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Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi! 

Atsisakau būti sovietinės 
armijos kariu 

Gražulio Petro. Antano, 
gyvenančio Kapsuko rajone, 

Sasnavos kaime, 

Atviras laiškas Gynybos ministrui Jazovui, 
Kreipimasis į tikinčiuosius 

(Tęsinys) 
Sovietinėje sistemoje tikintys 

žmonės niekinami, laikomi 
nepilnaverčiais ir nepil-
nateisiais piliečiais. Jiems gi 
neleidžiama turėti savo pasau
lėžiūrinės spaudos, savo mo
kyklų. Religingiems žmonėms 
saugumas neleidžia dirbti atsa-
kingesnių darbų. Pvz. Vilka
viškio puiki mokytoja Brilienė 
buvo paša l in ta iš darbo, 
kadangi buvo uoli katalikė. 

Mano tėvas buvo pašalintas iš 
kolūkio pirmininko pareigų, 
kad mano brolis Antanas įstojo 
į Kunigų Seminariją. 

Ir mano tėvo mirt ies 
aplinkybės kelia įtarimą, ar tai 
ne KGB darbas. Kai tėvui buvo 
daroma sunki širdies operacija, 
operacinėje dingo elektros 
srovė. Šviesos nebuvo apie dvi 
valandas. Vilniaus centrinės 
kl inikos — tai ne kaimo 
ligoninė: sunku patikėti, kad 
čia šviesa galėjo užgesti at
sitiktinai, sutrikus elektros 
t ink lu i . Be to, tokiose 
operacinėse yra generatoriai, 
kurie gamina srovę, sutrikus 

elektros tinklo srovei. Mano 
tėvas po tokios operacijos 
nebeatgavo sąmonės ir maž
daug po pusantros paros mirė. 

Visa tai nesuderinama su bet 
kokiu žmogiškumu. Tokios 
sistemos, kuri kėsinasi į tautų 
ir žmonių gyvybę ir laisvę 
kariuomenės nariu būt i 
negaliu. 

Solženicinas knygoje „Straips
niai ir pokalbiai" rašo: „Jau 
Dostojevskis dar prieš 40 metų 
pranašavo, kad socializmas 
Rusijai kainuos 100 milijonų 
aukų. Taigi, Dostojevskis apsi
riko, tačiau ne į mažąją pusę. 
Pagal šią knygą, socializmas 
Rusijai kainavo nuo 1917 m. iki 
1959 m. 110 milijonų aukų. Kas 
suskaitys, kiek socializmas 
aukų pareikalavo pasaulyje. 
Sovietinė armija ir dabar 
pastoviai veda- grobikiškus 
karus: 

1) Toliau liejasi nekaltų 
žmonių kraujas Afganistane. 

2) Tęsia Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupaciją. 

(Bus daugiau) 

Pabaltiečiai pas nacių 
reikalų komisiją 

Londonas . — Kovo 9 d. trys 
Baltų Tarybos nariai susitiko su 
Vidaus reik. ministerio paskir
ta komisija, kurios uždavinys 
yra ištirti Simon Wiesenthal 
Centro ir kitų pateiktą me
džiagą, kaltinančią asmenis, 
dabar jau britų piliečius, gy
venančius šiame krašte, už ta
riamus karo 'meto nusikaltimus. 

Kalti Vakarai 
Maskva. — Reuterio žinių 

pranešimu, Komunistų partijos 
laikraštis „Pravda" apkaltino 
Vakarų radijo stotis kurstymu 
tautinius neramumus Nagorno 
- Karabacho regione, kur vyko 
armėnų ir azerbaidžano gyven
tojų demonstracijos. Savo 
straipsnyje „Kurs ty to ja i" 
dienraštis „Pravda" kaltino Bri
tanijos radijo transliacijas, Ame
rikos balsą, Laisvės radiją ir 
Vakarų Vokietijos Deutche 
Welle transliacijas už tai, kad 
pranešinėjo apie vykstančias 
protesto demonstracijas. Dien
raštis sakosi suprantąs Vakarų 
žurnalistų norą pranešti žinias, 
tačiau, ar verta esą pasinaudoti 
buvusių kriminalistų melagys
tėmis. „Pravda" pasmerkė di
sidentą Sergei Grigoryants ir 
armėnų tautinį veikėją Paruir 
Airikyan, kurie suteikė infor
macijas apie buvusias riaušes. 

Armėnija ir Azerbaidžanas 
yra vis dar uždarytos provincijos 
užsienio žurnalistams. Grigo
ryants yra Glasnost žurnalo 
leidėjas, kuriam nėra duotas 
spausdinimo leidimas. Airikyan 
yra suimtas po to, kai pasakė, 
jog parašyta apžvalga apie 
įvykius tame regione yra ne jo 
parašyta. Jis kaltinamas So
vietų Sąjungos šmeižimu. 

Buvo pranešta, kad karo 
nusikaltimams nustatyti bus 
laikomasi šio nusistatymo: 
teisiami bus už žmogžudystę, 
atsitiktiną žmogžudystę (man-
slaughter) ir genocidą, įvykdytą 
Vokietijoje ar vokiečių okupuo
tuose kraštuose karo metu. 

Ta komisija taip pat apklau
sinės liudininkus čia ir kitur, ir 
surinks kitą dokumentinę me
džiagą, ir patars vyriausybei, ar 
reikia keisti Britanijos įsta
tymus, kad būtų galima teisti 
britų piliečius, už karo nusi
kaltimus, padarytus kitur. 

Tos komisijos pirmininku yra 
Sir Thomas Hetherington, 
buvęs valstybės prokuroras, ir 
jo padėjėjas yra William 
Chalmers, buvęs Škotijos pro
kuroras. Abu yra teisininkai. 
Sekretorius yra David Aukland, 
kuris dabar yra Vidaus reik. 
ministerijos aukšto pareigūno 
sekretorius. 

Susitikime buvo pasikeista 
nuomonėmis, susitarta ir ateity
je palaikyti nuolatinius ryšius. 
Komisija pirmiausia nori 
susipažinti su reikalu bendra 
prasme nesigilinant į asmenis, 
ir prasėjai suteikti informacijų. 
Baltų Tarybos nariai reikalavo 
kritiškai įvertinti iš sovietų šal
tinių gautas informacijas ir 
dokumentus. Iš Baltų Tarybos 
susitikime dalyvavo pirm. 
Mečys Bajorinas ir vicepirmi
ninkai Nora Morley-Fletcher, 
estė, ir Zigurds Kronbergs, 
latvis. 

..Stalinas ne tik žinojo, 
bet organizavo ir vykdė 

Gorbačiovo-Ligačiovo kritika 

Prancūzijos ministeris pirmininkas Jacąues Chirac, antras iš dešinės, rinkiminėje kampanijoje 
su Barbės imamu, centre, ir Andre Santini, buvusiu valstybės sekretoriumi Repatriated provin
cijoje. Imamas, kuris padovanojo Chiracui arklį, yra Harkis genties vadas, kai tie alžiriečiai, 
norėdami būti su Prancūzija, pasitraukė iš Alžirijos. 

Afganistano derybose daug vilties 

— Washingtone sen. Paul 
Simon pranešė, kad jis nebeda-
lyvaus aktyviai pirminiuose 
rinkimuose dėl savo kandidatū
ros, tačiau dar nepasitraukia iš 
kandidatų būti prezidentu. 

Geneva. — Šią savaitę Afga
nistano taikos pasitarimuose 
yra ženklų, kad Amerika ir So
vietų Sąjunga pašalino kliūtis 
ir susitarė duoti karinę paramą 
Afganistanui, kai ši sutartis bus 
pasirašyta . Sis sus i tar imas 
neužblokuotų t ę s t i to l iau 
derybas baigti 8 metų karui, 
leistų sugrįžti penkiem mili
jonam afganų pabėgėlių ir 
užtikrintų Sovietų dalinių pasi
traukimą. Dabar rusai kovoja 
kar tu su komunistinės vyriau
sybės kareiviais prieš apgink
luotus Amerikos partizanus, 
k u r i e valdo t r i s dideles 
Afganistano provincijų sritis. 

Delegacijų dalyviai atsisako 
pasakyti, kas darosi derybų 
metu už uždarų durų, bet kas 
tai vyksta, nes yra neįprastas 
judėjimas tarp delegacijų narių 
ir jų vyriausybių, praneša 
Reuterio žinios. Manoma, kad 
Maskva ir Washingtonas baigia 
susitarti. 

Sužinota, kad Saudi Arabija 
intensyviai pradėjo pristatyti 
pagalbą partizanams. 

Teiks ginklus i r toliau 

Amerikos Valstybės sekre
toriaus asistentas Robert Peck 
atsirado Genevoje ir išsireiškė, 
jog yra vilties greitam posūkiui 
— derybos vykstančios palankia 
prasme. O dieną prieš tai buvo 
pareikšta, jei dalykai klostysis 
taip, kaip dabar, tai amerikiečių 
delegacijai nėra prasmės būti 
Genevoje. Ir Pakistano Užsienio 
reikalų ministerio asistentas 
Zain Noorani, kuris atstovauja 
afganų partizanams, pasakė, 

> kad šiandien jau yra daug 
vilties susitarti. 

Pakistano ambasadorius Mas
kvoje buvo pakviestas pas 
Sovietų Užsienio ministerio 
pavaduotoją Yuli Vorontsovą, 
kuriam buvo pasakyta, kad abi 
ga lybės sut iko aprūp in t i 
ginklais savo „klientus". Jis 
pa rag ino , kad P a k i s t a n a s 
t ies iog pradėtų t a r t i s su 
Afganistano Komunistų vyriau
sybe Kabule. 

B ū n a Washingtone ir t a ip 

Jei Pakistanui bus uždrausta 
dalyvauti pereinamajame laiko
tarpyje Afganistano reikaluose, 
tai tuo pačiu Amerika nebega
lės siųsti ginklų afganų laisvės 
kovotojams, kadangi tie ginklai 
yra siunčiami per Pakistano 

teritoriją. Bet Maskva galės ir 
toliau siųsti ginklus, kadangi 
tai bus bendravimas vienos vy
riausybės su kita vyriausybe, 
nes bus pripažįstama Kabulo 
vyriausybė teisėta Afganistano 
vyriausybe, pastebi Vakarų 
diplomatai Pakistane. 

Keista, kad Reagano adminis
tracija su šiuo pasiūlymu 
sutiko. Jie mano iš anksto 
ginklais aprūpinti partizanus, 
kad jų pakakių ilgesniam 
laikui. Paskutinės žinios betgi 
sako, kad Washingtonas nuo šio 
projekto pagaliau atsisakė. Kai 
apie tai buvo patirta, tai kai 
kurie Reagano buvę aukštieji 
pare igūnai tiesiog buvo 
apstulbę šiuo projektu ir įspėjo 
Baltuosius rūmus. Dabar diplo
matai atsiduso. O praktikoje 
dabar Washingtonas ir Maskva 
pasiuntė tiek daug ginklų, kad 
jų turėtų pakakti ilgam laikui. 

