriuo apaštalai turėjo pasi
tikėti, jo mokslą tęsti, jo Evan
geliją skelbti visam sutvėrimui, 
kaip Jėzus jiems yra įsakęs. Ir 
jie nustebo, kai jis prisikėlė, jie 
nustebo, kai jis jų akivaizdoje 
pakilo į aukštumas, kurių jų 
akys ir net širdys nepasiekė. 
Apaštalai suprato jo mokslą tik 
tada, kai Jėzus jiems ir visiems 
savo sekėjams atsiuntė Ramin
toją — Šventąją Dvasią. 

Nors Kristaus žmogiškas kū
nas, po prisikėlimo iš mirusiųjų 
buvo pakeistas, sudvasintas, 
nes jis įėjo ir per uždarytas 
duris, bet apaštalai jį matė tik 
kūniškai pakylant nuo žemės. 
Jie matė akimis, o reikėjo jausti 
ir širdimi. J ie matė, kaip tas 
apaštalas Tomas tik palietęs 
žaizdų vietas, bet iš tikrųjų „pa
laiminti, kurie nematė ir tikėjo" 
(Jn. 20, 29). Ir apaštalus Dievo 
pasiuntiniai turėjo įspėti, bet 
Dangun įžengime „Jie pagar
bino jį ir su dideliu džiaugsmu 
sugrįžo į Jeruzalę" (Lk. 24, 52). 

Po Jėzaus Kristaus įžengimo 
į dangų apaštalai, nors dar 
neturėjo Šventosios Dvasios 
dovanų, jau džiaugėsi juo, jo 
mokslu ir ta misija, kurią savo 
gyvenime vaikščiodamas su jais 
ir ypač po prisikėlimo jiems 
buvo pavedęs. Jis nurodė, kaip 
jie turi elgtis pasaulyje, kaip jie 
turi skelbti Evangeliją, kaip jie 
turi kentėti persekiojimus, nes 
didžiūnai ir save teisiais laikan
tieji persekiojo patį Kristų, jų 
mokytoją. Dangun žengimas su
stiprino jų tikėjimą Jėzumi ir 
pasitikėjimą savimi. 

Ši šventė po Velykų yra didelė 
visiems krikščionims, visiems 
Jėzų sekantiems, nes Jėzus pa
rodė, kad jis savo dieviška galy
be įžengė į t a s amžinąsias bu
veines, kurias jis pažadėjo savo 
mokiniams ir tiems, kurie dėl jo 
vardo bus persekiojami ir turės 
kentėti. Pasaulis nekęs Kris
taus apaštalų iki pasaulio pa
baigos, nes pirmiau persekiojo 
ir nekentė jo paties, kaip žmo
gaus rodančio jiems gyvenimo 
kelią, ir kaip Dievo, reikalau
jančio laikytis ne tik Mozės, bet 
ir jo įstatymų. Ir apaštalai ži
nojo, kad Jėzus nuo dabar jau 
yra ne tik jų mokytojas, bet ir 
užtarėjas danguje pas Dievą. 
Jis pats, kaip Dievas, gyvena 
amžinybėje, o ne tik laikinume, 
pasiėmęs žmogaus pavidalą. 

Jėzus pats pasakė savo apaš
talams: „Aš einu jums vietos 
prirengti" (Jn 14, 2). O apaš
talas šv. Paulius dar prideda: 
„Todėl jis ir gali išgelbėti amži
nai tuos, kurie artinasi per jį į 
Dievą, nes yra visuomet gyvas, 
kad mus užtartų" (Žd. 7, 25). Ir 
tas pats Paulius toliau sako; „ką 
gi kita reiškia tas užžengimas. 

jei ne tai, kad jis pirma buvo ir 
nužengęs į žemiausias žemės 
dalis?" (Ef. 4, 9). Jis buvo žmo
gus kaip kiti žmonės, bet buvo 
kar tu Dievas, nors savo 
dieviškumą tik retkarčiais pa
rodydavo mokiniams, dary
damas stebuklus, prikeldamas 
iš mirusių ir pats nužengdamas 
iš žemiško gyvenimo į dangų, 
kuriam jis priklausė. 

Dangun žengimo šventė reiš
kia, kaip dar vieną dievybės įro
dymą, kaip dar vieną savo mi
sijos žemėje patvirtinimą, kaip 
dar vieną savo galybės pa
reiškimą. Šv. Grigalius ir sako: 
„Neskaitome, kad mūsų Išgel
bėtojas buvo pakeltas ugniniu 
vežimu ar angelų patarnavimu. 
Tas, kuris sukūrė visus daiktus, 
pakilo į aukštį savo paties galy
be". Jis parodė savo dievišką 
galią, kuri žmonėms liko pavyz
džiu, kad reikia pakilti aukš
čiau žemės, aukščiau žemiškų 
dalykų, kurie žmones supa ir 
kurie reikalingi. Bet kartą 
reikia pamatyti ir dvasines 
aukštumas — žmogaus vertę. 

Pakilti aukščiau žemės tai 
suprasti žmogaus asmens 
nelygstamą vertę. Juk dėl žmo
gaus, nors neklusnaus savo Kū
rėjui, Dievas siuntė savo Sūnų 
Jėzų Kristų žmogaus pavidalu 
žemėn. Jis gyveno tarp žmonių, 
kaip žmogus, bet kartu rodė, 
kad žmogus pakiltų aukščiau už 
kasdienybę, kuri savaime jį 
supa. Dangun žengimas ir yra 
tas žmogaus įsižiūrėjimas į savo 
Kristų, kuris buvojo Mokytojas, 
bet kartu ir Dievas. Jis buvo jo 
bendras, bet kartu ir Dievo 
Sūnus. Jis pakilo iš žemiško 
gyvenimo. Nors jau buvo prisi
kėlęs iš mirusiųjų ir sudva
sintas pasirodęs apaštalams ir 
kitiems ištikimiesiems moki
niams, bet žengė pas savo tėvą, 
nuo kurio niekada nebuvo atsi
skyręs. Kaip mokslininko iš
mintis, sudėta knygoj, kurią 
gali kiti skaityti, jo išminties ir 
moksliškumo nesumažina. 

Kiekvienas žmogus, nors jis ir 
visomis jėgomis sektų Kristų, 
yra tik šios žemės kūrinys, pri
sirišęs prie savo reikalų, prie 
kasdienos, prie savo darbo ar 
šeimos, prie savo draugų ar tau
tos. Bet visi tie daiktai žemėje 
yra tik laikini. Jie visi žmogui 
reikalingi, kol jis gyvena žemėje 
laikinu gyvenimu. Jie negali 
tapti viešpačiais žmogaus, kuris 
priklauso aukščiausiam Vieš
pačiui. Dangun žengimas prime
na, kad kiekvienas turi pakilti 
aukščiau žemės, aukščiau savo 
kasdieninių reikalų ir aukščiau 
savęs, kaip žemės kūrinio. 
Žmogus turi pajusti, kad jis yra 
skirtas aukštesniems dalykams 
— gyvenimui amžinybėje su 
savo Kūrėju, su savo Atpirkėju 
ir savo nuolatiniu palydovu 
Šventąja Dvasia. 

Tas akių pakėlimas į aukšty
bes, tas supratimas, kad esi 
skirtas dvasiniams dalykams, 
kurie nėra tik žemės turtai, yra 
pagrindinė Dangun žengimo 
prasmė. Apaštalams tai norėjo 
parodyti Kristus, o Bažnyčia šia 
švente nori parodyti, kad Kris
tus yra gyvyųjų Dievas net 
tada, kai jis yra įžengęs į dan
gų. Juk jis pasakė guodžiančius 
žodžius visiems, kad pasilieka 
su mumis iki pasaulio pabaigai. 

Pr . Gr. 

Kun. Jurgis Degutis 

Čia bus kalbama apie ramaus 
žmogaus kun. Jurgio Degučio 
kelią. 

Kun. J. D. Degutis gimė 
Minersville, PA, 1910. XII.30 
angliakasio šeimoje, kaip 
trečias, jauniausias vaikas. Jam 
turint vos 12 metų, staiga mirė 
tėvas. Našlė motina ištekėjo 
antrą kartą. Kun. J. D. Degutis 
lankė viešąją pradžios mokyklą, 
nes parapijinės nebuvo. 1928 
stojo į Šv. Karolio (St. Charles) 
seminariją Overbrook, PA. 
Įšventintas kunigu 1938.V.26. 
Vikaravo keliose parapijose, kol 
1966 gruodžio 6 d. buvo paskir
tas Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos Philadelphijoje klebonu. 
Nuo 1986 sausio yra Šv. Andrie
jaus parapijos garbės klebonas 
(Pastor Emeritus). Nuo to laiko 
parapijai vadovauja kun. K. 
Sakalauskas. 

Tai enciklopediniai duome
nys, kuriuose nėra žmogaus. 
Žmogui atidengti reikia dau
giau žodžių, ypač ramiam, kuk
liam žmogui. 

Minersville — mažas anglia
kasių miestelis, gal 5,000 
gyventojų. Tarp kalnų, o po 
žemės klodu pasislėpęs akmens 
anglis. Apylinkėje daug mažų 
kasyklėlių. Kun. J. Degučio 
tėvas — angliakasys, o motina 
— šeimininkė, nes tada kitaip ir 
pagalvoti nebūtų buvę galima. 
Tėvas traukinėliu važinėjo i 
darbą, kartais pėsčias eidavo ir 
taip šešias dienas per savaitę. 
Vaikai gatvėse žaisdavo, lie
tuvių, graikų, vokiečių, lenkų, 
airių vaikai. Visi mažaturčių, 
mažamokslių vaikai, visi lygūs. 
Angliakasio Degučio vaikai 
dažnai ankstyvais rytais, dar 
tamsoje, kai visi miega, su 

VYTAUTAS VOLERTAS 

motina skubėdavo uogauti, gry
bauti, malkų arba anglių rinkti. 
Jie retai pirkdavo kurą, duoną 
— niekados. Motina kepdavo 
pati . Nebuvo automobilių, 
šaldytuvų, net ,ice box' nebuvo. 
Nebuvo savų namų, gyveno pas 
gimines. Tada žiemos būdavo 
šaltos, daug sniego, daug rogių. 

Lietuviai? Šiek tiek. Jau vien 
Degučių gyveno trys šeimos 
kaimynystėje. Dar dvi lietu
viškos ,karčiamos', lietuviška 
maisto krautuvėlė, nedidelė 
lietuviška parapija (Šv. Pranciš
kaus). Tėvai pakalbėdavo apie 
grįžimą į Lietuvą. 

Angliakasys Jurgis Degutis 
gavo akordinį darbą ir juo labai 
džiaugėsi. Pirmą dieną į jį 
nuvykęs susirgo ir trečią dieną 
n irė. Nelaimė, motina našlė su 
tr imis vaikais. Vyriausias 
šešiolikos, dukrelė trylikos su 
viršum, Jurgis dvylikos. Už 
poros metų motina ištekėjo už 
našlio su keturiais vaikais. 
Persikėlė pas jį, namą turintį. 
Dabar j au septyni vaikai 
susidarė. 