Buvę kolonistai 
padovanojo arklį 

Paryžius . — Pirmą kartą 
Prancūzijos prezidento rinki
muose kreipiamas dėmesys ir į 
mažumas. Yra prancūzams 
lojalūs gyventojai ir už Prancū
zijos teritorijos ribų, pavyzdžiui 
Reunion ir Guadeloupe žmonės, 
kurie balsuoja už konservatorių 
kandidatus. Bet yra mažumų, 
kaip bretonai, baskai ir 
korsikiečiai, kurie yra Prancū
zijai nepalankūs. 

Tik trys savaites liko iki pir
mojo rato rinkimų Prancūzijoje. 
Tokių žmonių, kurie nepriklau
so jokiai provincijai, prancūzai 
turi beveik 1.6 milijonus ir jie 
yra kilę iš Alžirijos ir Šiaurės 
Afrikos. Jie save laiko prancū
zais ir gali balsuoti, bet jie save 
laiko ir dabar „kankiniais", nes 
prez. De Gauile juos apleido, 
sako jų vadas Roland Dessy, kai 
jie buvo Alžirijoje. Dabar jie yra 
susispietę Montpellier mieste. 
Kadaise jų generolai, kai buvo 
Alžirijoje, kovojo prieš De 
Gauile. Dabartinis Prancūzijos 
premjeras yra kariavęs už 
prancūzų Alžirija ir dabar Jac-
ques Chirac kandidatuoja į 
prezidentus. 1982 m. preziden
tas Mitterranri pravedė įsta
tymą ir dovanojo bausmes tiems 
generolams, kurie kovojo prieš 
De Gauile. Ši amnestija jų buvo 
priimta su džiaugsmu. Min. 
pirm. Chirac juos aplankė ir pa-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chicagos Užsienio Ryšių 
taryba gavo iš Vokietijos 3 mil. 
dol.. kad būtų įsteigtas Konrado 
Adenauerio fondas studijuoti 
Europos politikai. Tai turėtų 
padėti geriau suprasti Europos 
reikalus, sako tos tarybos 
vadovas John Richman. John 
Rielly bus to fondo direktorius. 

— I l l inois gubernatorius 
James Thompson kitą savaitę 
išvyksta į Sovietų Sąjungą, 
norėdamas išplėsti prekybos 
ryšius su sovietais. Jis vežasi 17 
kompanijų pasiūlymus rusų 
kalba, kokios rūšies prekybą 
būtų galima Illinois valstijoje 
vesti. 

— Vietnamo vyriausybė per
davė Amerikos delegacijai 27 
amerikiečių, žuvusių karo 
metu, palaikus — kaulus, kurie 
bus parvežti į Ameriką ir čia 
palaidoti. Niekas 100% negali 
garantuoti, kad tai yra ameri
kiečių palaikai, bet remiasi tik 
spėliojimu. 

— Maniloje praėjusį šešta
dienį pabėgęs iš kalėjimo 
komunistinio nusistatymo kari
ninkas Gregorio Honasan šį tre
čiadienį vėl bandė padaryti per
versmą Filipinuose. Jos kaltina
mas ir už rugp. 28 dienos 
bandymą nuversti vyriausybę, 
kai tada buvo nukauti 53 
žmonės ir 300 asmenų sužeista. 
Perversmų organizatorius dar 
nesuimtas. 

-Washingtone Teisingumo 
departamentas paskelbė, jog 
keturioms šeimoms, kurių 
astronautai žuvo Challenger 
susprogusios raketos nelaimėje, 
bus išmokėta 7.7 mil. dol. neat-
skaitant jokių mokesčių. 

- Kuwaito pagrobtasis lėk
tuvas tebėra šiauriniame Irane. 
Grobikai paleido 32 keleivius: 
kiti penkiasdešimt su lėktuvo 
įgula laikomi lėktuve. Trys yra 
karališkosios šeimos nariai. Už 
jų paleidimą grobikai reikalauja 
paleisti iš Kuwaito kalėjimo 17 
šiitų musulmonų. 

sakė jiems kalbą, kuri buvo 
priimta kaip susitaikinimo sim
bolis ir Prancūzijos mažumų 
supratimo ėlan. Ta proga jie jam 
padovanojo arklį, bet nepa
žadėjo už Jacųues Chirac bal
suoti prezidentiniuose rinki
muose. Ki tam terminui 
kandidatuoja ir dabartinis pran
cūzų prezidentas Mitterand 

Maskva. — Politbiuro ne
santaika tarp Michailo Gorba
čiovo ir Yegoro Ligačiovo išsi
veržė į paviršių iš komunistinių 
labirintų Kremliuje, kai „Prav
da" griežtai kritikavo stalinisto 
straipsnį, atspausdintą prieš 
Kremliaus vadą, numeris % 
praneša Baltimore Sun laikraš
tis. 

Visame puslapyje „Pravda" 
puola „Sovietskaja Rossija". Jo
je buvo atspausdintas Gorbačio
vo žmonių paruoštas ir įsakytas 
dėti straipsnis, kas rodo rimtus 
ideologinius ginčus tarp sovietų 
vadų, vedant persitvarkymo re
formas. Sovietologai sako, jog 
nepasirašytas straipsnis yra 
bendras „Pravdos" redaktorių 
sutikimas su jame spausdinamu 
turiniu. Iš to straipsnio su
žinome, kad Gorbačiovo refor
mos yra labai kritikuojamos. 
.„Jei „Pravda" apie tai rašo, tai 
turi būti didelės problemos, o 
„Pravda" yra įtakingiausias 
Sovietų Sąjungos laikraštis", 
sutinka Vakarų žurnalistai. 

Kritikuoja Ligačiovą 

Netiesioginis „Pravdoje" Li
gačiovo puolimas pasirodė 
dabar, kai yra belikę mažiau 
negu 2 mėnesiai iki Komunistų 
partijos specialios konferencijos 
Maskvoje, kurioje numatyta 
keisti partijos taisykles. Pro-
gorbačiovininkai reformistai ga
li panaudoti konferenciją atsi
kratyti kai kurių Kremliaus 
ideologinių oponentų Centro ko
mitete, partijos vyriausiame ir 
sprendimus darančiame organe. 
Manoma, kad konferencijoje 
vyks debatai partijos ideologijos 
klausimais. 

Kritikuoja Gorbačiovą 

Tas stalinistės laiškas pasiro
dė kaip pilno puslapio straipsnis 
kovo 13 d. minėto laikraščio 
redakcijai, pasirašytas Lenin
grado chemijos mokytojos Ninos 
Andrejevos. Ji rašo, kad 
Gorbačiovas atsisako marksis-
to-leninisto principų klasių 
kovoje ir proletariato diktatūros 
ir sudaro pavojų klasinei 
komunistų doktrinai. Ji gina 
diktatorių Staliną, kuris esąs 
per daug nuvertintas, nes klai
dingai nuteikia jaunimą prieš jį, 
su savo perestroikos politika. Jo 
„ k u l t ū r i n i s a tvirumas ir 
socialistinis pliuralizmas" visai 
nepriimtina sovietų gyvenimui. 

„La iškas per trumpas. . ." 

Minėtame laiške Nina dėsto, 
jog Stalinas, gal ir padarė klai
dų ir spaudė žmones, bet tai 
nėra esminis klausimas. „Šian
dien beveik niekas nekritikuo
ja Petro Didžiojo.nes jo valdymo 
metu kraštas įžengė į Vakarų 
Europos gretas", rašo jinai. Pa
gal kitas žinias, „Sovietskaja 
Rossija" vyriausias redaktorius 
tą laišką su inicialais parodė 
Ligačiovui. Tada Kremliaus 
vadas nr. 2 atsakęs, kad laiškas 
yra geras, bet per trumpas. Tuoj 
pat laiškas „Sovietskaja Rossi
ja" redaktorių buvo pailgintas. 
Kai jį atspausdino, tai pasipylė 
Gorbačiovo intelektualų protes
to laiškai ir pagyrimo laiškai iš 
stalinistų, kurie laiko Staliną 
herojumi ir sako, kad pats Sta
linas nežinojęs apie vykdomus 
masinius žmonių žudymus, nes 
tai darę jo vardu kiti žmonės. 

Abu atvyko į Taškentą 
Maskva. — Sovietų Sąjungos 

vyriausias vadas Gorbačiovas 
atskrido į Uzbekistano sostinę 
Taškentą Sovietų Azijoje, pra
nešė Maskvos radijo stotis. 

Ta pati radijo stotis paskelbė, 
kad Afganistano komunistų 
partijos vadas Najibullah at
vyko į Taškentą. Kartu su juo 
atvyko Sovietų Užsienio reikalų 
ministeris Shevardnadze, kuris 
buvo Kabule nuo sekmadienio 
ir tarėsi su jų pačių pastatyta 
valdžia. 

Gorbačiovo kelionę į Tašken
tą paskelbė ir , ,Tasso" 
agnetūra. Tai tuoj sukėlė 
pasaulyje bangą, kad Sovietai 
aptaria planus savo kariuo
menės pas i t r auk imui iš 
Afganistano. Kabule prane
šama, jog pasitraukimas bus 
vykdomas, nežiūrint kaip bus 
susitarta Genevoje. Genevoje 
pasitarimai tęsiami Amerikos 
pageidavimu. 

Genevoje sen. Gordon Hum-
phrey pasiūlė atmesti bet kokią 
Jungtinių Tautų rezoliuciją, 
kur i negarantuoja ginklų 
pristatymo afganų partizanams. 
Senatorius į Genevą atvyko iš 
Pakistano. Jis čia paskelbė laiš
ką, kurį pirmadienį parašė pre
zidentui Reaganui . Jame 
pareiškia savo didelį rūpestį 
sutartimi, kurią afganų parti
zanų vadai prašo nepasira
šyti Genevoje. 

„P ravdos ' 

„Pravda" 

a tsakymas 

— Managvoje sandinistų ir 
Contras karinių atstovų pasita
rimai dėl techniškų dalykų 
tęsiami toliau. 

į tai atsako šį 
antradienį, „kad jis ne tik 
žinojo, bet ir juos organizavo, 
net vykdė". „Pravda" tą Andre
jevos laišką pavadino ju „poli
tiniu manifestu" ir sukritikavo 
„Sovietskaja Rossija" už tai, 
kam ji tą laišką atspausdino. 
Tie patys šaltiniai praneša, jog 
rašytojai savo susirinkime 
pasmerkė Ligačiovą už tokią 
kontroversiją. Taip pat 
pranešama, kad ir Politbiuro 
posėdyje Ligačiovas buvo kriti
kuojamas. 