Kun. J. Degučio patėvis buvo 
ramus, doras. Ir štai visi trys 
mirusio angliakasio vaikai 
pasirinko dvasinį luomą. Abu 
broliai, Andrius ir Jurgis, kuni
gai, Sesuo Ona — vienuolė 
Verona. Kun. Andrius Degutis 
jau miręs prieš 11 metų. Seselė 
Verona serga. Kun. Jurgis 
Degutis — pastor emeritus toje 
pačioje Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijoje Philadelphijoje, 
kurioje išklebonavo dvidešimt 
metų. Jį pakeitė kun. K. Saka
lauskas, buvęs ilgametis kun. J. 
Degučio vikaras. Abu dirbo ir 
dirba sklandžiai ir kolegiškai. 

,,Ar neturėjote gyvenime 
kokių nors sunkumų?" Į šį klau
simą k n. J. Degutis atsakė 
trumpai: ,,Ne, neturėjau". 
„Kaip Jums atrodė atvykę DP?" 
„Tvarkoj žmonės". 

Kun. J. Degučiui viskas tvar
koj'. Vaikystės vargas, studijos, 
vikaravimas, klebonavimas, pa-
rapiečių aukos sekmadieniais — 
tvarkoj. Kai jam buvo pasiūlyta 
įsidėti kilimą savo kambaryje, 
atsakė: „Nereikia". „Tai bent 
mažytį, prie lovos, kad kojoms 
būtų šilčiau atsikėlus". „Nerei
kia. Kr is tus kilimais 
nevaikščiojo". 

Jam viskas ,tvarkoj'. Ir 
medinės, paprastai dažytos grin
dys miegamajame, ir lituanis
tinė mokykla parapijoje, ir susi
rinkimai, renginiai salėje arba 
klebonijoje. Tik labai netvarkoj, 
kai prieštaraujama katalikų 
Bažnyčiai arba žmoniškumui. 
Su parapijos pinigais buvęs la
bai kietas, tačiau iš savo kuklių ?a s- J o ateitis tebūna graži. 

santaupų (niekados nebandė 
pašalinių pajamų, neieškojo 
palikimų) visada gausiai auko
ja lietuviškiems reikalams, ir 
šv. Kazimiero mirties sukakčiai 
(1,000 dol.), ir krikščionybės 
jubiliejui, ir Vasario 16, ir 
lituanistiniam švietimui. Kar
tais net gaila. 

Tai toks yra kun. Jurgis D. 
Degutis, gegužės 26 d. švenčiąs 
savo kunigystės auksinį jubi
liejų. Tikras žmogus, savo 
luomo nelaikąs nei ponystės, nei 
pasididžiavimo ženklu. Tik 
ramus, kuklus, malonus kuni-

AMŽININKŲ NELAIMĖ 
- SENESNIŲ 

ALZHEIMERIO LIGA 
JUOZAS KRIAUČIŪNAS, M.D. 

Daugelis mūsų skaitėme 
spaudoje, matėme televizijoje ar 
iš kitų žmonių girdėjome 
Alzheimerio ligos vardą. Kai 
kurie mūsų esame pažinę ir 
matę Alzheimerio ligos kanki
namus ar bent žinome šeimas, 
kuriose tokie ligoniai yra. 

Alzheimerio liga gavo vardą 
nuo jos pagrindinio pažinėjo, jos 
simptomų bei pasireiškimų ir 
žmogaus organizme (smegeny
se) vykstančių ir įvykusių 
pasikeitimų aprašytojo daktaro 
Aloyzo Alzheimerio. Daktaras 
buvo gimęs 1864 m. ir mirė 
1915, buvo neurologas Miunche
ne, Vokietijoje. Liga dar vadi
nama: preseniline ar seniline 
demencija (silpnaprotiškumu). 
Preseniline, kai liga pradeda 
reikštis prieš ar 50 metų 
amžiaus turinčiuose, seniline — 
bent 60 ar daugiau amžiaus 
metų sulaukusiuose. 

Amerikoje yra apie 1°7( 
žmonių daugiau kaip 65 metų 
amžiaus kenčiančių nuo šios 
ligos. Pati liga žmogų kankina 
vidutiniškai 5, rečiau ligi 10 
metų. Dabar apie Alzheimerio 
ligą daugiau ir dažniau girdime, 
nes žmonių amžiaus ilgumas, 
patirties ir medicinos mokslo 
apie sveikatos išlaikymą žinių 
dėka pailgėjo, žmonės sulau
kia gilesnės senatvės. Tai ir 
Alzheimerio liga sergančiųjų 
skaičius padidėjo, nes liga, kaip 
anksčiau paskyta, prasideda jau 
pažengusiuose subrendime ar 
senatvėje. Taip Amerikoje turi
me apie du milijonus žmonių, 
kankinamų Alzheimerio ligos. 

Alzheimerio ligos simptomai 
ir pasireiškimai. Ligos pradžioje 

pats ligonis nesiskundžia arba 
mažai kuo skundžiasi. Bet 
pastebima, kad ligonis dažnai 
yra blogos nuotaikos, pradeda 
nebendrauti su kitais žmonė
mis, atsiskyręs ir užsidaręs, 
apatiškas ir sunkiai apsis
prendžia ar nenusprendžia ką 
nors veikti ir daryti, dažnai 
keistos elgsenos. Ligai toliau 
vystantis, simptomai ir pasireiš
kimai, ką tik aprašyti, pasireiš
kia vis labiau ir daugiau pa
stebimi, nes sprendimų klaidos 
didėja, nusprendimai ir veiks
mai pasidaro ne tik nenaudingi 
ligoniui, bet net kenksmingi. 
Ligonis gali pasidaryti labai 
priekabus ir geriausių įtiki
nimų nepaveikiamas. Tuo pačiu 
labai menkėja atmintis, ypač 
neseniai ar ką tik buvusių 
įvykių ir kalbų, kol atmintis 
pranyksta visiškai. Ir taip po il
gesnio ar trumpesnio laiko, 
skaitant mėnesiais, ka r ta i s 
metais, l igonis p r a r a n d a 
supratimą apie savo aplinką, 
šeimos narius ir kitus žmones, 
praranda supratimą apie savo 
aplinkos ir kūno švarą, nevaldo 
savo vidurių ir šlapimo, neat
skiria laiko. Ligonis pasidaro 
reikalingas kitų globos, nuola
tinės globos, visas 24 vai. paroje. 

Alzheimerio ligos priežastis 
yra degeneratyvinis , nykimo 
vyksmas smegenų žievėje 
(kortekse) ir kitose smegenų 
dalyse. Nyks ta i r mažėja 
smegenų masė, su gilėjančiomis 
ir besiplečiančiomis vagomis 
smegenų paviršiuje, išsiplė
tusiais skilveliais smegenyse. 
Nervų pluoštų s k a i d u l o s 
susipina ir sulimpa ir ta ip 

nepraleidžia impulsų, įsakymų 
reaguoti ir veikti. O ir patys im
pulsai degeneratyviuose sme
genyse nustoja būti gaminami. 
Tik gyvybiniai vyksmai, kaip 
pvz. kvėpavimas, širdies veiki
mas, virškinimas išlieka kuone 
nepaliesti. 

Žinoma, į Alzheimerio ligą 
yra ir kitų panašių, pasireiš
kiančių smegenų dalių nykimu. 
Dėl to Alzheimerio liga sunkiai 
nustatoma. Nėra jokių ypatingų 
tyrimų jai išskirti. Praktiškai 
t ik i lgesnio la iko ligonio 
stebėjimas padeda ligą nu
statyti. Patyręs gydytojas ir 
neurologas po įvirių tyrimų gali 
įtarti ligą esant. Tas nusta
tymas reikalingas, nes kitokios 
rūšies demencijas daugeliu at
vejų galima bent kai kurį laiką 
pagerinti atitinkamais vaistais. 

Alzheimerio ligos sukėlėjas 
nėra žinomas ir nėra išaiškin
tas. Tačiau pastaraisiais metais 
medicinos mokslo žmonės 
pradeda įtarti paveldėjimą, ligos 
perdavimą per genus. Taip pat 
aplinkos įtaka — kai kurios me
džiagos maiste — padeda ligai 
vystytis ir reikštis. Pvz. Guame, 
kur degeneratyvinė smegenų 
liga yra dažna, ji yra įšau
kiama ypatingos amino rūgš
ties, kurią turi sago palmės 
(netikrosios sago palmės). Apie 
kitokias aplinkos ir maisto 
medžiagas, galinčias iššaukti 
Alzheimerio ligą, dar nieko 
nežinoma. 

Alzheimerio liga sergančiųjų 
gydymas ir priežiūra. Jokie 
vaistai ligos negydo ir ligoniui 
nepadeda. Bet kartais pašali
nius simptomus, kaip depresiją, 
per didelį susierzinimą ir ak
tyvumą, nemigą, vidurių užkie
tėjimą ir kt. reikia vaistais 
šalinti ir ligoniui lengvinti. 
Sergantį kaip galima ilgiau 
laikyti jo įprastoje aplinkoje, nes 
aplinkos pakei t imas ligonį 
išmuša (taip sakoma) iš vėžių. 
Reikia aplink ligonį esantiems 
išugdyti nepaprastą kantrybę, 
nereaguoti į užgaules ir neban
dyti jo įtikinti, kad jis klysta. 
Ligoniui pagalbą teikiant, nero
dyti ligoniui, kad jis jos būtinas. 
Globoti ir prižiūrėti ligonį visas 
24 vai. paroje. Geriau, kai tą 
globą atlieka vienas ar du 
asmenys, nes ligonis juos bent 
šiek tiek atpažįsta. Žinoma 
kai l igonis visiškai 

p r a r a n d a suprat imą, tada 
nesvarbu, kas jį slaugo. 

Mūsų krikščioniška pareiga 
reikalauja, kad ligoniai būtų 
slaugomi šeimos narių ir arti
mųjų. Tik visiškai supratimą 
praradusius ir šeimoje jokios 

(Nukelta į 4 psl.) 
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Chicagos arkivyskupijos lab
dara yra plačiai organizuota ir 
ją katalikai per savo parapijas 
stipriai remia. 1987 m. savo lab
darai Chicagos katalikai, gavę 
iš įvairių šaltinių, panaudojo 

82^ milijonų dolerių. Buvo 
globojami seneliai, Alzheimer 
liga susirgusieji, benamiai, mai
tinami valgio neturintieji , 
duodami patarimai sunkumus 
turinčioms šeimoms, guodžia
mos ir patarimų susilaukia 
Šeimos. 

Mūsų būrelis didėja. Pradeda kalbėti, kad mūsų 
politrukai jau pabėgę. Kurie buvo arčiau jų, tai matė. 
Sako, prieš bėgant jie mane šaukė. Kodėl? Mūsų jau 
gana gražus būrys. Atsiranda ir vienas kapitonas. Jis 
pasiūlo mums, „kad viską metę galėtumėme bandyti 
geležinkeliu į Minską prasimušti". Mums pradėjus 
sakyti, „kokių velnių mes turime į tą Minską muštis", 
tai ir jis nusileido. Jau žymiai vėliau, turėdamas pro
gos, išstudijavau žemėlapius ir priėjau išvada, kad tas 
„kapitonas" nebūtų mūsų į Minską nuvedęs. Jo 
minimas geležinkelis vedė ne į Minską, bet j Vilnių. 
Tai buvo Lydos - Vilniaus geležinkelis. Prisilaikydami 
mūsų bėgimo krypties, būtumėme atsiradę Vilniuje. 