Maskvoje kalbamajog pats 
Gorbačiovas įsakęs „Pravdai" 
atsakyti, ir po to jo geras 
draugas Aleksandr Yakovlev 
parašęs editorialą „Pravdoje" už 
jo reformas kaip tik tą dieną, 
kai Gorbačiovas išvyko į Jugos
laviją. Kita dieną „Pravda" 
rašė, jog „Demokratija nėra 
įmanoma be laisvo galvojimo ir 
be laisvo žodžio, be nuomonių 
skirtumų ir viešų susikirtimų; 
demokratija negalima be mūsų 
reikalų kritikos'*. Maskvoje 
dabar šie straipsniai yra 
nuolatinė pokalbių tema. 

KALENDORIUS 
Balandžio 8 d.: Dionyzas, 

Jule. Girtautas. Matą, Perpe-
tuas, Valteris. Staugirdas. 

B a l a n d ž i o 9 d.: Marija 
Kleope, Patadijus. Dalia. Rasa, 
Aurimą. 

ORAS 

Saule teka 6:24. leidžiasi 7:22. 
Temperatūra dieną 62 1., nak

tį 32 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

AUSTRALIJOS 
SABONIS 

Ok. Lietuvoje, o taip pat ir pa
saulio lietuvių tarpe, Arvydo 
Sabonio, žymiojo Lietuvos 
krepšininko vardas yra labai 
gerai žinomas. Didžiuojasi juo 
visi ir, reik tikėtis, kad greitu 
laiku, pasveikus kojoms, jis ir 
vėl pasirodys krepšinio aikštėse 
ir sportiniame pasaulyje; kels 
lietuvio ir savo komandos 
Kauno „Žalgirio" vardą. Ge 
riausios sėkmės jam. Australi
jos lietuviai taip pat gali di
džiuotis savuoju iškiliuoju krep
šininku Audrium Svaldeniu, 
žaidžiančiu už „Sydney NEC 
Kings" komandą. Nors jis yra 
truputį mažesnis už aukštaūgi 
Sabonį, yra tik... 203 cm aukš
čio, tačiau dabar savo žaidimu 
jis stebina žiūrovus. Su kiekvie
na diena jis vis gerėja ir įgyja 
didesni pasitikėjimą savimi. 

I Australiją Audrius, kartu su 
savo mama ir seserim, atvyko 
prieš 8-rius metus ir apsigyveno 
Sydnėjuje. Čia jis tuoj pat įsi
jungė į Sydnėjaus sporto klubą 
..Kovą", pradėjo treniruotis ir 
žaisti su koviečiais jauniais, 
vėliau, atstovaudamas ir vyrų 
komandai. Krepšinio pagrindus 
jis jau atsivežė iš Lietuvos, kur, 
kartu su garsiuoju ir dabar ge
riausiu Lietuvos krepšininku 
Raimondu Marčiulioniu, jis 
buvo toje pačioje jaunų vaikų 
krepšinio mokykloje Kaune. 
Žaidžiant su koviečiais, Aud
riaus talentą labai greitai paste
bėjo ir australai treneriai. Jį pa
kvietė treniruotis ir žaisti su 

Bankstovvno „Bruins" koman
da, su kuria vėliau jis žaidė ir 
Australijos Krepšinio lygoje. 

Žaisdamas su australų geriau
siomis komandomis, Audrius 
nepamiršo ir savo pirmojo klubo 
„Kovo", kurio vyrų komandoje 
jis yra pagrindinis žaidėjas, taip 
pat žaisdamas ir už Australijos 
lietuvių rinktinę, su kuria 
gastroliavo JAV-ėse ir Kanado
je, dalyvaudamas Pasaulio Lie
tuvių Sporto šventėje. 

Išrinktas į Australijos jaunių 
iki 20 metų rinktinę, su kuria 
dalyvavo pasaulinėse varžybose 
Filipinuose, laimėjo pirmą vietą 
ir buvo išrinktas komandos pir
muoju žaidėju. Dirbdamas 
lėktuvų ANSETT bendrovėje, 
atstovavo šiai komandai Toli
mųjų Rytų ir Pietų Pacifiko oro 
bendrovių krepšinio varžybose 
Malayzijoj, kur laimėjo pirmą 
vietą ir jis buvo išrinktas viso 
turnyro iškiliausiu žaidėju, gau
nant ir specialų medalį. 

Šiuo metu, žaisdamas už Syd
nėjaus „Kings" komandą, jis 
yra vienas iš geriausių žaidėjų 
joje. trenerio laikomas koman
dos „slaptuoju ginklu" ir va
dinamas „Terminator — Su
stabdytojo" vardu. 

Linkint Audriui geriausios 
sėkmės jo pamėgtoje krepšinio 
karjeroje, tikėsimės jį greitai 
pamatyt i ir Australijos 
rinktinėje, kai šių metų pabai
goje jis, kartu su kitais Australi
jos lietuviais krepšininkais, gar
bingai gins mūsų vardą Pasau
lio Lietuvių Pirmenybėse 
Adelaidėje. 

Antanas Laukaitis 

Šitokiu ga l i ūnu A. Sva 'denį vaizduoja a u s t r a l ų spauda . 

Futbolas Chicagoje 

• 

PIRMOS PAVASARIO 
RUNGTYNĖS 

Šį sekmadieni, balandžio 10 
d., „Lituanicos" vyrų komanda 

žais draugiškas futbolo 
rungtynes prieš lenkų „Royal 
Wawel". Rungtynės bus Mar 
quette Parko aikštėje, pradžia 2 
vai. po pietų. 

Lietuvių spor t in inkų p a b e n d r a v i m a s Sydney pajūryje, Australijoje. Iš k.: Š a r ū n a s M a r č i u l i o n i s 
iš Vi ln iaus „Sta tybos" , Sydney „Kovo" a ts tovė A. Liu tack ienė , pasižymėjęs Aust ra l i jos k r e p š i 
n i n k a s Audr iu s Sva lden is , K a u n o „Žalgi r io" komandos k a p i t o n a s V a l d a s Chomič ius , l a t v i s 
žaidėjas G. Vėtra ir l ietuviško sporto darbuotojas ir žu rna l i s t a s A n t a n a s L a u k a i t i s . 

ĮSPŪDŽIAI IŠ PIETŲ AZIJOS 
SPORTO ŽAIDYNIŲ 

Lietuviškojo sporto darbuoto
jas ir žurnalistas Antanas 
Laukaitis praėjusių metų spalio 
mėnesį atostogavo Indonezijoje, 
Jakarta mieste. Ten tuo metu 
vyko 14-tosios Pietų Azijos tau
tų sporto žaidynės, kurias A. 
Laukaitis turėjo progą stebėti 
kaip oficialus spaudos atstovas. 
Tas atostogas ir stebėtas sporto 
žaidynes A. Laukaitis įdomiai 
aprašė Australijoje leidžiamoje 
„Tėviškės pastogės" 1987 m. 
spalio 26 dienos laidoje, jo reda
guojamame sporto skyriuje. Cia 
pateikiame straipsnio „Atosto
gos Indonezijoje" dalį, kurioje A. 
Laukaitis apie anas sporto 

SLIDINĖJIMO 
VARŽYBOS 

AUSTRALIJOJE 
Australijos lietuvių sporto 

sąjungos vadovybė pranešė, kad 
XX Australijos lietuvių žiemos 
sporto šventė vyks rugpjūčio 6-7 
d. Ją ruošia Australijos sostinės 
Canberra lietuvių sporto klubas 
„Vilkas". 

Kviečiami šioje šventėje daly
vauti ir Š. Amerikos lietuvių sli
dininkai. Susidomėję prašomi 
registruotis pas XX Australijos 
lietuvių žiemos sporto šventės 
komitetą: Mindaugas Maura-
gis, 28 Moodie St., Ferver , 
A.C.T. 2607, Australia. 

Jei prisimenate, keletas Aust
ralijos lietuvių s l idininkų 
dalyvavo II P.L.S. Žaidynių 
slidinėjimo varžybose JAV-bėse 
ir puikiai pasirodė. Š. Ameri
kos slidininkų pasirodymas 
Australijoje būtų lyg ir atsily
ginimas ir gražus žestas. 

KONCERTAS 
LOS ANGELES 

„BANGAI" 
Los Angeles L.S.K. „Banga", 

jau ilgus metus vadovaujamas 
Algio Šėko, buvo bene pirmas 
užsiregistravęs į ITI P.L.S. Žai
dynes Australijoje. Vykti pla
nuoja vyrų ir moterų tinklinio 
komandos, kurios jau ruošiasi 
ne tik treniruotėmis ir turny
rais, bet organizuoja įvairius 
renginius, net koncertus. Štai 
kovo 19 ir 20 d. įvyko du kon
certai, kurių programoje buvo 
Los Angeles vyrų kvartetas, 
smuikininkė Danutė Griš-
kevičienė, akompaniatorė R. 
Apeikytė ir aktorius režisierius 
Petras Maželis. Pelnas buvo 
paskirtas „Bangos" klubui, 
tikslu palengvinti kelionės išlai
das į Australiją. 

Gausiai publikai ir programos 
atlikėjams „Bangos" klubas iš
reiškė savo didžiulę padėką. 

A. Š. 

žaidynes šitaip rašo: 
„Sostinėje Jakarta kaip tik 

tuo metu vyko 14-sios Pietų Azi
jos sporto žaidynės. Ko gi 
daugiau bereikia veteranui 
sportininkui. Suradęs šių žaidy
nių vyriausius vadovus ir spau
dos komitetą, kreipiausi kaip 
Australijos, Amerikos ir Angli
jos lietuvių ir nelietuvių spau
dos atstovas, prašydamas man 
suteikti spaudos kredencialus. 
Šią šventę pamatyti kaip spau
dos atstovui. Ir koks buvo mano 
malonus nustebimas, kai mano 
prašymas buvo patenkintas ir 
šios šventės didesnę pusę aš su 
didžiausiu malonumu stebėjau, 
kaip žurnalistas. 

„Šiose žaidynėse dalyvavo ir 
27-se sporto šakose varžėsi: In
donezija, Thai indas, Filipinai, 
Malazija, Sir japūras, Burma, 
Brunei ir Car ,bodia. Turėjo taip 
pat daly vau .i ir Vietnamas su 
Laos, tačiau dėl politinių sume
timų ir esančių neramumų, ten, 
jie nedalyvavo. Puikios 
at idarymo ir uždarymo 
iškilmės, kur po gražaus spor
tininkų parado, j orą paleidus 
20,000 spalvotų balionų kar
velių, paįvair inant tradi
ciniais indonezų šokiais ir 
gražiais pasirodymais. Šios 
sporto šventės vyksta kas dveji 
metai paskutiniajai esant 1985 
m. Bangkoke, kur jie, po 8-rių 
metų indonezų pergalės, šventę 
laimėjo, gaudami daugiausia 
aukso medalių. Tačiau šiais 
metais, ypatingai Indonezijos 
prezidento Suharto paraginti ir 
žaidynes padidinę iki 27 sporto 
šakų, dalyvaudami su didžiau
siu sportininkų skaičiumi — 
590, jie gavo 185 aukso me
dalius. Antroje vietoje palik
dami Thailandą su 63 ir Fili
pinus su 59 aukso medaliais. 