Mūsų jau gerokas būrys susirinko, jau tamsoka. 
Pasitraukiame šiek tiek atgal. Nežinia, kokio? logikos 
vadovaujami, susimetame į pelkę: gal dėl to, kad miške 
galėjo būti rusai. Visuomet yra tokių, kurie mėgsta 
visur apeiti ir visur išlandžioti. Tad ir dabar keletas 
tokių ateina duonos kepalais nešini. Sako,netoliese, ant 
keliuko, yra keletas sunkvežimių su duona, amunicija 
ir kitomis gėrybėmis. Gal tai tas pats keliukas, kuriuo 
mes bėgome. Tad daugiau vyrų nueina ir tuos sunkveži
mius aptuština. 

Dabar jau turime duonos ir amunicijos jau ne po 
penketą šovinių. Aplinkui išsistatome sargybas ir 
kulkosvaidžius. Mūsų dalinyje buvę žyduką;, kurių 
buvo penketas ar šešetas, kartu su politrukais pabėgo. 
Su mumis pasiliko inž. Kazakevičius (jo vardą jau pa-

mi.-šau), bet jis niekuomet nei su kitais, nei su polit
rukais į krūvą nesidėjo. Aš jį pasišaukiu į šalį ir pa
tariu jam kur nors bėgti. Sakau, mes eisime vokiečiams 
pasiduoti. Nežinome, kaip elgsis su mumis, bet tau bus 
daug blogiau. Tad bėk! 

Jis tuo metu galvojo taip, kaip daugelis. Jeigu nesi 
kaltas, tad nėra ko bijoti. Jis man sako: „Čia mano 
tėvai ir protėviai gyveno, kitos tėvynės neturiu, tad 
niekur nebėgsiu. Kaip bus, tai bus!" Jis buvo 
draugiškas ir visų mėgiamas, tad mūsų jam bijoti 
nereikėjo. Naktis šaltoka, pelkė lieka pelke. Virš pelkės 
migla. Ji mus uždengia, bet šonai šąla. Tai ne perei
tos nakties samanų patalėliai. 

Saulei tekant, persimetame į netoliese esantį 
mišką. Vis dar bijome vokiečių lėktuvų. Dabar jau bijo
me ne tik lėktuvų, bet ir rusų. Vakar dar maišėmės 
kartu su rusais, o dabar jau jų vengiame. Galvojame, 
kad nuo jų jau esame atsiskyrę. Keletas vyrukų sava
noriškai buvo išėję apsižvalgyti. Pora jų sugrįžę sako, 
kad prie to miškelio, kur vakar vakare buvome, yra 
daugybė sulaužytu rusų tankų. Einame apsižvalgyti. 
Gal tik puskilometris nuo tų eglaičių, kur mes buvome 
palindę, pasirodo, vyko tankų mūšis. Pridaužyta rusų 
tankų gal pora tuzinų. Kai kurie iš jų sudegę. Vienų 
įgulos viduje sudegusios, kitų bandžiusios išlipti — pu
siau išlindę ir sudegę. Dvokia! 

Atrodo, rusų tankų pulkas čia buvo užkluptas ir 
sudaužytas. Eidami atgal, surandame ir tą vietą, kur 
mūsų politrukai rengėsi bėgimui. Primėtyta nuplėšytų 
uniformų ženklų ir popierių. Tuomet nebuvo laiko 
popieriais domėtis ir juos rankioti. 

Užbaigdami šį tarpsnį apie lietuviškus dalinius 
raudonojoje armijoje pažiūrėsime, kaip pasibaigė 
anksčiau minėti kai kurie įvykiai. Taip pat kas nutiko 
mūsų dažnai minėtiems politrukams. 

Žymiai vėliau teko sužinoti, kad tas mūsų sunkveži
mis, kuris vežė dalinio vėliavą ir j kurį man buvo liepta 

lipti, nesuprantamu būdu kažkaip vis dėlto pasiekė 
Vilnių. Mūsų šoferiai, matyti , mokėjo važiuoti 
šunkeliais, kurių vokiečių lėktuvai nepatruliavo. Taip 
pat būtų neužbaigta, jeigu dar kiek nepakalbėtume 
apie politrukus. Didžioji mūsų skaitytojų dalis apie juos 
gal jokio suprat imo neturi. Dėl to, pradėdamas rašyti, 
aš juos vadindavau politiniais vadovais ar politva-
dovais, paskui perėjau prie jų tikro pavadinimo 
„plolitrukai". 

Tai yra partijos politinė ranka — organizacija, kuri 
kontroliuoja ne tik kariuomenę, bet ir visą sovietinį 
gyvenimą. Jie yra parinkti iš komjaunimo gretų ir bai
gę specialias politines mokyklas. Didžioji jų dalis buvo 
tos tautybės, kurios nebuvo galima minėti. Ne visi jie 
buvo partiečiai, bet visi norėjo jais būti. Kaip ir kari
ninkai, jie irgi buvo įvairaus rango. Viršuje buvo komi
sarai, toliau sekė vyr. politrukai ir politrukai. Aukš
čiausias komisaro rangas galėjo būti lygus maršalui, 
o žemiausias politruko — jaunesniam leitenantui, 
priklausant nuo einamų pareigų. Armijos komisaras 
gali būti maršalo arba generolo rango. 

Liaudies kariuomenėje iš vietinių, kurie turėjo 
kokius ryšius su komunistais, buvo parinkti ir paskir
ti politvadovais. Jie gavo kuopų ar batalionų vadų 
algas, tad tuojau įsigijo diagonalines uniformas ir 
vaikščiojo daugiau pasipūtę už vadinamus „smetoni
nius viršininkus". Reikia tik įsivaizduoti eilinį, kuris 
staiga pasidarė lygus kuopos ar pulko vadui! Bet jų 
šeimininkavimas trumpai tesitęsė. Rugsėjo antrojoje 
pusėje „liaudies kariuomenė" buvo įjungta į raudonąją 
armiją. Tuojau į visus dalinius atvyko profesionalai 
komisarai ir politrukai. Taip pat atvyko ir karininkai, 
kurie neva tai ėjo padėjėjų pareigas. Mūsų dalinys gavo 
aštuonis vadinamus rusus, iš kurių du buvo ukrai
niečiai, o likusieji tos „kitos" tautybės. Iš jų šeši buvo 
išvykę su daliniu į Varėną. 

(Bus daugiau) 
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ŠOKIŲ ŠVENTĖJE -
IR „GRANDINĖLĖ" 

ALFONSAS NAKAS 

Liudas Sagys , 
.Grandinėlės" vadovas. 

Kanados Hamiltono garbės 
dienos artėja. Iki VIII Laisvojo 
pasaulio lietuvių tautinių šokių 
šventės likusioms savaitėms su
skaičiuoti nebereikia nė abiejų 
rankų pirštų. Liepos 3 d. Copps 
'Koliziejaus arenoje šoks du tūks
tančiai šokėjų. Po daugiau nėra 
šokę nė gausiausiose šokių 
šventėse Chicagoje. o pirmosiose 
šventėse šoko po daug mažiau, 
nes tuomet neegzistavo va
dinamieji veteranai, kurių 
vėlesnėse šventėse ir pastarojoje 
atsiranda net po kelis šimtus. 

Tuoj po N. Metų pradėję, spau
doje prisiminėm beveik visas 
šventėje šoksiančias grupes. 
Geriau sakant, visas, kurios ži
nių apie save suteikė šventės 
rengimo komitetui ir leidinio re
daktoriui . Žinių dar te
belaukiame iš kai kurių užjūrių 
grupių, tik nežinia, ar laiku tos 
žinios ateis, kad dar galėtume 
aprašymais spaudoje jas pagerb
ti. Tuo tarpu iš vietinių ameri
kiečių, pabaigai pasilikau Cle-
velande ,,Grandinėlę". 

Prieš pradėdamas apie „Gran
dinėlę" kalbėti skaitytoją įspė
ju, kad čia bus tik keletas 
pusiau abstrakčių užuominų. 
Jei pradėjus kiek konkrečiau ir 
išsamiau, jeigu nors keliais žo
džiais aptariant kiekvieną jos 
pasirodymą, koncerną, spek
taklį, prisirašytų dešimtys pus
lapių, ir tai paliktų daugybė 
spragų. 

„Grandinėlę" 1953 metais 
Clevelande įsteigė Liudas Sa
gys. Pradžioje ji buvo tautinių 
šokių grupė kaip ir visos kitos, 
it grybai dygstančios lietu
viškuose Šiaurės Amerikos tel
kiniuose, kur tik pabiro būreliai 
jaunučių naujųjų ateivių ir atsi
rado bent vienas apie šokius 
nusimanantis vadovas. Bet 
vadovas vadovui nelygus. Sagio 
grupė greitai tapo elitine, viena 
iš pustuzinio geriausiųjų visoj 
Amerikoj. 

Elitinio vadovo garbės Liudui 
Sagiui užteko, nors jos veikiau
siai nė nesiekė. Kad ir tobuliau
sias paskirų šokių atlikimas, 
jam atrodo, darėsi nuobodus. Ne 
paprastų koncertų, kaip kiti 
šokių grupių vadovai, jis norėjo, 
o spektaklių. Su tokiais spek
takliais jo „Grandinėlė" ėmė 
reikštis nuo 1960 metų. Juose ir 
liaudies muzikos orkestrėlis, 
kur įmanoma (nors gastroliuo
jant ne visur įmanoma) ir deko
racijos, ir apšvietimas. Nebe 
dviejų minučių šokis ir dviejų 
minučių pertrauka. „Grandi
nėlė" iš scenos nebedingsta po 
kelias dešimtis minučių, šok
dama, dainuodama, operetiškai 
dramatiškus epizodus suvaidin
dama. Kadangi kai kurie di
namiški epizodai neįmanomi su 
tradiciniais moterų tautiniais 
rūbais. „Grandinėlės" šokėjoms 
buvo prisiūta ir kelių neden
giančių sijonėlių. Konservaty
viems tradicionalistams to buvo 
per daug. Vienu metu L. Sagys 
spaudoje imtas vadinti here-

tiku, liaudies šokio tradicijų 
niekintoju, beveik kažkokiu so
vietiniu agentu, ypač kai jie 
suėjo į kontaktą su didžiausiu 
ok. Lietuvos liaudies šokėjų kū
rėju bei choreografu (jau dabar 
mirusiu; Juozu Lingiu. Tų nuo-
širdžiųjų, sakyčiau, idėjinių Sa
gio puolėjų buvo tik keletas, su 
garsiausia, įtakingiausia velio
ne Juoze Vaičiūniene priešaky. 
Visi kiti — tiktai pavyduoliai, 
patys savo šokėjams tikriausiai 
galėję ne tik trumpų sijonėlių 
prisiūti, bet ir su bikiniais jas 
scenon išleisti, jei sugebėję ko 
nepaprasto išmokyti... 