„Daugiausia laiko praleidau 
krepšinio ir tinklinio stadio
nuose, nors atletika ir plauki
mas, bei Azijos kraštų speci
finiai sportai kaip karate ir kiti 
buvo irgi labai įdomu stebėti. 
Krepšinį ir tinklinį laimėjo 
Filipinų komandos. Ypač buvo 
įdomios baigminės vyrų krep
šinio rungtynės su malajiečiais. 
Abi komandos neturėjo milžinų 
centro puolėjų, tačiau žaidimas 
buvo labai gražus, įdomus ir pa
remtas dideliu greičiu, kas 
pačias rungtynes daro įdomes
nes. Filipiniečių komandoje aiš
kiai matėsi amerikietiška 
mokykla ir amerikietiškas žai
dimo stilius, bei labai geri me
timai, kas jiems ir atnešė 
pergalę. 

iŠ įdomesnių žaidynių 
momentų buvo vyrų maratonų 
bėgime, kai du pirmieji bėgikai, 
likus dar trečdaliui kelio, į šalį 
numetė savo bėgimo batukus ir 

toliau bėgo basi, nors Jakartos 
miesto kel iai nuo karščio 
garavo. Vėliau jie paaiškino, 
kad jų guminiai batai jiems de
gino padus, taip kad buvo ge
riau bėgti bas iems . Iet ies 
metimo laimėtojas Mahuse, 
gavęs aukso medal į , su 
ašaromis prisipažino, kad ietį 
mesti jis išmoko medžiodamas 
žvėris ir žuvis savo gimtuose 
Irian Java kalnuose. Gi Brunei 
princas Bolkiah, kuris dalyvavo 
šaudyme, į varžybas atvykdavo 
policijos motociklistų lydimas ir 
po varžybų surengė šaudy
tojams tokį puikų banketą, 
kokio neturėjo jokios sporto 
šakos sportininkai. 

„Visos pagrindinės sporto var
žybos vyko puikiame Jakar ta 
Senayan sporto komplekse, 
kuris yra labai puikus ir mo
dernus. Vieni iš nelaimingiau
sių šios šventės sportininkų, 
buvo malajiečiai. kurių didesnė 
pusė sirgo gripu ir jų bėgimo 
„žvaigždė", Mary, laimėjusi 800 
m bėgimą, apalpo ir a n t 
neštuvų buvo išvežta į ligoninę. 
Po šių žaidynių visos daly
vavusios va l s tybės , ka ip 
pareiškė jų treneriai, pradės 
rimtai ruoštis ateinančių metų 
Olimpiadai Seoule, nors ly
ginant sportinius šių žaidynių 
pasiekimus, ne daug kam tektų 
Olimpiadoje laimėti aukso me
dalius. 

Šių žaidynių metu susipaži
nau su gana nemažai įdomių 
žmonių, dalyvavau įvairiuose 
priėmimuose ir visur buvau su 
didžiausiu įdomumu klausia
mas iš kur ir kaip aš čia Indo
nezijoje atsiradau, nes visi spor
to dalyviai buvo šviesiai ir tam
siau kavinės spalvos, lygiai kaip 
ir visai jau baltųjų žurnalistų 
buvo palyginamai nedaug . 
Nedaug kas žinojo ir kur ta Lie
tuva yra, tačiau kai paaiškinda
vau, kad šiuo metu ji yra 
Sovietų Sgos dalis, tai šiaip taip 
ir išsiaiškindavom, kad šis, 
saule nudegęs, jau net ir 
panašus į vietinius, australietis 
yra iš tolimojo Pabaltijo — 
Lietuvos. Stebint šias žaidynes 
ir man kilo mintis bei prisi
minimai, mūsų lieltuviškųjų pa
saulinių sporto švenčių, kurių 
ateinančioji vyks Australijoje. 
Žiūrint dar toliau į istorinę I-ją 
lietuvių taut inę Olimpiadą 
Kaune, net pavydas mane ėmė, 
pagalvojus, kad štai šie Pietry
čių Azijos kraštai, kurie anais 
la ikais , net savo nepri
klausomybės neturėjo, taip 
gražiai švenčia savąją sportinę 
Olimpiadą čia, kai mes lie
tuviai , išsisklaidę po visą 
pasaulį, negalime, bent šiuo 
metu, savame krašte, sostinėje 
Vilniuje ar net ir Kaune, su
rengti savosios t a u t i n ė s 
olimpiados, kur kartu su Lie
tuvos sportininkais ir kitų pa
saulio kraštų sportininkais, 
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galėtų draugiškai išbandyti 
savąs ias spor t ines jėgas. 
Jaunimas arčiau pažinti tėvų 
gimtąjį kraštą ir tuo pačiu ir 
toliau tęsti mūsų gražiąsias lie
tuviškąsias sportines tradicijas. 
O kaip būtų puiku ir gražu, pa
galvojau, jeigu tokias žaidynes 
aš galėčiau matyti ne tolimajam 

Jakarta mieste ir ne Pietryčių 
Azijoje, bet Vilniuj ir Lietu
voje". 

D R . K E N N E T H J . YERKES 
D R . M A G D A L E N BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Te l . 925-8288 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Auglia; nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

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

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 2460067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFCRD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

2655 W 69 St 
Tel. 776-9691 

pirm 12-2 v p.p.; trec 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 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Te l . 585-2802 

Valandos pagai susitarimą 
Penkt.. antr . ketv. ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th A ve . Hickory HillS. IL. 
Tel. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

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

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

Pirm . ant r . ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuet te Medical Building 

6 1 3 2 S. Kedzie 
Ch icago . IL 60629 

T e l . 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 A ve.. Eigin, III. 60120 
T e l . 7420255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Te l . 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

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

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— A mber Chlropractlc — 
5522 S. Wolf Rd . 

Westom Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Va i : pirm . antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

Te l . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien i 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 t e l . RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

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

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

11800 Southwest Higrmay 
Palos Heights. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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 12-4 

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

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 Ave. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

JOHN P. VVAITKUS, M.O., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

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

Vai pagal susitarimą pirm . antr 
Ketv ir penkt nuo 3-7 v v 
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Kaip mylėti gyvuosius 

SAVO PIRMTAKUS 
Medicinai sugebant vis geriau 

išvaikyti senatvės ligas, vis dau
gėja žmonių, kurie net ir aštun
tąjį amžiaus dešimtmetį lieka 
pajėgūs kūrybingai dirbti , 
keliauti, nepriklausomai nuo 
savo vaikų gyventi savą gyve
nimą. Tačiau anksčiau nenumi
rus nuo širdies atakos ar kitų 
katastrofiškų ligų, vis daugiau 
žmonių išgyvena taip ilgai, kad 
gauna progos pasireikšti grynai 
senatviškas palaipsnis visų 
pajėgų silpimas. 

Štai viena pora, užauginusi 
savus vaikus, kas sekmadienį 
vyksta į netolimus globos 
namus lankyti žmonos motinos. 
Išgyvenus dukros šeimoje kol 
sveikata pradėjo šlubuoti, prieš 
trejus metus ji turėjo būti apgy
vendinta šioje įstaigoje. Bet ir 
čia perkelta ji domėjosi knygo
mis, rankdarbiais, bendravo su 
žmonėmis. Tačiau pastaraisiais 
metais ji pasidarė nebejudri, 
nustojo domėtis kitais žmonė
mis ar užsiėmimais. Žentas 
pasakoja: „Ji tik sėdi ir lyg 
laukia kažko". Dukra prideda: 
„Kartais ji skundžiasi, ,Kam aš 
tikusi? Kodėl Dievulis manęs 
nepasišaukia?' Sunku rasti apie 
ką su ja kalbėti. Jai niekas 
neįdomu". 

Kas dažniau lanko senelius ar 
su jais dirba žino, kad tai ne uni
kali padėtis. Iš tiesų, tokio pa
tyrimo yra tiek prisirinkę, kad 
jau yra išėjusi ne viena knyga 
patarimų, kaip geriausiai jiems 
padėti. Vieną tokių knygų, 
Communicating With the Elder-
ly, šįmet išleido Catholic Health 
Association of the USA (4455 
Woodson Rd., St. Louis, MO 
63134, 8 dol.). Ten rašoma, kad 
vis dažniau pradedant užsi
miršti, susimaišyti, pojūčiams 
silpstant ir judrumui menkė-
jant, seneliai dar aštriau pajun
ta ir kitų savo mylimųjų ne
tekimą ar namų ar sveikatos 
nustojimą. Senam žmogui per
gyvenant šiuos pasikeitimus, 
dažnai kitiems pasidaro sunku 
su jais komunikuoti — kaip tik 
tuo laiku, kai to labiausia se
nam žmogui reiktų. 

Lois Waller, viena šios knygos 
autorių, sako, jog dažnai žmonės 
užmiršta, kad silpstantis senelis 
pirmučiausia yra asmuo, tik an
troj vietoj senelis ar senelė. Tad 
yra svarbu atsiliepti į senstan
čio asmens ne tik kūniškus po
reikius, bet ir dvasinius, o šie gi 
neatskiriami nuo žmogiškų, 
asmeniškų poreikių. 

Būtina silpstantiems sene
liams parodyti, kad jie tebėra 
vertinami kaip žmonės, tebegalį 
padaryti įnašą į kitų gyvenimą. 
Vyresniems žmonėms yra svar
bu pajusti, kad tai, ką jie per 
savo ilgą gyvenimą išmoko kam 
nors rūpi, sako antroji knygos 
autorė Barbara Cox. „Nebūtina 
vadovautis senelio duotu pa
tarimu, bet labai svarbu tos 
nuomonės ar patarimo pasitei-

' rauti". 

klausti pasakojimui atvirus 
klausimus, kurių atsakymai iš 
tikrųjų įdomūs ir užklausėjui-ai. 

Būna atvejų, kai lankytojo-os 
asmeniški jausmai yra kliūtis 
tikram bendravimui su vyres
niuoju, tad kliūtis ir to asmens 
žmogiškų bei dvasinių poreikių 
patenkinimui. „Turime būti 
atviri patys sau", aiškina Cox. 
„Pavyzdžiui, jei jaučiamas 
nenoras ar net nemalonumas 
būti su seneliais, reikia pir
ma su tais jausmais susitvarky
ti, juos nenuneigiant, bet ieš
kant priemonių juos pakeisti į 
pozityvų atsinešimą". 

Abi autorės pabrėžia, kad yra 
didelė klaida pasiduoti pa-
gandai silpstančius senelius 
traktuoti kaip vaikus. Joms 
visai nepakeliui šiandieninės 
šnekos apie pareigą suaugusių 
vaikų perimti tėvų rolę link 
savo senų tėvų. „Būtina", sako 
Waller, „net ir tuomet, kai 
senelis-ė turi nuolat gulėti lovo
je, niekuomet jo/jos netraktuoti 
kaip vaiko, o šnekėtis kaip 
suaugęs su suaugusiu. Silps-
tantys seneliai jaučia jiems 
teikiamą pagarbą ir dažnai ati
tinkamai reaguoja". 

LIETUVOS VIETINĖ RINKTINĖ 
- DIDIS VOKIEČIŲ RŪPESTIS 

KIEK SUMOKĖSI, TIEK IR 
GAUSI 

„Jūs esate tas laimingasis, pakeisti savo nuomonę, at-

Tačiau, kaip prašnekinti ne
šnekius vyresniuosius, kurie jau 
nebesidomi gyvenimu, atėju
siais juos lankyti asmenimis? 
Dažnai, sako autorė, reikia tik 
tinkamo užklausimo. Galima 
pasiteirauti apie jaunystės 
dienas. Ar turėjo svajonių, 
kurios, gyvenimui einant, neiš
sipildė? Ar buvo darbų, kuriuos 
norėjo atlikti ir jau nebegali? 
Kas tai būtų? 

Autorės rašo, kad pašnekesys 
su silpstančiu seneliu-e panašus 
į miško takelio prasiskyrimą į 
dvi kryptis: viena šaka veda į 
tuščius tauškalus, kita į abiems 
malonų pašnekesį. Visa nule
mia trys sąlygos: 1. iš pat pra
džių domėtis asmens fiziniu bei 
dvasiniu stoviu, 3. lankoma-
iam-fli skirti visiška dėmėsi. 3. 

Kartais lankytojai skundžiasi, 
kad seni žmonės neįdomūs, nes 
jie vien tik praeitimi gyvena. 
Knygoje rekomenduojama su to
kiais asmenimis pašnekesius 
kaip tik atsiminimais grįsti. 
„Senam žmogui pradėjus pasa
koti prisiminimus, galima tą 
asmenį išjungti, pagalvojus, 
,Štai ir vėl jis/ji kliedi savo an
troj vaikystėj'. Tačiau antra-
vertus, galima mintimis įsi
jungti į pasakojimą, užklausiant 
įvykių priežasčių, jausmų, 
aplinkinių žmonių reakcijų ir 
pan. Jei mokėsi pasakojančiu 
asmeniu susidomėti, atsimi
nimų pasakojimas gali įgyti 
daug daugiau prasmės negu tik 
senų istorijų kartojimas". 

Atsiminimai įgalina žmogų 
perprasti savo išgyvenimus, 
padeda gvildenti esminius gyve
nimo prasmės klausimus: Iš
gyvenus šį savo gyvenimą, ką 
matau? Ką esu išmokus? Ką 
naujo galiu pasimokyti iš tų 
pačių patirčių? Stovėdama 
šiame savo gyvenimo taške, ką 
naujo suprantu? Ką nuveikiau, 
kokia buvo viso to prasmė? Ką 
reiškė įvairūs asmenys mano 
gyvenime? Senelių lankytojai 
gali jiems padėti, užklausdami: 
kiek metų buvote kai tai įvyko, 
ar kaip susitvarkėte su ta pa
dėtimi, ir pan. 

Lankant asmenį, kuris ne
begali kalbėti, ypač svarbu 
patenkinti ne tik jo ar jos fi
zinius poreikius, bet ir dvasi
nius. „Prileisk, kad asmuo ir 
girdi ir mato ir jaučia; prileisk, 
kad tas asmuo supranta padėtį. 
Skaitykis su fiziniais trūku
mais; bendrauk per likusias pa
jėgas. 

Svarbu padėti silpstan-
čiam-iai perprasti ir savo dvasi
nes pajėgas. Dažnai padeda 
tokie užklausimai: Kai jaučiatės 
beviltiškai, iš kur semiatės pa
guodos? Kur semiatės jėgų? 
Kada ir kur esate pajutęs-usi 
nuostabą ir pasigrožėjimą? Kaip 
suprantate gyvenimą ir mirtį? 
Kokia Jums yra kentėjimo pras
mė? Su kuo pasidalinate savo 
giliausiomis svajonėmis, vilti
mis sau bei savo artimiesiems? 
Kokia yra maldos rolė Jūsų 
gyvenime? Savaime, šių klau
simų tikslas yra duoti asmeniui 
atvirai išsisakyti, tad būtina be
klausant šių pasidalinimų jų ne
komentuoti ir netaisyti „kreivų 
pažiūrų". Tuomet suteiksime 
seneliams pačią didžiausią 
dovaną — jų gyvenimo gilios 
prasmės suvokimą, ir patys 
semsimės jų išminties. 

a.i.z. 

(Pabaiga) 

a) Apranga ir ženklai. 

Legionieriai prilyginami vo
kiečių kareiviams, kai 
pagalbiniai savanoriai 
nenešioja valstybinių ženklų, 
kuo jie ypač skundžiasi. Todėl 
j ie jaučiasi antros klasės 
kareiviais. 

b) Atlyginimas. 

Legionieriai gauna Reicho 
vokiečio kario algą. (Wehrsold). 
nustatytą 1939 m. rugpjūčio 28 
d. Kariuomenės narių atlygini
mo, aprūpinimo, pastogės, 
aprangos ir gydymo įstatymo 
&EWGG) su jam vykdyti išleis
taisiais potvarkiais. Pradedant 
vyresniojo grandinio laipsniu, 
gali būti mokama kario alga, 
nemokant šeimos išlaikymo. 
Karinis atlyginimas atitinka 
valdininko algą. Kario alga yra 
tokia: 

Ei l in iam — 1,— RM 
kasdien. 

Grandiniui - 1,20 RM 
kasdien. 

Puskarininkiui — 1,40 RM 
kasdien. 

Viršilai — 1,80 RM kasdien. 
Vyresniajam viršilai — 2,— RM 
kasdien. 

Esant fronte, prie to prisideda 
dar 1,— RM kovos priedo 
kasdien. 

Pagalbiniams savanoriams 
(pagal kariuomenės vadovybės 
- OKH įsakymą Nr. 5000) 
mokama: 

Žemiausio laipsnio — 37,50 
RM mėnesiui. 

Antrojo laipsnio 45,— RM 
mėnesiui. 

Trečiojo laipsnio 52,50 RM 
mėnesiui. 

Pabaltijo generalinių sričių 
nariai, be to, dar gauna 48,— 
RM. mėnesinį priedą, kuris 
neišmokamas, bet pervedamas 
į tėvynės sąskaitą. Taigi pagal
binis savanoris iš Pabaltijo 
general inių sričių gauna 
mažiausia 85,— RM. mėnesinę 
algą, kurios 48,-iomis reicha-
markėmis negali pats naudotis. 

c) Aprūpinimas. 

Legionierių ir sienų apsaugų 
kar iuomenės aprūpinimo 
pagrindas yra 1938 m. rugpjūčio 
26 d. buvusių kariuomenės 
(Wehrmacht) narių ir jų pa
liktinių sveikatos apsaugos ir 
aprūpinimo įstatymas (WFVG) 
ir 1939 m. liepos 6 d. buvusių 
kariuomenės narių ir jų palik

tinių įstatymas su vykdymo 
nuostatais. 

Pagalbiniams savanoriams 
galioja Vyriausias kariuomenės 
vadovybės (OKWi 1943 m. 
vasario 11 d. dekretas. Šiuo 
dekretu numatytasis piniginis 
aprūpinimas, kuris iš dalies yra 
didesnis, kaip nustato kariniai 
ap rūp in imo įs ta tymai , ne 
visados būva teikiamas. Jo 
(piniginio aprūpinimo) 
nurodoma didžiausia suma, ligi 
kurios gali eiti kariuomenės 
aprūpinimo karininkas, laisvai 
nustatydamas (aprūpinimo dy
dį). Kaip tik sunkiausiais atve
jais iškils žymių nuokrypų nuo 
Reicho teisės, nes nenumatytas 
s laugos priedas. Toliau 
pagalbinių savanorių aprūpi
nimas yra grynai piniginis at
siteisimas, kai Reicho teisė, be 
piniginio aprūpinimo, numato 
gausias slaugomąsias priemo
nes g rąž in t i sužalotąjį į 
profesinį gyvenimą ir išlaikyti 
joNankstyvesnę socialinę padė
tį. Kaip tik šios priemonės, ne
žiūrint išlaidų, yra vykdy
tinos. 

d) Šeimos išlaikymas. 

Čia yra jautriausi skirtumai. 
Legionierių (šeimų) nariams 
mokamas išlaikymas pagal 
„Vykdomąjį įsakymą Rytų 
krašto (Ostlandi SS sveikatos 
apsaugos įsakymą teikti 
paliktiniams išlaikymą". Betgi 
esantiems kariuomenėje, Reicho 
darbo tarnyboje, policijos rezer
ve ir kitoniško darbo tarnyboje 
taikomi „1943 m. vasario 24 d. 
Bendrieji nuostatai šeimos iš
laikymui mokėti Rytų krašto 
k o m i s a r i a t e " . Taigi šie 
n u o s t a t a i negalioja 
paga lb in i ams savanoriams 
(HiWis), bet taip pat ir visiems 
k i t i ems , i šskyrus į SS 
paimtuosius. 

Dėl SS išleistieji bendrieji 
nuostatai yra tie patys visoms 
užsienio sritims; nežinia, ar jie 
a t i t i n k a Reicho vokiečių 
n u o s t a t u s SS vykdomojo 
nurodymo tabelio pajamų įrašai 
eina ligi 190,— RM mėnesiui, 
taigi daugumoje didesni už Rytų 
krašto komisariato bendrųjų, 
nuostatų numatytuosius. Rytų 
krašto komisariato bendrųjų 
nuostatų tabelio pajamų įrašai 
eina ligi 200.— RM, paskirstyti 
į daug laipsnių — nuo 20,— RM 
ligi 8 0 , - RM —, kai pagal SS 
Vykdomuosius nuostatus, esant 
pajamoms ligi 250,— RM , išmo
kama kas mėnuo (kaip tabelinis 
įrašas) Estijoje — 80,— RM . Lat

vijoje — 70,— RM , ir Lietuvoje 
— 60,— RM. Lietuvai (daromi) 
skirtumai turi būti išaiškinti. 

13) Turi būti paaiškinta, kad 
generolo Just'o verbavimo akci
ja Lietuvoje nebevykdoma. Jis 
verbuoja savanorišku pagrindu. 
Kai įsakyta mobilizacija ir 
reguliariai šaukiami išvardinti 
kontingentai, nebeturėtų būti 
vietos tolimesniam to paties 
tikslo savanorių verbavimui. 