Publika — spaudos skaitytojai 
karčių žodžių Sagio adresu 
neklausė. Ar „Grandinėlė" į Los 
Angeles, Chicagą ar į Detroitą 
— jos spektaklių žiūrėti ėjo di
džiausios minios. Ir plojo, ir iš 
džiaugsmo aikčiojo, ir „valio" 
šaukė po kiekvieno nuosta
besnio epizodo, ir ilgai stati ova
cijas kėlė spektakliams pasi
baigus. Šitaip mėgiama, visur 
kviečiama, visų laukiama 
„Grandinėlė" aplankė (net po 
kelis sykius) visus Šiaurės 
Amerikos lietuvių telkinius, su 
savo programom skrido Pietų 
Amerikon (1970 m.), Europon 
(1972 m.), Australijon (1978 m.). 
Kento un-to rūpesčiu 1981 m. 
buvo nufilmuoti ne tik „Gran
dinėlės atliekami šokiai, bet ir 
vietos, kur Sagys gyvena, kur 
dirba su savo grupe. Jau daug 
anksčiau, 1973 m., „Grandinė
lės" gastrolių metu Los Angeles 
P. Jasiukonis susuko spalvotą 
garsinį filmą „ .Grandinėlė' prie 
Ramiojo vandenyno". Turbūt 
kulminacinį savo veiklos tašką 
„Grandinėlė" pasiekė 1984 m. 
kovo mėnesį, dalyvaudama Ro
moje Šv. Kazimiero 500 m. ju
biliejaus iškilmėse. Ten šokiu 
bei daina ji stebino popiežių, 
Romą, o per spaudą ir TV — 
visą Italiją. 

Kad nebūtų nuskriausti ir 
kiti, su Liudu Sagių ranka 
rankon „Grandinėlėje" dir
bantieji, štai dar keletas pa
vardžių: vadovo (L. Sagio) asis
tentė Motiejūnaitė-Booth, muzi
kos vadovė Rita Kliorienė, 
reikalų vedėja — Aleksandra 
Sagienė, vaikų grupės moky
tojos Kristina Liutkutė-Freu-
denberger ir Ilona Ciuberky-
tė-Schmid, 8-tos šokių šventės 
veteranų mokytoja Egle La-
niauskienė. Grupės globėjas — 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos klebonas 
kun. Gediminas Kijauskas. 
Grupės muzikantas — Rimas 
Biliūnas. Jau iš paskelbtų kai 
kurių titulų matome, kad čia iš
vardintieji „Grandinėlę" ruošia 
ne kokiam individualiam savo 
spektakliui, o dalyvavimui 
šventėje Hamiltone. Beje, į 
šventę vyksta 74 „Grandinėlės" 
šokėjai. 

Aprašęs kai kurias, ypač toli
mesnes grupes, siūliau, kad 
kiekvienas šokėjas atsivežtų 
bent po dešimtį žiūrovų. „Gran
dinėlei" tas siūlymas negalioja. 
Jos kiekvienas šokėjas turėtų 
prisikviesti bent po 20 Cle-
velando lietuvių. Juk tiek sąmo 
ningų lietuvių Clevelande dar 
yra, ar ne? O iki Hamiltono — 
tik kelių valandų kelionė auto
mobiliu. 

Su „Grandinėlės" šokėjais ir 
su Liudu Sagių, vienu iš keturių 
mūsų laukiamos šventės meno 
vadovų, liepos 3 d., 3 vai. po pie
tų susitiksime Hamiltono Copps 
koliziejuje. 

CLASSIFIED GUIDE 

įdinėlės" tautinių šokių grupė, kuri dalyvaus Tautinių šokių šventėje Hamiltone. 

NAUJA ŠNIPĖ BONNOJE 
K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Vėl išaiškinta stambi, nauja 
šnipė Bonnoje. Tai 43 m. „sto
roka" Elke Falk, kuri nuo 1970 
m. visus svarbius dokumentus 
perduodavo Rytų Vokietijai, 
ypatingai dirbdama buv. 

perkeliamas į kitą Vakarų 
valstybę, kadangi tokie agentai 
dažniausiai puikiai moka bent 
dvi svetimas kalbas. 

Sakoma, kad šį kartą vokietę 
išdavė iš Rytų Vokietijos per-

kanclerio H. Šmidto ir įtakingo bėgęs labai aukštas pramonės 
parlamentaro Višnievskio (jis ministerijos pareigūnas, nors 
dalyvauja pasitarimuose Ni- tikrovėje E. Falke buvo bent 
caraguoje) raštinėse. Jai buvo pusmetį sekama Vakarų Vokie-
prieinami Vakarų Vokietijos tijos saugumo, įduodant jai ne-
kariuomenės „Tornado" lėktų- tikrus „svarbius dokumentus, 
vo ir Leopardo II tanko planai Atrodo, kad Rytu Vokietija tai 
- sistema. Višnievskio pastebėjo, įsakydama savo 
raštinėje „eidavo" visi iš anksto „Casanovai" Gerhardui Thieme 

labai norėjo turėti šeimą. Taigi, 
čia pinigas nevaidino jokios 
rolės. Greičiausiai — stipri 
meilė Rytų Vokietijos agentui. 

Jos tarnybinė ateitis, išėjus iš 
kalėjimo, yra lygi nuliui. Tėvas 
laikraščių bendradarbiams 
pasakė, kad jis gauna gerą pen
siją ir finansiškai savo dukrą 
visuomet parems. Deja — tėvas 
yra 79 m. Radijas pranešė, kad 
už atliktą šnipinėjimo darbą E. 
Falk gavo 20 tūkst. markių. Tai 
labai maža suma ir kartu 
įrodymas, kad vokietė buvo 
įsimylėjusi į rytų agentą. 

paruošti „ėjimai" pasikalbėji
muose su Rytų Vokietija, ku
riuos ji taip pat atiduodavo 
rytams. Tokiu būdu, Rytų 
Vokietija, jau iš anksto galėjo 
t iksliai pasiruošti pa
sikalbėjimui su Vakarų Vokie
tija. Sekretorę pasiekdavo visi 
Šmidto pasitarimų su Carteriu 
ar Fordu protokolai. Paskuti
niais metais, dirbdama trečio 
pasaulio referentūroje (Angola, 
vidurinė Amerika) jai taip pat iš 
anksto buvo žinomas „contra" 
rėmimas. 

Tikrinant E. Falkes butą, sau
gumas rado daug vokietę apsun
kinančios medžiagos ir svarbių 
raštų nuorašų, „mini" fotoapa
ratų žiebtuvėliuose ir kt. šni
pinėjimui reikalingų prietaisų. 

Kaip vokietė pateko į rytų šni
pų tinklą? Tai jau ne pirmas 
atvejis, kadangi Bonnoje yra la
bai geros sąlygos įpainioti 
„gražiąją lytį" į šnipinėjimo vo
ratinklį. Šiame mieste yra 
moterų perteklius, kadangi 
Bonnos vyriausybės raštinės 
yra užpildytos sekretorėm, 
buhalterėm, telefonistėm ir kt. 
reikalinga moteriška raštinės 
tarnyba. Tai daugumoje jaunos, 
viengungės, ką tik baigusios 
profesines mokyklas moterys, 
po aštuonių darbo vai. atsiran
dančios tarp „keturių sienų". 
Vyrai daugumoje vedę, be to, — 
jų mažuma. Tad vakarai slenka 
labai nuobodžiai, ieškant kokios 
nors pramogos, išsiblaškymo po 
darbo kavinėse, baruose, teatre 
ar kine. 

„dingti" iš Bonnos. 
Laikraštininkai, negalėdami 

pasikalbėti su šnipe, surado 
kelią pas pensininką tėvą, kuris 
buvo „pritrenktas,, išdavikišku 
dukros darbu. Tėvo tvirtinimu, 
duktė visuomet jautėsi vieniša. 
Gal tai pasekmės motinos ir se
sers ankstyvos mirties (abi mirė 
vėžiu), nors ji tėvą labai mylėjo, 
su tva rkydama jaT < butą, 
išskalbdama baltini-.;, paga
mindama kelioms dienoms 

AMŽININKŲ NELAIMĖ 
(Atkelta iš 3 psl.) 

galimybės ligonių slaugymui 
nesant , galima a t iduot i į 
slaugymo institucijas. Jose slau
gymas daugiausia atliekamas 
be jokio pasišventimo ir meilės 
kitam žmogui ir ligoniui, kur 
gali būti grūdami vaistai ligo
niui svaiginti, kad būtų ramus 
ir niekuo nesiskųstų, nereika
lautų net būtiniausių aptarna
vimų. 

Kiekvienam žmogui reikia 
atsiminti, nežiūrint kokio jis 
amžiaus, kad yra galimybė 

maistą. Tėvo tvirtinimu, duktė tokia nelaiminga liga susirgti 
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Ką j dūšią įdedi, nei penki 
neisima. 

LipturiMka patarle 

Rytų Vokietijai Bonna pažįs
tama kaip nuosavi penki 
pirštai. I Vakarų Vokietijos poli
tinio gyvenimo centrą (finansų 
yra Frankfurtas) jie siunčia 
gražius „Romeo" atstovus, ku
riems labai lengvai pasiseka 
„apsukti" galvas meilės ar net 

vedybų istorijoms, tačiau už tai 
sumokant labai brangią kainą 
— svarbių dokumentų prista
tymu arba statant ultimatumą 
— santykių nutraukimą. Po 
kelių metų toks „Romeo", jaus
damas kad jo pagauta auka yra 
sekama — dingsta iš Bonnos, 
grįždamas atgal į Rytų Berlyną. 
Po tam tikro laiko, jis vėl 

^Pabaiga) 

AUKOS PLB FONDUI 

100 dol. Dr. Vytautas ir An
tanina Karobliai, Ripley, OH: Al-
mis ir Danguolė Kuolai. Rancho 
Palos Verdes, Ca. 

50 dol. JAV LB Grand Rapids 
apylinkė, per V. Kamantą; Bro
nius Kovas, Nonvood, MA. 

25 dol. Edward ir Irena 
Boreisha, Chicago, IL; John Kun-
cas, Export, PA; Jadvyga 
Matulaitienė, Hillcrest, NY; 
Joanne Matuzas, San Diego, CA. 

20 dol. Gintautas Kazlauskas. 
P.E.. Oak Park: IL; Vincas ir Ona 
Šalčiūnai, Port St. Lucie, FL. 

10 dol. Brone Andrisunas, Hot 
Springs, AR; Antanas Gailiušis, 
Philadelphia, PA; Kęstutis Na
kas. New York, NY; Aleksandras 
Radžius. Baltimore, MD; Jonas ir 
Adelė Šiaučiūnai, Cleveland, OH; 
S. M. Gabrielė-Vaičaitytė, Le-
mont, IL; Vitas Zenkus, W. 
Bridgewater, MA. 

5 dol. Algis Antanavičius, E. 
Providence, RI; Gintautas ir Rūta 
Gaškai, Cleveland, OH; Albert 
Kerchowskas. Port Richey, FL; 
Vincas Levickas, Crovvnsville, 
MD; Arvydas Ramonis, Chicago, 
IL; Kazys Srangauskas, Detroit, 

MI: Longinas Svelnis, Needham, 
Ma. 

2 dol. Stasys Vaitkevičius, Chi
cago, IL. 

PLB valdyba ir PLB Fondo va
dovybė labai dėkinga visiems 
aukotojams uš PLB LITUANIS
TIKOS KATEDROS įsteigimą. 
PLB Fondo vadovybė savo darbą 
tęsia toliau ir prašo Jūsų aukų 
bei testamentinių palikimų PLB 
LITUANISTIKOS KATEDROS 
ateities darbams, papildomoms 
studijoms ir studentų stipen
dijom. Dabar gaunami pinigai 
bus laikomi specialiuose Stasio 
Barzduko ir Vytauto Izbicko var
do fonduose ir skiriami Katedros 
plėtimui, kitų lietuvių profesorių 
atsikvietimui specialioms paskai
toms, lituanistikos seminarų bei 
leidinių ruošimui ir stipendijų 
skyrimui. 

Visos aukos gali būti nurašo
mos nuo pajamų mokesčių JAV ir 
Kanadoje; ID No. 36-3097269. 
Prašom čekius rašyti ir siųsti: 
Lithuanian World Community 
Foundation, 5620 S. Clare-
mont Avenue, Chicago, IL 

Vytautas Katnantas 
PLB Fondo pirmininkas 

Nijolė Balzarienė 
PLB Fondo reikalų vedėja 

Ieškomas Don U rbanskas arba jo te
ta Bronė Lomsargis. Žinančius 
prašome pranešti: Anelei Gumbelevi-
čienei, 6730 Upper Olalla Rd., Wins-
ton, OR 97496, Tel.: 503-679-4879. 

REAL ESTATE 

HELP WANTED 

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

Tel.: 1-(213) 453-4*72 
Rašyt:: BIRUTE MARKS 

1025 • 19th Street 
Santa Monica, CA 90403 

H Miš KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S. KEDZIE 

rra-2233 

Maid vvanted vveekend days. Mušt 
have transportation; mušt speak 
English. Apply in person. D-LUX 
Motei, 93rd & Cicero. 

VVanted live-in housekeeper, 
Orland Park, Mon. thru Fri. 

Call 349-3969 

FOR SALE 

For sale 1985 Cutlass Olds 
Cierra, V6 eng., lt. green; $5,500. 

Call 445-8512 

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 
užeit' pas . 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

0*% KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūra prašome skambinti Danutei 
Ščerbai.ei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo i: veltui jūsų namų įkainavimo. 

FOR RENT 

For rent 2 cottages in quiet area, 
1 bl. from lake Michigan; pvt. 
beach; linens incld. Seasonai. 
monthly, or vveekly available. 
Lakeside, Mich . Call Rita 
312-445-4465. 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel . — GA 4-8654 

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

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

THE CHOSEN PEOPLE 
A look into the past 

Danielius Ralys 
Šioje anglų kalba knygoje au

torius dr. D. Ralys istoriškai nagri
nėja ryšį tarp baisaus žydų tautos 
istorinio persekiojimo, net jų 
žudymo ir jų gyvastingumo per 
aštuoniolika šimtmečių „Diaspo
roje". Knygą sudaro šeši skyriai. 
Paskutiniame daug rašoma apie 
Lietuvos žydus: Vytauto Didžiojo 
laikais. Nepriklausomoje Lietuvoje, 
Rusų ir Nacių okupacijose. Printed 
in Toronto, Canada. Kaina su per
siuntimu 12 dol. Illinois gyventojai 
moka 12.80 dol. Užsakymus siųsti: 

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

Namas apžiūrėjimui sekmad.. gegužė* 
15 d. 1-4 v. p.p. 7259 S. Troy. Naujas, 
mūrinis; 7 dideli kamb.; 3 didžiuliai mieg.; 
virtuvėje medžio spintelės; ištisas rūsys; 
gražus garažas; naujas stogas, sild. sis
tema ir kilimai; aluminio „trim"; puikiai 
išlaikytas, labai švarus. Skubėkite! 

Namas apžiūrėjimui, sekmad., gegužėt 
15 d. 1-4 v. p.p. 5230 S. Sprinffield. 
Švarus; 3 mieg. kamb. mūras su didele 
virtuve-valg.; prausykla su plytelėmis; 
ištisas rūsys; centralinis šald., aluminio 
„trim": potvynio kontrolė, nauji elektros lai
dai; 1'/2 auto. garažas, didelis kiemas; 
puikiai išlaikytas. Skubėkite apžiūrėti! 

Namas apžiūrėjimui, sekmad., ge
gužės 15 d. 1-4 v. p.p. 6541 S. Alba-
ny. Didžiulis 7 kamb. mūras; 3 dideli mieg.; 
gražus TV kamb ; ištisas rūsys; 2 auto. 
garažas; naujas stogas ir elektros laidai; la
bai švarus. Skubėkite! 

No. 215 — 61 st 6 Austin; 9tt kamb 
mūras; 3 gražūs mieg. kamb.; 1% moder
ni prausykla. Delux medžio spintelės virtu
vėje: gražiai įrengtas rūsys; centralinis 
šaldymas; aluminio „trim", 2VŽ auto 
garažas su autom, atidarymu; puikiai 
išlaikytas. Apžiūrėkite dabar! 

No. 202 — 72 6 Kedzie. Tik $55,900! 
6 kamb. mūras su 3 dideliais mieg.: 
gražaus medžio spintelės virtuvėje; 1Vz 
prausyklos: ištisas rūsys; aluminio „trim"; 
nauja šildymo sistema, centralinis šald. ir 
elektra. Puikus pirkinys; gerai išlaikytas. 
Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tai. — 434-7100 

Česlovas Grincevičius 

VIDUDIENIO VARPAI 
Pasakojimai ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

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

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

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-5169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaiga, prašome 
paminėti, kad esate arba/iorite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

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. 
Chicago, IL 60629 



MOSU KOLONIJOSE DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. gegužės mėn. 12 d. 

St. Petersburgo, Fla., l i tuanistinės mokyklos vaidinimas „Kiškių šeima" 1978 m. gegužės 14 d. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS METINĖ 

ŠVENTĖ 

Balandžio 23 d. Lietuvių klu
bo salėje įvyko St. Petersburgo 
l i tuanis t inės „ S a u l ė s " 
mokyklos tradicinė metinė 
šventė. Šiais metais ji buvo 
ypatinga, nes suėjo 10 metų nuo 
mokyklos įsikūrimo ir buvo 
pagerbta šios mokyklos steigė
ja Veronika Kulbokienė. 

Programoje, be mokyklos 
mokinių ir Spiffs šokėjų bei dai
nininkų pasirodymų, buvo ap
žvelgta mokyklos įsikūrimo ir 
dešimties metų laikotarpio dar
bai. 

Mokyklos vedėja Aurelija A. 
Robertson, atidarydama šventę, 
pasveikino dalyvius ir maldai 
pakvietė svečią iš Maino prof. 
Algirdą Jurėną. 

Mokyklos įkūrimą ir jos isto
riją nupasakojo i lgametė 
mokyklos darbuotoja Ri ta 
Moore-Durickaitė. Ji pareiškė, 
kad mokyklą suorganizavo ir 
įkūrė Veronika Kulbokienė. 
Prisiminė, kai 1977 m. vasarą 
ką tik atsikėlusią jos šeimą į 
Floridą aplankė V. Kulbokienė 
kviesti jos sūnų Marių į steigia
mą lituanistinę mokyklą ir ją 
pačią į mokytojas. Jie mielai su
tiko jungtis j mokyklos darbą. 
Tik Moore, laukdama Ramin
tos, prašė jos kandidatūrą ati
dėti keliems mėnesiams. Vėliau 
Rita Moore ištesėjo pažadą. Bai
giantis pirmiesiems mokslo 
metams į mokyklos surengtą 
Motinos dienos šventę atėjo su 
tik ką gimusia dviejų savaičių 
Raminta, kur i , šiuo metu 
švęsdama savo dešimtą 
gimtadienį, uoliai lankiusi šią 
mokyklą, yra pagrindinė šios 
dienos programos atlikėja. 

Pirmaisiais mokslo metais, 
kai mokykloje būdavo daug 
va ikų , buvo mokytojams 
malonus darbas ir mokyklos 
švenčių renginia i būdavo 
įvairesni. V. Kulbokienės svei
katai sušlubavus, mokyklos 
vedėja kui į laiką buvo Danguo
lė Cibienė, R. Moore, Marija 
Pėteraitienė ir kt. Įvairiais 
laikotarpiais mokykloje dirbo 
mokytojai Stefanija Veitienė, 
Alena Bobelytė, Eugenija 
Bogutienė, E. Breimerienė, G. 
Puniškienė, Teresė Demčiu-
kienė, Paulius Vienužis, Linda 
J u r g ė l a i t ė . L. Br inkienė , 
Aurelija Robertson ir kt. Šiuo 
metu mokyklos vedėja yra A. 
Robertson, mokytojos Rita 
Moore ir Eugenija Bogutienė. 

V. Kulbokienė, pakviesta 
pasidalyti prisiminimais apie 
šios mokyklos organizavimą, 
džiaugėsi, kad mokykla ir esant 
nepalankioms jaunų šeimų 
kūrimosi sąlygoms, Floridoje 
išsilaikė jau 10 metų. Prieš 15 
metų persikėlus į Floridą iš 
Bostono, kur teko taip pat 
da lyvau t i l i t uan i s t inės 
mokyklos organizavime ir dirbti 
joje ilgesnį laiką, Floridoje buvo 
klaikus įspūdis: beveik visi 
gyventojai vyresnio amžiaus — 
pensininkai. Retenybė pamatyti 
jaunuolį ar vaiką. Bet štai 
Lietuvių klube vieno renginio 
metu pastebėjo keletą vaikų. 
Tai buvo Kristina ir Ramonas 
Alčiauskai, Aldutė Bobelytė, 
Marius Moore ir Tomas Vaitys. 
Užkalbinus jų tėvus dėl mokyk
los steigimo ir gavus jų prita
rimą, ėmė dairytis po platesnes 
apylinkes iki Sarasotos ir net 
Orlando ir t a ip sąrašuose 
susidarė apie 30 mokyklinio 
amžiaus jaunimo. Tokiam skai
čiui reikėjo atitinkamų patalpų. 
Čia pagelbėjo Lietuvių klubo 
valdyba, užleisdama visas klubo 
patalpas su sale iš šalia esamo 

buto kambariais šeštadieniais 
planuojamai mokyklai. Tų metų 
klubo pirmininkas Klemas 
Jurgėla patikėjo net klubo 
raktus, kad galėtume laisvai 
tvarkytis. Kadangi mokiniai 
buvo įvairaus amžiaus ir skir
tingo lituanistinio paruošimo, 
teko suskirstyti juos į penkias 
klases. Su mokytojais nebuvo 
vargo. Su vyresniaisiais sutiko 
dirbti St. Vaškys, su viduriniąja 
grupe II ir III skyrius Stefanija 
Vaitienė, su priešmokykliniais 
ir pirmuoju skyriumi teko dirbti 
jai talkinant Alčiauskienei. Rei
kėjo parūpinti mokslo medžia
gos — vadovėlių. Ačiū D. 
Bobelienei, kuri įteikė porą 
dėžių knygų savo šeimos 
jaunimo, Chicagoje lankiusių li
tuanistines mokyklas. Vėliau 
susisiekta su LB švietimo 
įstaigomis. Taip sėkmingai 
1977 m. rudenį lit. mokykla 
pradėjo darbą. Baigiant pirmuo
sius mokslo metus 1978 m. 
Motinos dieną mokykla surengė 
šventę su plačia programa: 
vaidinimas „Kiškių šeima", 
eilėraščiai, apie 20 moksleivių 
choras, Lindos Jurgėlaitės ir 
Ritos Razgytės duetas, Nidos 
Vaičai tytės ir Viktorijos 
Šukytės baletas „Lėlių šokis", 
kurį paruošė Simas Velbasis. 
J i s ir art istus nugrimavo. 
Zuikių ir baleto kostiumus pa
rengė: Stefanija ir Kazimieras 
Vaičiai, L. Vaičaitienė, Alčiaus-
kienė ir Vr. Kulbokienė, 
taut inius rūbus choristams 
parūpino motinos. Atlikta 
muzikos skambinimų pianinu. 
Šventė praėjo didingai paly
dint per 300 žiūrovų karštais 
plojimais. 