14) Turi būti išspręsta 
Lietuvoje vietinės adminis
tracijos vykdoma ligšiolinė ver
bavimo eiga — 100.000 vyrų 
akcija. 

a) Dabartinė propaganda gali 
būti tęsiama, nes ji teikia 
gyventojams labai geistinas ap-
švietas apie Reicho darbo ir 
gyvenimo sąlygas. 

b) Darban įkinkymo genera
linis įgaliotinis turi sutikti, jog 
mobilizacija turi pirmenybę, 
kad kitas verbavimas būtų 
atidėtas. 

c) Nebūtų jau priimtina 
politiniu pagrindu vykdyti didįjį 
moterų verbavimą Reicho labui. 
Mobilizacija vykdoma šūkiu — 
„Kova prieš bolševizmą". Tuo 
pačiu metu negaliu reikalauti 
sutelkti ir 100.000 moterų 
Reichui, betgi galiu reikalauti, 
kad jos pačios užpildytų Lietu
voje atsirandančias spragas. 

d) Nėra kliūčių. jei 
savanoriškai registruojasi 
verbavimo įstaigų kariuomenėn 
nepriimti vyrai, taip pat ir 
savanoriškai telkiamos užsi
registravusios moterys, nes 
Reicho poreikiai yra būtiniausi. 

e) Vilniaus srityje mobilizacija 
laikinai visiškai nevykdoma . 

Atrodo, kad daug šios srities 
gyventojų, ypač lenkų ir rusų, 
įsikinkys į darbą Reiche, kai tik 
leis aplinkybės, taigi kai kovos 
su gaujomis daliniai atstatys 
šiose srityse ramybę ir tvarką. 

Betgi yra bendras sutarimas, 
kad Lietuvoje apgyvendintų 
evakuotinių visas (darbo) jėgas, 
be kurių tik galima išsiversti, 
ko veikiausiai ir, padedant 
visoms įstaigoms, kaip jau 
įsakyta, turi būti perduotos 
Reicho dispozicijon. 

(Pasirašė) Schuette. 

Reicho Komisaras 
Užimtiesiems Kraštams 
IIIASo 

Ryga, 1944m. kovo 

kuris laimėjo nemokamas ato
stogas Floridoje". Norite skris
ti į Havvajų salas? Kelionė į ten 
ir atgal - tik 29 doleriai!". 
Tokia ir panaši korespondencija 
a ts i randa ne vieno pašto 
dėžutėje. 

Milijonai atviručių yra išsiun
tinėjama kiekvieneriais metais. 
Milijonai dolerių sueina į 
apgavikų kišenes. Gudriai 
sugalvoti pasiūlymai sužavi ne 
vieną padorų pilietį. Kadangi 
viskas atliekama telefonu, 
daugelis nesusigaudydami pa
dėtyje, patiki gerai išmokytiems 
agentams, kad ir jiems pagaliau 
nusišypsojo laimė. 

Viskas prasideda nuo to, kai 
džiaugsmingame pranešime 
įsakmiai prašoma, nieko 
nelaukus, skambinti telefonu 
duotu numeriu. Ir kas nenorėtų 
praleisti nemokamai savaitę 
saulėtoj Floridoj? Ima žmogelis 
telefoną ir suka numerius. Iš ra
gelio pasiberia džiaugsmo kupi
ni sveikinimai. Po to balsas iš
beria eilę vietovių, kur 
laimingasis gali nemokamai 
praleisti savaitę. Fort Lauder-
dale, Miami, Tampa, Orlando. 
Vardai girdėti. Pasirinkimas 
puikus. 

Gerai, bet kur šuo pakastas? 
Koks šuo? — pasigirsta atsa
kymas. 129 doleriai yra vien
kartinis mokestis, kuris ga
rantuoja jam ir 4 šeimos 
nariams 7 dienas pasirinktame 
viešbutyje nemokamas ato
stogas. Savaitei praėjus, jis gali 
keisti vietovę ir viešbutį. Po 
savaitės — nauja vietovė ir nau
jas viešbutis. Ir taip be galo. 
Visur ir visada jam kainuos 
pusė kainos, nes kita pusė bus 
agentūros sumokėta. Taip, 
kambarys, mais tas , vaiši-
nimasis — pusė kainos! Ar ne 
puiku? 

Kada balsas paklausia kredi
to kortelės numerį, žmogelis 
nori sužinoti, ar jis gali pagalvo
ti ir paskambinti vėliau, pasi
girsta netikėtas atsakymas: pro
ga yra vienkartinė ir, jam at
sisakius, galimybė bus suteikta 
kitam. Tačiau, įmokėjus pusę, 
privilegijos pasiliks. Kitą pusę 
galima sumokėti 30 dienų laiko
tarpyje. Užklausus ar 
įmokėjimas bus sugrąžintas, jei 
per tą laikotarpi jis susigalvos 

sakymas buvo neigiamas ir 
priedo: „Gaila, kad nesugebate 
įvertinti pasitaikiusios progos. 
Puikios atostogos Tamstai 
išslydo pro pirštus". 

Nepriėmęs viliojančio 
pasiūlymo dabar tik pasirodė, 
kaip tas žmogelis buvo laimin
gas. Davęs savo kortelės 
numerį, j i s būtų netekęs 
mažiausiai 69.50 dol., o ato
stogos pasilikusios sapnu. 

Kitas toks laimingasis 
sumanė pasinaudoti proga, 
įmokėjęs 129.50 dol. pa
skambino dėl viešbučio rezerva
vimo. Su gailesčiu buvo 
pranešta, kad tai savaitei visi 
kambariai buvo užimti . 
Paskambinus antrą kartą, at
sakymas buvo toks pat. Trečią 
kartą — telefonas išjungtas. 

Apgavikai, pasinaudodami 
dorų piliečių tikėjimu į laimę, 
sugalvoja įvairiausius būdus tai 
silpnybei išnaudoti. Paplitę 
Texas valstijoj kelionių klubai 
telefonu pardavinėja vadinamus 
„passport". Klubo nariai keliau
dami naudojasi privilegijuo
tomis nuolaidomis. Nežiūrint 
kur bebūtų: Havajuose, Mek
sikoj, Londone ar kur kitur. 
Sumaniai suredaguoti pasi
kalbėjimai pasibaigia 200 - 300 
dolerių nurašymu nuo kredito 
sąskaitos. Galiausiai viskas 
paaiškėja, kada patiriama, kad 
kelionė, jeigu iš viso buvo 
įvykusi, atsiėjo brangiau, negu 
normaliai kainuotų. 

„Mes nuskraidinsim jus į Ha
vajus ir atgal už 29 dolerius". Ir 
čia šuo yra pakastas. Daugelis 
nesusigaudo, kad su kelionės 
bilietu reikia pirkti ir viešbučio 
rezervaciją, kuri yra tarp 900 ir 
1800 dolerių porai. Visas 
nusivylimas būna, kada „turis
tas" yra patalpinamas žemiau
sios klasės viešbutyje. Kai kas 
daro pelną ir iš tokių kelionių. 

Kada auksinės rogos pavirs
ta finansiniu nu«.entėjimu, pri
simena Nepriklausomoj Lie
tuvoj bepradedąs prigimti 
posakis: „Nesu tiek turtingas, 
kad pirkčiau pigią prekę". 
Siame krašte verta vadovautis 
nesiginčijama tiesa: „Kiek 
sumokėsi, tiek ir gausi". 

Edmundas Jaka i t i s 

7 d. 

Slaptai! 

Ponui Reicho Ministeriui 
Užimtiesiems Kraštams 

Frankfurt a.d./Oder 
persiųsta žinoti. 

Pavestas: 
(parašas) 

(Šaltinis: National Archives 
microcopy Nr. T-454, roll 104). 

NAMŲ PIRKIMAS 

JAV butų įstaiga skelbia, kad 
Chicaga 1988 m. užims ketvirtą 
vietą tarp JAV miestų savo 
gausumu įgyjamų vienos šeimos 
namų. Būsianti gera namų 
rinka. 

DAINOS GALIA 
Novelė 

J . VIZBARAS-SŪDUVAS 

— Štai, Algi, kur gyvenu! Negalvok, kad aš čia ! 
vienas: antrame aukšte gyvena amerikietis majoras su 
savo štabo karininkais. Jis yra ir apylinkėje stovinčio t 
kariuomenės dalinio vadas bei faktiškas miestelio , 
valdytojas. Jo štabe aš esu pagrindinis vertėjas, nes, 
kaip žinai, gerai vartoju vokiečių ir anglų kalbas. Prie 
to dar esu transporto ir tiekimo prižiūrėtojas, turint 
reikalo su vokiečių įstaigomis. Taip svetimos kalbos, 
kuriomis mokymosi metais labai domėjausi, gyvenime 
pagaliau man tapo labai naudingom. Jų dėka šiandien 
turiu darbą ir pragyvenimą, — lipdamas iš džipo 
pasakojo Žiedonis. 

— Kiek prisimenu, Vacy, Vilniuje susikalbėdavai 
lenkiškai ir rusiškai. Ar tų nepamiršai? 

— Žinai, kad ne!... Svetimos kalbos mano pri
gimties dovana. Man jos sekasi. Žinoma, joms esu pa
šventęs nemaža ir laiko. Su rusų kalba ir čia tenka susi
durti. Kartais štabe atsilanko rusų karininkai... armi
jos aukštieji komandieriai, turiu būti vertėjas. Rusų 
zona nuo Čia tik penkios mylios. Kaip matai darbo turiu 
visokio, tik sukis — dyko nelaiko. Mano majoras ste
bisi, kodėl Maskva į savo zonos pasienį pritraukė tiek 
daug raudonosios armijos dalinių? Juk karas yra 
baisrtas!... 

— Galbūt rusai tikisi žygiuoti pirmyn, gauti 
daugiau vokiečių žemės, — pastebėjo Sabonis, stebė
damas vilos aplinką. — Vacy, vieta nuostabiai graži: 
žemai po kojomis pašlaite išsitiesęs miestelis su ant 
atskiros kalvos pūpsančia sena pilimi. Slėniu pro pilį 
vingiuoja upelis. Nežinau kodėl, gal tai nostalgija, bet 
aplinkos vaizdas man taip primena mūsų pamilto 
Vilniaus panoramą, stebint jį nuo Panerių kalvų... 

— Vilniaus prisiminmas, Algi, virpina kiekvieno 
lietuvio širdį. Žavisi juo svetimieji, savinasi jį ir Lie
tuvos priešai. Tai miestas, kuriame amžiais plazdena 
Geležinio Vilko lemties pasaka, saugojanti senolių 
dvasios lobį, — patvirtino Žiedonis. 

— Sutinku, Vacy, kad Geležinio Vilko sakmė mis
tiškai puošia mūsų kunigaikščių miesto didžią praei
tį. Tačiau Vilnius, šimtmečius praleidęs svetimų kul
tūrų kryžkelėje, pernešęs nuožmių karų sunaikinimus, 
visuomet pasiliko laisvę mylinčios Aisčių giminės 
lopšiu ir lietuvių tautos tautinės rezistencijos švyturiu. 

— Drauguži, tu palietei abiems jautrią tautinės 
rezistencijos stygą. Juk dėl jos mudu šiandien stovi
me ne po savu, bet po svetimu dangumi. Pakaks 
pagaliau čia filosofuoti. Prašau, Algi, vidun. Laikas ir 
pasistiprinti, ypač tau. Pasistiprinus kalbų bus abiems 
iki aušros, — ir, paėmęs už rankos svečią, nusivedė į 
vilą. 