Nuostabus sutapimas: šiame 
renginyje pasirodė ir Rita 
Durickaitė-Moore su tik ką 
prieš savaitę gimusia dukryte 
Raminta, būsima uolia šios mo
kyklos mokine, kuri šių metų 
šventėje jau 10 metų amžiaus 
atlieka pagrindinę programos 

Dainava, Mich. 
DRAUGIŠKAS IŠŠŪKIS 

DVIKOVAI 

Iššūkis gali būti į kovą ar 
dvikovą. Šiuo atveju kalbama 
apie dvikovą be kraujo pralie
jimo, kalbama apie dvikovą, kur 
laimėtojais išeis lietuviškasis 
jaunimas. 

Šios korespondencijos autoriui 
teko patirti, kad yra asmuo, 
kuris yra pasiruošęs Dainavos 
jaunimo stovyklai paaukoti 
2,500 dol., jeigu atsirastų kitas 
asmuo, kuris galėtų tokią pat 
sumą Dainavai paaukoti. Kol 
kas tas asmuo nenori, kad jo 
pavardė būtų viešai minima. 
Tepridėsiu tik. kad pastarasis 
yra ilgalaikis Dainavos rėmėjas, 
darbuotojas ir jos gerbėjas ir kad 
jo iššūkis yra rimtas ir nuo
širdus. Dainavos istorijoje tai 
bene pirmas atvejis, kur yra ga
limybė duodamą auką padvigu
binti. 

dalį. Ji aiškiai ir gražiai skaitė 
pasakėčią „Zuikio ir Ežio 
lenktynės", pagal kurią mo
kyklos mažyliai Julius Degėsys 

— zuikis, Mikas Degėsys — ežys, 
Viktorija Krulikaitė — ežienė 
įdomiai vaidino. Raminta taip 
pat jausmingai paskai tė 
„Lietuva brangi". Mažieji dekla
matoriai dr. K. ir Dalios Bobelių 
vaikaičiai Julius ir Mikas 
Degėsiai ir Viktorija Krulikai
tė išmoktus eilėraščius 
deklamavo su garsiakalbiais, 
kad visi klausytojai girdėtų. 

Įdomi buvo :r antroji šios 
šventės programos dal is . 
Sumanios mokyklos vedėjos 
Aurelijos L. Robertson pakvies
ta Spiffs'o šokėjų ir dainininkų 
grupė, sudaryta iš įvairių 
tautybių aktorių, kurių tarpe 
yra ir A. Robertson. Jie atliko 
įvairių tautybių dainas ir 
šokius, padainavo vieną 
lietuvšiką dainą ir pašoko vieną 
lietuvišką šokį. Ypač dailiai 
skambėjo „Lietuva brangi", į 
kurios paskutinius posmus 
įsijungė ir publika. 

Esant nepastoviam jau
nesniųjų šeimų įsikūrimui 
Floridoje, atitinkamai keičiasi 
ir mokinių skaičius lituanis
tinėje mokykloje. Kad ir trum
piau ar ilgiau praleistas laikas 
mokykloje, išmoktas vienas 
kitas eilėraštis ir skambi dai
nelė aidės jo širdelėje visą gy
venimą. Keli, ilgiau pasimokę 
šioje mokykloje, siekia toliau 
mokytis Vasario 16 gimnazijoje. 
Marius Moore, praleidęs ten 
metus^norėtų ir toliau mokytis 
joje. Tomas Vaitys, grižęs iš 
Vasario 16 gimnazijos į Chica-
gą, įsijungė i lietuvių jaunimo 
veiklą, daly-v audamas net jauni
mo suvažiavime Australijoje 
1987 m. Aldutė Bobelytė, „Sau
lės" mokyklos abiturientė, stu
dijuodama Denveryje, dalyvauja 
lietuvių kultūriniame gyveni
me, net paskaitas skaito, kaip 

rašo laikraščiai, Vasario 16 pro
ga. Kartais žymi mokykla ne 
vien kiekybe, bet ir kokybe 
moksleivių. y_ jyj 

Tikima, kad atsiras antrasis 
šios draugiškos „dvikovos" part
neris ar pa r tnerė . Čekius 
galima rašyti Youth Camps 
Dainva vardu i r siųsti 
tiesiogiai man. Iš savo pusės aš 
pasirūpinsiu, kad kita pusė tuo 
pačių atsilygintų ir kad viskas 
būtų perduota tarybos iždinin
kui. Adresas: 1816 Tecumseh 
River Drive, Lansing, MI48906. 

Romuladas Kriaučiūnas 

East St. Louis, IL 
AMŽINYBĖN IŠLYDĖJOM 

PETRĄ KEMEŽĮ 

Prieš 39 metus iš Vokietijos 
stovyklų į East St. Louis at
važiavo Petras, Vita ir Kęstutis 
Kemežiai. Tėvas Petras šiame 
mieste turėjo keletą giminių, 
taigi rado šiokią tokią globą bei 
pagalbą. 

Bet ne globos, ne išmaldos at
važiavo Petras į šį kraštą ieško
ti. Jis troško nuo pirmos dienos 
pasinerti darbe, kad galėtų 
savarinkiškiausiai gyventi, 
išlaikyti ir praplėsti savo šeimą. 
Darbavosi Pe t ras keliose 
darbovietėse, kol pagaliau su
rado mėgstamą darbą 
geležinkely. Čia užsibuvo iki 
reikėjo išeiti pensijon. Bet ne 
vien geležinkeliečio darbą dirbo 
Petras. Stengdamasis sustiprin
ti savo finansinę bazę jis nupirk
davo pigesnius namus, juos 
suremontuodavo, išnuomodavo, 
prižiūrėdavo. Jautė, kad jo trys 
sūnūs ir dukrelė norės siekti 
mokslo, žinojo, kad norės jiems 
padėti. Reikėjo laiku pripildyti 
aruodus... 

Pensijon Petras išėjo normaliu 
laiku, bet, pradėjęs pensininko 
gyvenimą, praėjo vis daugiau 
negaluoti , daug įtampos 
gyvenime patyrusi širdis ėmė 
šlubuoti. Petro jėgos mažėjo, 
žingsniai lėtėjo. Namų darbai 
sugriuvo ant žmonos Vitos 
pečių, bet ji ilgą laiką savo dalia 
nesiskundė. Gailus iš gilumos 
krūtinės besiveržiąs skundas 
pasigirdo t ik tada, kai po 
stipraus širdies smūgio ir ilgų 
medicinos personalo pastangų 
jai buvo pranešta, kad Petras 
pagaliau buvo iškviestas jo 
Kūrėjo karalystėn, kad jo nusi
dirbusi širdis sustojo plakusi. 

Paliko Petras liūdinčią žmoną 
Vitą, sūnus Kęstutį, Arvydą, ir 
Raimundą, dukrelę Liną ir jų 
šeimas bei keturis vaikaičius. 

Petras visada buvo nuoširdus 
apylinkės lietuvis, dosnus dar
bu ir aukomis. Visi šios 
apylinkės lietuviai liūdi jo ir 
nuoširdžiausiai užjaučia vyro ir 
tėvo netekusią Petro šeimą. 
Žmonos parvežta kruopelė 
Lietuvos žemės užpilta ant 
velionio karsto tepalengvina, 
kad ir svetingiausios Amerikos 
amžinąjį patalą. 

Z. Grybinas 

Laiškas 
AUTENTIŠKAS BALSAS 
Balandžio 14 d. „Draugo" 

numeryje Vliko tarybos narys 
Kostas Burba paskelbė straips
nį „Vliko tarybos rinkimai ir V. 
Dambravos aiškinimai". Čia jis 
reaguoja į dr. Vytauto Dam
bravos „Laimėjimas ar pra
laimėjimas?" straipsnio mintis. 

Apie Dambravos straipsnį 
Burba sako: „Straipsnis yra pil
nas nepasakymų, nutylėjimų, 
faktų iškraipymų ir Vliko nieki
nimų", ir toliau — „Savo raši
nyje V.D. niekina Vliko praei
ties veiklą"... 

Kalbėdamas apie Dambravos 
asmenį, Burba sako: „Dambra-
vą pirmą kartą pamačiau tame 

Vliko tarybos posėdyje ir apie jį 
tesužinojau iš priešrinkiminių 
skelbimų". Todėl jaučias i 
kvalifikuotas kalbėti apie 
Dambravą. 

Štai kaip Burba charakteri
zuoja Dambravą: kerštingas 
žmogus, neišmanėlis, opor-
tunistas į Vliką besiveržiąs 
Vliko griovėjas, nežinomų kva
lifikacijų kandidatas, Vliko 
graborius. 

Beveik jaudina Burbos iškal
bingas „patriotizmas". Mano 
įsitikinimu, tai yra ne vien jo, 
bet taip pat autentiškas į Vliko 
vadovybę įsįveržusių žmonių 
balsas. 

Tą balsą lietuvių visuomenė 
turėtų išgirsti. 

Juozas Kojelis 

Pašto atsakingu pareigūnų ir paštu besinaudojančiu susirinkime Chicagos Gamtos muziejuje. 
Kalba: generalinio pašto viršininko pavaduotojas Michael S. Coughlin, už jo — Chicagos skyriaus 
generalinė vadovė Janet Norfleet. Iš kaires Jerry K. Lee, Sr.. regionalinis pašto vadovas, ir James 
J Roti ' c- i . • i^vbo? vicepirmininkas. 

Dr. Petronėlės ir dr. Jurgio Starkų vedybų 
penkiasdešimtmečiui pagerbti, Jų pageidavimu, 

vietoj dovanų 

A U K O S 
Lietuvos Katalikų Religinei Šalpai 

Marytė ir Pranas Grušai, Agoura, CA $50.00 
Emilija ir Julius Sinkiai, Santa Monica, CA $25.00 
V. B. Raulinaitis, Chatsworth, CA $50.00 
Gražutė ir Aloyzas Siručiai, Santa Monica, Ca . $30.00 
Jadvyga ir Simas Kvečai. Santa Monica. CA . .. $50.00 
Dr. Zigmas Brinkis, Los Angeles. CA $50.00 
Irena ir Mečys šilkaičiai, Santa Monica, CA $50.00 
Monika Lembertienė. Santa Monica, CA $25.00 
Ona ir Stasys Daugėla, Santa Monica, CA $25.00 
Alė ir Edmundas Arbai. Santa Monica, CA $5.00 
Aldona ir Antanas Audroniai, Glendale, CA $25.00 
VTao $385.00 

A.tA. . 
ADELEI TRAKIENEI 

mirus, jos sūnui MARTYNUI su žmona ir ar
timiesiems liūdesio valandoje reiškiame giliausią 
užuojautą. 

Diana ir Jurgis Gepneriai 
Valerija Jensen 

Žmogus — tragiškas medis. 
Jis laukia vaisių, dar nepra-
žydęs, ir nori žydėti , jau 
numetęs vaisius. 

Anonimas 

mirus 
TĄ ir 

A.tA. 
JONUI GIEČIUI 

jo žmoną ELEONORĄ, dukras IRENĄ, VIDE-
seserį 

užjaučiame. 
ONĄ jų liūdesio valandoje nuoširdžiai 

J. V. Bernadišiai 
J. Mačėnas 
J. Vaineikis 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

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 1 S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

l 
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x Šiandien yra Šeštinės -
Kristaus Dangun žengimo šven
tė, ku r i yra privaloma 
katalikams. Išklausyti šv. Mi
šias gali kiekvienas, nes pa
rapijos pritaiko jų laiką pagal 
turimus darbus. 

x Gegužinės pamaldos ir 
Motinos dienos minėjimas 
Alvudo pažmonyje Lietuvio 
sodyboje šį sekmadienį nuo 2 v. 
p.p. Dalyvauja kun. Juozas 
Juozevičius. dainininkė Emma 
Ubrazienė ir alvudiečiai. Krau
jospūdžio matavimas. Motinos 
pagarbai skirtas video filmas. 
Alvudo gėrybėmis pasivaiši-
nimas. Visi laukiami. 

x A. a. Birutė Vabalaitienė, 
58 metų amžiaus, mirė gegužės 
1 d. Ji buvo iškankinta sunkios 
ir ilgos ligos. Palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuliūdime liko dukterys 
Eugenija ir Rita, sūnūs Bronius 
ir Antanas, motina Verutė 
Gailienė. 

x LB Vidurio Vakarų apy
gardos suvažiavimas bus 
gegužės 15 d., sekmadienį. Jau
nimo centro mažojoj salėj. 
Registracija — 8:30 vai. ryto. I 
suvažiavimą kviečiami apylin
kių valdybų ir revizijos komisijų 
nariai ar jų įgaliotiniai, spaudos 
atstovai, esamieji ir būsimieji 
tarybos nariai ir visi, kuriems 
rūpi LB reikalai. Po suvažia
vimo bus dar galima suspėti į 
jungtinio finansų komiteto 
ruošiamą pobūvį. 

x Sol. Gintarė Jautakaitė, 
galima sakyti, yra didelė rete
nybė. Ji rašo poeziją ir muziką. 
Ji piešia ir dainuoja. Jos pir
masis koncertas JAV bus 
gegužės 22 d. 3 vai. p.p. Jau
nimo centre. Visi kviečiami at
silankyti. 

x Šv. Antano parapijos 
maldos diena už Lietuvą bus 
šeštadienį, gegužės 14 d., 12 vai. 
vidudienį Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje 115-os ir 50-tos gatvių 
kampas) Cicero. Po pamaldų už 
Lietuvą bus pasiaukojimas Švč. 
M. Marijai ir šv. Mišios. Šv. Mi
šias atnašaus kun. Kęstutis Tri
makas, o giedojimą praves Aldo
na Prapuolenytė. Šią maldos 
dieną organizuoja Amerikos 
Lietuvių Romos Katal ikių 
Moterų sąjungos Cicero 2 
kuopa. Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti šiose specialiose 
pamaldose. 

x Jonas Mažunaitis ba
landžio 30 d. įvesdintas jau 
trečią kartą į Cicero veikiantį 
Amerikos Karo veteranų — 
WFM 9115 posto komandie-
riaus postą. įvesdinimo apeigos 
buvo labai gražios. Jis savo pa
vardę nesuamerikiet ino, o 
laikosi lietuviškos. 

x Patikslinimas. ..Draugo" 
gegužės 10 d. laidoje 6 psl. turėjo 
būti antraštė: „Fondas jaunimo 
paramai per ateitininkus (ne 
, ,Auka Seimui. . ."). Tam 
pačiame straipsnyje penktoj 
kolumnoj turėjo būti: „Trupi
nėlis apie patį žmogų-aukotoją" 
ne „auklėtoją"). Po nuotrauka 
tame pačiame puslapyje klai
dingai parašyta. Turėjo būti: 
fondo globėjas dr. Adolfas 
Darnusis. Už klaidas autorės ir 
aukotojos atsiprašome. 

x „Esu sena, esu ligota, jau 
ir man pačiai pagalba būtų 
reikalinga", rašo senutė, atsily
gindama už dalį gautų Trijų 
renginių, įvyksiančių Kanado
je, loterijos bilietėlių. Auką lydi 
jos nuoširdus linkėjimas: kad tie 
renginiai pavyktų! O mes? Ar 
visi atsiliepėm į prašymą 
sugrąžinti bilietų šakneles? 

(sk) 

x „Kaišiadorių vyskupija", 
Broniaus Kviklio Lietuvos 
bažnyčių knygų serijos pasku
tinis tomas, jau išspausdintas ir 
ba ig iamas įrišti . Knygos 
sutiktuvės bus gegužės 13 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vakare, 
J aun imo centro kavinėje. 
Knygą įvertins ir pristatys kun. 
dr. Ignas Urbonas. Sutiktuves 
rengia Akademinio Skautų 
sąjūdžio Chicagos skyrius ir 
kviečia visuomenę gausiai at
silankyti ir dalyvauti šio di
džiulio veikalo pabaigtuvėse. 

(sk) 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 

Tel . - 776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 

Šeš tad . 9 v. r. iki 1 vai. d. 

x Kristina Aleksandravi
čiūtė, Dolores ir Antano duktė, 
laimėjo „National Honors Socie-
ty " pažymėjimą už gerą 
mokymąsi. Ji lanko trečius 
metus Mt. Assissi Academy 
Lemonte. Kristina priklauso 
prancūzų kalbos klubui ir 
„Students Against Drunk Dri-
ving" draugijai, taip pat mėgs
ta skambinti pianinu. Kristinos 
laimėjimu džiaugiasi seneliai 
Bronė ir Antanas Mikaičiai. 

x Šiais metais įvykstan
čioje Tautinių šokių šventėje 
dalyvaus apie 2000 šokėjų.. 
Šventėje, be JAV ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių grupių, 
planuoja dalyvauti grupės iš 
Punsko, Vokietijos, Argentinos, 
Brazilijos ir Australijos. Kad 
lietuvių jaunimas galėtų at
vykti iš Pietų Amerikos ir Puns
ko reikalinga mūsų visų pa
rama. Jungtinis finansų komi
tetas stengiasi sutelkti tam 
reikalui lėšas. Kviečiame visus 
prisidėti auka. ir kiek galima 
greičiau grąžinti laimėjimų 
šakneles. Laimingų bilietų 
traukimas bus šį sekmadienį 
banketo metu. 

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. 7:30 
v.v. Ganz Hali, Rosevelt Univ., 
430 S. Michigan Ave. 

(sk) 

x International Meat Mar-
ket savininkai Izabelė ir 
Petras Burkauskai, 2913 W. 
63rd St.. Chicago, IL, maloniai 
kviečia visus savo senus ir nau
jus klientus atsilankyti į jų 
maisto krautuvę, nes pasirinki
mas rūkytų ir šviežių produktų 
yra įvairus ir didelis. Kiek
vienas galės rasti prekių pagal 
savo skonį. Tel.: 43^4337. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk> 

x Kun. Gediminas Kijaus-
kas, SJ, vadovaus IV Kultūros 
kongreso svarstybų sekcijai 
„Religijos reikšmė tautiniam 
išlikimui". 

x Dr. Vytautas Tauras 
grįžo iš žiemos atostogų ir jau 
dirba savo gydytojo kabinete, 
2652 W. 59th St., Chicago, 111. 

x Akt. Rasa Allan-Kazlas 
pirmą kartą pasirodys Los 
Angeles scenoje per VIII JAV 
LB Kultūros tarybos Premijų 
šventę. Los Angeles vyrų kvar
tetas Premijų šventėje dalyvius 
jaukiai nuteiks skaidria 
lietuviška daina. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas bus antra
dienį, gegužės 17 d., 8 vai. vak. 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos salėje. Visi nariai ir 
nariais galintieji būti kviečiami 
susirinkime dalyvauti. 

x A. a. pulk. Karoliui Da-
bulevičiui mirus jo artimieji 
įteikė Tautos Fondui sudėtinę 
1580 dol. auką okupuotos Lie
tuvos laisvinimo reikalams. Šia 
auka pulk. K. Dabulevičius 
buvo įamžintas Tautos Fondo 
Lietuvos laisvės ižde. 

x Upytės draugiško klubo 
susirinkimas bus penktadienį, 
gegužės 20 d., Anelės Kojak 
salėje, 4500 So. Talman Ave. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Po susi
rinkimo bus vaišės. 

x Birželio 5 d. Cicero bus 
minėjimas Sovietų Rusijos 
okupacijos ir lietuvių tautos 
naikinimo sukakties, Šv. An
tano bažnyčioje 10:30 vai. bus 
šv. Mišias už žuvusius ir 
nukankintus, kovojančius už 
Lietuvos laisvę. Po pamaldų 
minėjimo akademijoje kalbės 
inž. Algis Čaplėnas, meninėje 
dalyje bus muz. Juozo Sodaičio 
vadovaujamas moterų dainos 
vienetas. Minėjmą rengia Altos 
Cicero skyrius. 

x „Elta", Information 
Bulletin, balandžio 4 nr., yra 
išėjęs iš spaudos. Šiame nume
ryje rašoma apie ekologinę 
katastrofą, apie ekologiją ok. 
Lietuvoje, demonstracijas Es
tijoje ir kt. Leidžia lietuvišką 
informaciją anglų ka lba 
Washingtone, finansuoja lei
dimą Tautos Fondas New 
Yorke. 

x Dr. Henrikas Solys, Juno 
Beach, Fla„ žinodamas lietuviš
ko žodžio sunkumus ir jo svar
bumą kovoje už Lietuvos laisvę, 
pratęsdamas prenumeratą at
siuntė visą šimtinę. Dr. Solį 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už realią paramą labai 
dėkojame. 

x Dr. J. Jusionis, Santa 
Monica, Cal., dr. A. Garūnas, 
Jonas Indriūnas, akt. Z. Visoc-
kienė. Vytautas Gutauskas, 
Juozas Bulika, Chicago. 111., 
Juozas Vaičiulis, Saginavv, 
Mich.. R. ir V. Aukštuolis, 
Highland Hts., Ohio, Alfonsas 
Končius, Livonia, Mich., Si. 
Mackienė, Cicero, III., A. Braz
džionis. Oakville. Conn.. K. Na-
vasaitis. Birmingham, Mich., 
Irena ir Jonas Milašiai, Colo-
rado Springs. Co„ pratęsė 
..Draugo" prenumeratą viene
riems metams su 15 dol. auka. 
Nuoširdus ačiū. 

x Finansinė ištaiga ieško 
tarnautojo įvairiems raštinės 
darbams ir finansinėms trans
akcijoms. Prašoma atsiliepti 
paštu su resume ar laišku: P.O. 
Box 29130. Chicago, IL 60629. 

x Jonas Cinkus tvarko JAV 
LJS suvažiavimo registraciją. 
Suvažiavimas įvyks geg. 27-30 
d. Čikagoje. Registracijos 
mokestis $15.00. Suvažiavimo 
kaina (iki geg. 20 d.) $30.00, 
vėliau - $40.00. Siųskite pini
gus kuo greičiau J. Cinkui, 4525 
S. Rockwell Ave., Chicago, II. 
60632. 