Didelis valgomojo kambario stalas buvo apkrautas 
įvairiais Saboniui nematytais maisto dalykais: konser
vuota mėsa, sūris, balta duona, riešutinis ir papras
tas sviestas, sausainiai, saldumynai... 

— Tai kur kiti tavo svečiai, Vacy? negi tik aš 
vienas?... 

— Nieko neklausk. Šiandien tu mano brangiausias bala 

svečias. Sėskis valgyk, kas labiausiai patinka, ir nieko 
nekalbėk, nes žinau, kad esi alkanas ir išbadėjęs. Kol 
šeimininkė paruoš kavą, aš einu atnešti kai ką stipres
nio išgerti. Juk turime atšvęsti mudviejų netikėtą susi
tikimą po ilgų siaubingų metų. Po to pasipasakosime, 
kaip praleidome karo audras nuo to laiko, kada 
Gestapo buvome areštuoti Vilniuje, — išeidamas iš 
kambario pastebėjo Žiedonis. 

Sabonis valgė daug ir godžiai, ragaudamas visko, 
kas buvo po ranka arčiausiai. Iš žmonių kalbų jis 
anksčiau buvo girdėjęs, kad amerikiečių kariai viskuo 
yra gerai aprūpinti, ir tas karo sugriautoje ir nualin
toje Europoje atrodė pasakiškai. Ypatingai buvo 
jaučiamas didelis maisto trūkumas, ir Žmonės kuone 
badavo. 

— Guten Abend, Herr Sabonis! — pasveikino svečią 
šeimininkė, vidutinio amžiaus moteris, pastatydama 
ant stalo kvepiančią kavą. 

— Dake Schoen. gnaedige Frau! — padėkojo vis 
valgydamas ir nepastebėjo, kaip tyliai pasišalino šei
mininkė ir, į kambarį sugrįžęs, Žiedonis pastatė ant 
stalo keletą butelių gėrimo. 

— Tai sudauikime taures. I sveikatą, Algi! Už ge
resnę ateitį, — paduodamas draugui gintarinės spalvos 
stiklą užgėrė Šeimininkas. Pagarbiai atsistojęs Sabo
nis paėmė pilną geltono skysčio gurkšnį. Tačiau, 
stipriai susičiaudėjęs, klestelėjo į kėdę žiaukčiodamas. 
Atsikvėpęs prašneko: 

— Vacy, negi l ietuvišku samagonu mane 
pavaišinai? Stiprus... O aš, manydamas, kad tai gel
tonas vynas, taip ir apžiojau kone visą stiklą ant 
tuščios dūšios! Net kibirkštys ištiško iš akių, kad tave 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. balandžio mėn. 8 d. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Grand Rapids, Mich. apylinkės suruoštą vakarienę, 

Baliui buvo surinkta per įgalio-
PAVASARIO KONCERTAS 

M.% 

LB Grand Rapids apylinkės 
valdyba ruošia įdomų ir smagų 
pavasario koncertą, kurį atliks 
Clevelando dainos-muzikos 
vienetas „Uždainuokim". Tai 
yra jaunų lietuvių dainininkų 
grupė, kuri su koncertais jau 
aplankė daugelį lietuvių 
kolonijų Amerikoje ir Kanadoje, 
o praėjusiais metais birželio 
mėnesį dalyvavo ir Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus 
minėjimo iškilmėse Romoje. 
Grupės vadovas ir dirigentas 
Algirdas Bielskus. 

Koncertas bus balandžio 16 
dieną, šeštadienį, 6 vai. vakaro 
Elks Lodge salėje, 2715 West 
Leonard Street NW, Grand 
Rapids, Michigan. įėjimas vel
tui. Po koncerto bus vaišės, ka
va ir pyragaičiai. Koncerto išlai
doms padengti bus renkamos 
aukos. Visi Grand Rapids ir 
apylinkių lietuviai kviečiami 
dalyvauti ir į koncertą atsives
ti savo draugus amerikiečius, 
nes smagios lietuviškos dainos 
yra visiems gražios ir supran
tamos. 

tinį Stasį Astrą 786 dol., Lie
tuvos laisvinimo reikalams su
aukota 1,523 dol. per apylinkės 
suruoštą Nepriklausomybės at
statymo šventės minėjimą, Va: 
sario 16 gimnazijai paremti su
rinkta 256 dol. per rėmėjų 
būrelio vadovą Juozą Luką, 
PLB seimui, Kultūros kongre
sui ir Tautinių šokių šventei 
Kanadoje paremti paaukota 500 
dol. Iš viso apie 5,500 dol. 

Salia suminėtų aukų per LB 
apylinkę asmeniškos aukos dar 
buvo pasiųstos tiesiogiai Lie
tuvių Religinei šalpai, Lietuvos 
krikščionybės jubiliejui. Jau
nimo kongresui, lietuviškai 
spaudai, Lituanistikos katedrai, 
Grand Rapids lietuvių radijo 
programai ir kitiems reikalams. 

Grand Rapids lietuvių kolo
nija yra, palyginus, nedidelė, 
bet aktyvi, darbšti ir dosni lietu
viškai veiklai. Apylinkei suma
niai ir energingai vadovauja pir
mininkė Gražina Kamantienė. 

J. M. 

CLASSIFIED GUIDE 
Ieškau pirkti naudotą, gerame 
stovyje automobilį. 

Skambinti: 925-2410 

REAL ESTATE 

HELP VVANTEO 

FEDERAL, STATE & C IV IL SER
VICE Jobs $18.4 to $69.891. Im-
mediate openings! Call JOB LINE 
1-518-459-3611 Ext F 664 A 24HR 

MECHANIC 
3 yrs. exp. Mušt have 
own tools & O license. 

Apply between 10 am & 2 pm. 
1111 W. 48th St. 

Chicago 

Į B MLS KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REAITORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Ne w Yorkas, N. Y. šfciilyu&i 
LIETUVIU 

BENDRUOMENĖS 
RINKIMAI 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybos ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimo atstovų 
rinkimus Grand Rapids ir vaka
rinėje Michigano valstijos dalyje 
praves LB rinkimų komisija: 
pirmininkas Kęstutis Stepšys. 
Jonas Paovys, Jonas Treška, 
Sr., talkinami Antano Klima
vičiaus iš Union Pier ir New 
Buffalo apylinkės, nuo balan
džio 9 iki 17 dienos. 

Asmeniškai balsuoti bus 
galima šeštadienį, balandžio 9 
d., ir sekmadieni, balandžio 17 
d., nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. po 
pietų Jono ir Verutės Paovių na
muose, 1228 Quarry St., NW, 
Grand Rapids, Mich. Kitu laiku 
asmeniškai balsuoti galima 
susitarus su rinkimų komisijos 
nariais. 

Paštu balsuoti galima bet ka
da, bet ne vėliau kaip balandžio 
17 d., balsavimo kortelę ir vokus 
siunčiant rinkimų komisijos pir
mininkui: Kęstutis Stepšys, 
1322 Hamil ton St., NW, 
Grand Rapids, MI49504. Pir 
mininko Kęstučio Stepšio tele
fonas yra 616-456-5236. 

LB APYLINKĖS METINIS 
SUSIRINKIMAS 

LB Grand Rapids apylinkės 
metinis susirinkimas bus sek
madienį, balandžio 24 d., 1 vai. 
po pietų, tuoj po lietuviškų šv. 
Mišių Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos mokyklos knygyne, 1433 
Hamilton St.. NW, Grand Ra
pids, Michigan. 

Susirinkimo metu bus kava 
su užkandžiais ir pyragaičiais. 
Valdyba ir komitetai pateiks 
savo pranešimus, bus svarstoma 
ateities veikla ir renkami trys 
valdybos nariai arba pusė valdy
bos dvejų metų kadencijai. Šiais 
metais savo kadenciją baigia 
Simutė Jonaitytė. Juozas Lukas 
ir Jonas Treška, Jr., dar metams 
pasilieka Gražina Kamantienė, 
Vytautas Kamantas ir Petras 
Treška. Dalyvaukime gausiai 
LB metiniame susirinkime. 

DOSNŪS AUKOTOJAI 

Grand Rapids ir apylinkių lie
tuviai yra labai geri ir dosnūs 
aukotojai visokiems lietuviš
kiems reikalams. LB iždininko 
Juozo Luko žiniomis per praėju
sius metus Lietuvių Fondui 
buvo suaukota 2,390 dol. per 

„LAISVĖS ŽIBURIO" 
RADIJO KONCERTAS 

„Laisvės Žiburio" radijas New 
Yorko ir New Jersey apylinkėse 
yra plačiai žinomas ne tik savo 
radijo laidomis, bet taip pat ir 
įspūdingų renginių suorganiza
vimu. Tokių renginių „Laisvės 
Žiburys" turi bent du į metus — 
pavasarį ir rudenį. Šių metų pa
vasario renginys bus šeštadienį, 
balandžio 16 d., Kultūros 
Židinyje. Brooklyne. Tai bus jau 
43-sis „Laisvės Žiburio' ' 
renginys. Šj kartą radijo va
dovybė programą atlikti pakvie
tė tautinių šokių grupę 
„Berželį" iš kaimyninio Hart
fordo miesto. Tokiu būdu ši 
šventė bus tarsi įvadas į liepos 
mėnesį įvyksiančią tautinių 
šokių šventę Hamiltone. „Ber
želio" vadovė — Dalia Dzikienė. 
Jai padeda vyras Alfonsas su 
muzika ir technine pagalba, o 
taip pat sūnus, dukra ir dar keli 
jaunuoliai. Si grupė ypatinga 
tuo, kad jai priklauso berniukai 
ir mergaitės iš visos Connec-
ticut valstybės — daugiau kaip 
50 jaunuolių. Iš tokio palyginus 
nedidelio lietuvių būrio Hart
fordo apylinkėse suorganizuoti 
tokią gausią grupę tai neeilinis 
pasiekimas ir todėl „Berželis" 
nusipelno visuomenės dėmesio 
ir pagarbos, ypač jos vadovė D. 
Dzikienė. 

..Berželio" programa prasidės 
7 vai. Po programos šokiai, gro
jant Brolių Kezių orkestrui. 
Maistą gamins Eugenija Kezie-
nė su savo talkininkėmis. Veiks 
valgių ir gėrimų bufetai visose 
Kultūros Židinio salėse. Bus 
turtingi laimėjimai. Bilieto 
kaina — 10 dol., jaunimui iki 
15 metų — 5 dol. 

Rengėjai kviečia visuomenę 
gausiai atsilankyti. Radijo 
laikui kaskart brangstant, šie 
renginiai reikšmingai prisideda 
prie radijo išlaikymo. 

L.Ž. 

Mūsų foto bendradarbis v.s. V. Bacevičius prie savo spaudos kiosko Cleveiando skautijos Kaziuko 
mugėje. 