(sk) 

Etnografinis ansamblis „Laiškų lietuviams" vakare rengiasi lietuviškoms vestuvėms... 
Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAG0JE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIAI PIETUOSE SU 
PREZIDENTU REAGANU 

Gegužės 4 d. Palmer House 
Tautinio strategijos forumo (Na
tional Strategy Forum) pakvies
tas kalbėjo tūkstantinei kvies
tinių svečių grupei prez. R. Rea
ganas. Tos minios tarpe da
lyvavo ir keletas lietuvių: M. 
ir dr. K. Ambrozaičiai, inž. Eug. 
Bartkus, Jadv. ir dr. Ad. Darnu-
šiai, prof. K. Eringis, dr. L. 
Kriaučeliūnas ir dukra Jolita 
Kr iauče l iūna i t ė , dr . Alb. 
Prunskienė, kun. J. Vaškas, 
Rudžių dukra Margarita su 
vyru ir patys M. ir A. Rudžiai. 
Keletas jų draugų amerikiečių, 
kar tu su lietuviais užpildė du 
stalus, kurie buvo Rudžiams re
zervuoti. Visi išvardintieji buvo 
Rudžių svečiais. 

Marija ir inž. Ant. Rudžiai yra 
vieni iš šios organizacijos stei
gėjų ir rėmėjų. Jų dėka tai vie
nam, tai kitam lietuviui tenka 
progos daugelį kartų dalyvauti 
šios organizacijos suruoštose 
konferencijose ir simpoziu
muose. Čia kalbėtojais kviečia
mi parinkti specialių sričių 
ekspertai, kurie gali analizuoti 
ir formuluoti Amerikos tautinės 
apsaugos kryptį ir strategiją. 
Šios organizacijos tiksluose kaip 
tik ir yra supažindinimas 
Amerikos visuomenės ir praplė
timas jų žinių kariniuose, diplo
matiniuose ir ekonominiuose 
klausimuose, kurie paprastai 
yra kritiškiausi veiksniai tau
t inės apsaugos strategijoje. 
Rudžiai yra labai aktyviai įsi
jungę į šios organizacijos užda
vinius. 

Taigi ir šį kartą jų dėka buvo 
pakviestas visas būrys lietuvių 
dalyvauti šios organizacijos 
ruoštoje konferencijoje su prezi
dentu Reaganu. Amerikiečių, 
norinčių dalyvaut i š iame 

įvykyje, buvo apie trys tūkstan
čiai, bet dėl vietų stokos buvo 
patenkinta tik tūkstantis (atro
do, tik organizacijoje priviligi-
juotų asmenų svečiams). Visi 
dalyvavusieji turėjo praeiti ir 
tam tikrą patikrinimą pagal iš 
anks to pateiktus ,,sočiai 
securiy" numerius (pora savai
čių prieš). Įėjimo į salę metu taip 
pat kiekvienam reikėjo pereiti 
patikrinimo vartus, kaip einant 
į lėktuvą. 

Salėje vienos sienos plotyje 
tam tikrame atstume prieš pre
zidiumo stalą, kuriame turėjo 
būti prezidentas, buvo gausybė 
TV aparatūros, fotografų ir 
žurnalistų stalų. Balkonuose, 
esančiuose dviejose salės 
pusėse, knibždėte knibždėjo 
spaudos žmonės, greičiausiai ir 
prezidento apsaugos vyrai, 
kurių dalis buvo apjuosusi ir 
patį prezidiumo stalą. Balkone 
buvo ir kariuomenės orkestras, 
kuris linksmino svečius renkan
tis į salę, griausmingai grojo 
sutinkant prezidentą ir grojo 
svečiams pietaujant. 

Prezidentas Reaganas atėjo į 
salę lydimas Illinois gubern. 
Thompsono. Prezidentui buvo 
sukeltos ilgos ir stiprios ova
cijos. Jį pristačius svečiams (pri
statė R.E. Friedman, organiza
cijos vicepirmininkas), visi buvo 
pakviesti pietauti. Prie tulpių 
žiedais papuoštų stalų ir po 
skanių pietų pradėjo savo žodį 
prezidentas. Kalbėjo labai lais
vai. Pabrėžė, kad ateinančioje 
konferencijoje su Gorbačiovu jis 
palies žmogaus teisių klausimą, 
religinės laisvės ir „glasnost" 
politikos reikalus. Savo kalbo
je trumpai palietė ir šio krašto 
socialinius ir ekonominius klau
simus. 

Prieš pietus ant stalų kiek
vienam svečiui buvo padėtos 
kortelės, kuriose parašius savo 

pavardę ir pažymėjimus, kam 
savo asmeniu atstovauji, galėjai 
pateikti klausimą prezidentui ir 
iš tų klausimų keli ištrauktieji 
(laimės būdu) bus prezidento at
sakyti. Tos kortelės buvo su
rinktos po pietų. Po prezidento 
kalbos buvo pateikti „laimin
gieji" klausimai, bet, gaila, 
lietuvių pateikti klausimai 
nepakliuvo, o juose mes kiekvie
nas lietėme savo tautos likiminį 
klausimą, klausdami ar jis ras 
vietos šitame dviejų didžiųjų 
susitikime. Reikia manyti, kad 
vis dėlto tie pateiktieji klausi
mai bus kieno nors peržiūrėti, 
susumuoti ir prezidentui 
pateikti, o jis iš jų susidarys 
vaizdą, kas daugeliui žmonių 
rūpi. Gal ir mūsų lietuvių 
pateikti klausimai ras atgarsio 
susitikimo metu. Reikia tikėtis, 
kad viltis yra viso mūsų tau
tinio gyvenimo variklis tiek čia, 
tiek ir pačioje tėvynėje. 

Padėka už šią suteiktą progą 
dalyvauti šiame susitikime su 
prezidentu ir pateikti savo nuo
monę jam, nors ir tokiu būdu, 
priklauso Marijai ir inž. Ant. 
Rudžiams. 

j d v. d. 

PAVASARINĖ ŽUVAVIMO 
IŠVYKA 

Cicero lietuvių medžiotojų ir 
žuvautojų klubas kasmet ruošia 
tradicinę žuvavimo išvyką. 
Gegužės 6, 7 ir 8 dienomis klu
bo nariai ir jų svečiai vėl 
sugužėjo į jų pamėgtą vietą Wolf 
River Resort, Winnecone, Wis. 

Oras buvo puikus, milžiniški 
vandenyno plotai, bet gal tik 
indėnai galėtų pasakyti, kodėl 
žuvys buvo nealkanos. Žinoma, 
geri žuvautojai pasitenkina ne 
tik pagautomis žuvimis, bet ir 
pačiu žuvavimu. Kitu atveju šių 
metų žuvavimo sėkmingumu 
gal žuvautojai būtų kiek ir 

Chicagos pašto atsakingų pareigūnų ir paštu besinaudojančių susirinkimo Gamtos muziejuje. 
Iš kaires: skyriaus ir komunikacijos direktorius Ormes Rogers, Jr., P.C.C. vartojimo vicevadovas 
Jerome W. Alliston. Viršuj antras iš dešinės — „Draugo" administratorius kun P. Cibulskis. 

IŠARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Šį šeštadienį, gegužės 14 
dieną, 1 valandą popiet 
Clevelande bus Rožinio pro
cesija už Rusijos atsivertimą 
paminėti Marijos pirmam pasi
rodymui Fatimoje 1917 metais 
gegužės 13 dieną. Dalyviai 
renkasi Kardinolo Mindszenty 
aikštėje 1 valandą, East 12 ir 
Lakeside Avenue. Catholic Men 
for Christ the King P.O. Box. 
30102, Cleveland, Ohio, 44130. 

— Nauja New Yorko Lietu
vių Bendruomenės apygardos 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas Vytautas Alks
ninis, sekretorė Malvina Kli-
večkienė, iždininkė Birutė Raly
tė, Jaunimo sąjungos atstovė 
Jolita Gudaitytė, reprezenta
cijai ir renginių reikalams 
Tadas Klimas, kultūros reika
lams Paulius Jurkus, informa
cijai Romas Kezys. Revizijos 
komisija pasidalino pareigomis: 
J. Pažemėnas, K. Bačkauskas ir 
V. Padvarietis. 

— Kaip jau buvo minėta, 
Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapija birželio 19 d. rengia Lie
tuvių dienas. Bus iškilmingos 
pamaldos Šv. Kazimiero baž
nyčioje 10:30 vai., po pamaldų 
pietūs ir viršutinėje parapijos 
salėje meninė programa, kurią 
atliks iš Toronto atvykusi ketu
rių mergaičių „Sutartinė", pasi
žymėjusi Kanadoje, JAV-bėse, 
Australijoje ir kt. Klebonas kun. 
A. Olšauskas sako, kad „visi 
keliai veda į lietuvių šventę". 

— Donnos Araitės ir Jur
gio Janulaičių sūnų balandžio 
16 d. Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje Los Angeles, Cal., pa
krikštijo klebonas kun. A. 
Olšauskas Danieliaus Caleb 
vardais. Krikšto tėvai buvo 
Aida Janulaitytė ir Algis Aras. 
Nauju krikščioniu džiaugiasi 
jaunieji tėvai ir seneliai. 

— Dr. Petronėlės Borutai
tės ir dr. Jurgio Starkų auk
sinė vedybų sukaktis buvo at
švęsta pamaldomis Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje Los 
Angeles. Dukra ir žentas Jūra
tė ir Cezaris Ugianskiai iškėlė 
tėveliams vaišes savo namuose 
Sherman Oaks, Cal., kur daly
vavo šeimos artimieji ir drau
gai. Sukaktuvininkai šiuo metu 
gyvena Santa Monicoj, Cal., 
anksčiau gyveno Chicagoje ir 
čia abu daugeliui yra pažįstami. 

— A.a. Gediminas Basiulis, 
61 metų amžiaus, netikėtai 
mirė Los Angeles, Cal., balan
džio 10 d. Po gedulingų pamaldų 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje buvo palaidotas Visų Sielų 
kapinėse šalia seniau čia palai
dotų savo tėvų. Nuliūdime liko 
duktė, sūnus, brolis ir kiti 
giminės. 

— Sv. Kazimiero parapijos 
klebonas (tel. 213-664-4660) 
ieško vargonininko, kuris 
galėtų groti šv. Mišias bažny
čioje ir vadovauti chorui. 
Informacijų galima sužinoti, pa
skambinant klebonui kun. A. 
Olšauskui. 

— Los Angeles pensininkai 
turės gegužės 29 d. susirinkimą 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

— Abiturientų išleistuvės ir 
su visuomene supažindinimas 
Los Angeles bus birželio 10 d. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 

nusivylę. 
Šeštadienio vakare visiem 

buvo paruošta bendra vaka
rienė. Vakarienės metu klubo 
pirmininkas Vytas Markevičius 
už pagautas didžiausias žuvis 
įteikė trofėjas. Pirmą vietą 
laimėjo Valius Mičiulis, antra 
vieta atiteko Kaziui Vabalaičiui 
ir trečią vietą laimėjo jaunuolis 
Carmen Porter. Kazio Vabalai-
čio anūkas. 

J. Z. 

; 