Nuotr. L. Biliūno 

Bilietai po 6 ir 5 dol. suaugu
siems ir po 3 dol. studentams ir 
moksleiviams Atvelykio sekma
dienį gaunami po pamaldų 
Dievo Motinos svetainėje ir 
koncerto dieną prie iėjimo. 

Sekmadienį, balandžio 17, 
ateitininkai organizuotai daly
vauja Dievo Motinos šventovėje 
lietuviškose pamaldose. Po 
pamaldų parapijos auditorijoje 
iškilminga akademija, kur 
jaunučiai ir moksleiviai duos 
įžodį, kalbės jaunosios kartos 
veikėja Gabija Juozapavičiū-
tė-Petrauskienė iš Toronto ir 
jaunimas atliks trumpą meninę 
programą. 

Visi kviečiami šio savaitgalio 
renginiuose dalyvauti. 

V. R. 

Laiškas 
ŽURNALISTINĖS 

PREMIJOS REIKALU 

„Draugo" dienraštyje š.m. 
balandžio 1 d. Rūtos Klevos Vi-
džiūnienės straipsnyje „Kultū
rinės Premijos: Kodėl? Kokios? 
Kaip?" rašoma: „Čia reiškiu 
savo nuomonę, gal daugiausia 
paveiktą žurnalisto premijos ko
misijos, kurion Žurnalistų 
sąjungą turėjo teisę skirti du 
narius ir kuriems atvykus į 
posėdį buvo pareikšta, kad anie 
trys jau yra viską nutarę ir jų 
dviejų balsai jau nebeturi pras
mės". 

Kaip žurnalisto premijos 
komisijos narys ir posėdžio 
sekretorius turiu pareikšti, 
kad niekas tokio pareiškimo 
nepadarė, kad posėdis vyko dar
niai ir tvarkingai, kad komisi
jos ir posėdžio pirm. kun. J. 
Vaišnys posėdį pravedė objekty
viai su reikiamu respektu visai 
komisijai, kartu su Žurnalistu 
sąjungos atstovais, kuriuo ir aš 
buvau. Visi svarstymai ir nuta
rimai buvo daromi posėdžio 
metu. Iš ilgo sąrašo galutinai 
buvo nominuoti keturi kandi
datai ir slaptu visų penkių ko
misijos narių balsavimu balsų 
dauguma buvo paskirta premi
ja-

Bronius Juodelis 
Posėdžio sekretorius 

LATHE OPERATOR 
(Mušt Speak Fluent Engiish.) 

Job shop locking for Experienced 
Operator. Mušt have years in shop & 

have run machine over 10' long. 
Call 594-1732 3 3C PM - 6 PM 

MACHINIST 
(Mušt Speak Fluent Engiish.) 

Mili & Lathe expenenced required. 
Have own tools. 

Call 594-1732 3:30 PM - 6 PM 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

TARYBOS RINKIMAI 

LB Tarybos rinkimai Cle
velando apylinkėje vykdomi šia 
tvarka: balandžio 10 ir 17 die
nomis Sv. Jurgio parapijos 
salėje balsuojama tuojau po 
lietuviškųjų pamaldų iki 1 vai. 
p.p. ir Dievo Motinos parapijos 
svetainėje tais pačiais sekma
dieniais nuo 11 vai. ryto iki 5 
vai. p.p. 

Balsavimo pareigą galima 
atlikti ir paštu. Balsuotojai 
balsavimo lapelius ir informa
ciją gaus paštu. , 

Balsuoti gali visi sulaukę 18 
metų amžiaus. 

LB Clevelando apylinkės 
rinkimų komisijos pirmininkas 
Vincas Apanius ir nariai V. 
Miškinis, S. Butrimas, A. 
Karsokas, J. Ilendienė, B. 
Steponis. J. Račilienė ir L. 
Apanienė. 

Pirmininko telefonas: 
729-0843. 

Visi kviečiami atlikti lietuvio 
pareigą! 

Rinkimų komisija 

LB OHIO APYGARDOS 
KANDIDATAI 

I JAV Lietuvių Bend
ruomenės XII Tarybą iš LB 
Ohio apygardos kandidatuoja: 

inž. Juozas Ardys, 
prof. dr. Vyt. Bieliauskas, 
inž. Romualdas Bublys, 
inž. Raimundas Kudukis, 
Milda Lenkauskienė ir 
dr. Viktoras Stankus. 
Balsuojama ne daugiau kaip 

už penkis kandidatus. Galima 
balsuoti ir už mažiau kan
didatų. 

DAINOS IR MUZIKOS 
PAVASARINIS 
KONCERTAS 

Ateitininkų tradicinė šeimos 
šventė Clevelande bus pradėta 
balandžio 16, šeštadienį, 7 vai. 
vak. Toronto mergaičių kvar
teto „Sutar t inės" koncertu 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje. Sis šaunus, jaunas, 
talentingas dainos ir muzikos 
vienetas nuotaikingai įsijungs į 
Clevelando pavasarinių rengi
nių grandinę. Jis pirmą kartą 
debiutuos Clevelande, nors per 
trejus metus su dideliu pasi
sekimu yra aplar kęs visus di
džiuosius Kanados ir Amerikos 
lietuvių telkinius. „Sutartinė" 
puikiai reprezentavo Amerikai 
Australijoje vykusiame Pasau
lio Lietuvių Jaunimo sąjungos 
kongrese, atlikdama eilę kon
certų Australijos didmiesčiuose 
gyvenantiems tautiečiams. 

„Sutartinei" vadovauja Nijolė 
Benotienė (altas), neseniai atvy
kusi iš Lietuvos, sesutės Daina 
ir Zita Gurklytės dainuoja 
sopranais ir mezosopranas 
Darutė Pargauskaitė. Šių trijų 
dainininkių motinos yra at
vykusios iš Punsko. 

Dainos ir muzikos vieneto dai
nininkės yra studijavusios 
muziką. Zita Gurklytė ir Danu
tė Pargauskaitė studijuoja 
universitetuose, o Daina 
Gurklytė dar gimnazijoje. 

Jų gražius jaunatv iškus 
balsus ir skambias melodijas 
palydės akordeonas, elektriniai 
vargonėliai, dūdelė ir tambu-
rinas. Clevelando auditorija 
girdės B. Andruškos, G. Gu
dauskienės, F. Bajoro. B. Gor-
bulskio, M. Noviko, J. Tamulio-
nio, E. Narbutaitės, A. Raudo 
nikio kompozicijas, liaudies, 
dzūkų ir žemaičių dainas. 

Po koncerto kavutė parapijos 
svetainėje. 

SEWING MACHINE OPERATORS 
CLOTHING MANUrACTURER 

IS EXPANDING. WE NEEO 
EXPER1ENCED SEVVING MACHINE 

OPERATORS, SPREADERS & 
CUTTERS. 

1301 S. VVABASH 
939-7001 

FOR RENT 

REAL ESTATE 

Home for sale by cwner 69 & Komen-
sky: 3 bedrm. bungalovv; 2-car brick 
garage: new furnace & air conditioner: 
Vh. bath. excellent condition Call 
585-1284. No realtors! 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel . — GA 4-8654 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

Iš širdies pasakytas žodis pa
siekia širdį. 

Lezginų patarlė 

Pradedant 1988 m. sausio 23 d . kas šeštadienį 
10:10 v.v. ik i 12 v.v. v idurnakč io 

per WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika • sveikata - moterų pasaulis • sportas - literatūra - kinas satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
.Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

10 v.v. iki 10:10 v.v. 

STAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC — SAAB 

6621 W. OGDEN, BERVVYN 
312-788-5700 

receive 

Aš pats padėsiu jums iš
sirinkti naują automobilį! $500 

cash back 

Al l iance Communicat ions, Inc. 
408 South Oak Park Avenue. Oak Park. IL 60302 

te l . nr. 848-8980 
88 Pontiac LeMans Aerocoupe 

Kaina prasideda nuo 

$5995 

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 r 

LIETUVOS GINKLUOTOS 
PAJĖGOS 1918-1940 M. 

1987 m. pabaigoje pasirodžiusi 
Vytenio Statkaus parengta knyga 
susilaukė plataus skaitytoj dėmesio 
ir labai teigiamo vertinimo. Knygoje 
surinkti duomenys apie nepriklau
somos Lietuvos kar iuomenės 
kūrimąsi, organizaciją, mokymą, 
tarnybas, ginklavimą ir kt.. atseit, 
duotas išsamus jos sudėties ir 
veiklos vaizdas Aprašyta ir visa eilė 
kariuomenei giminingų organiza
cijų bei sambūrių. Knygoje 1040 
puslapių, per 300 iliustracijų, kelios 
spalvotos uniformų ir ženklų 
lentelės, (rišta kietais viršeliais. 
Knygos iš leidimą f inansavo 
Vydūno Jaun imo Fondas. 

Kaina su persiuntimu kamuoja 
$29.00, Illinois gyventojai moka 
$31.00. Užsakymus s iųs t i ; 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

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 

GnMfc KMIĘCIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RO 

DANUTĖ ŠČERBAITE MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

Išnuomojamas butas pirmame aukšte, 
naujai atremontuotas, be baldų vyresnio 
amžiaus žmonėms netoli 43 & Washtenaw. 
Nuomininkai patys apmoka šildymą, 
elektrą, ete Šiluma — ,.space heater" Call 
767-2688. 

Namas apžiūrėjimui, sekmd., balandžio 
10 d., 1-4 v.p.p, 6137 Natoma; 4 mieg. 
kamb. mūras: 13/4 prausyklos: didžiulė 
virtuvė su ąžuolinėmis spintelėmis: ištisas 
rūsys; užpakalyje namo atvira graži veran
da; e'dvus kiemas; nauji kilimai; 2 namų 
apyvokos reikmenys; namas puikiai išlai
kytas. Paskubėkite ir apžiūrėkite šį gražuoli 
šiandien! 

No. 142 — 72 & Kedzie, naujas mūras su 
7 dideliais kamb.; 3 didžiuliai mieg. kamb.; 
virtuvėje medinės spintelės; ištisas rūsys: 
garažas: naujas stogas, šildymo sistema, 
kilimai: aluminio apkalimai: gerame stovy
je; labai švarus. Skubėkite! 

Namas apžiūrėjimui, sekmd., balandžio 
10d., 1-4 v. p.p. 6154 S. Kolmar; V/t aukš
to mūrinis. 29 metų namas; 3 mieg. kamb. 
pirmo a. bute: 2 mieg. kamb. antro a. bute; 
moderniškos virtuvės ir prausyklos; 3 
kamb. butas padės mokėti palūkanas; 
aluminio pastogės: 2 auto garažas. Skam
binkite dabar! 

No. 172 — 2 butų, 63 & St Loufs: 2 butai 
su 5-6 kamb : 3 mieg. kamb savininkui; 
virtuvėje spintelės; ištisas rūsys, dvigubas 
sklypas; 2 auto garažas; naujas katilas 
karštam vandeniui; mažos šildymo sąskai
tos, aukšta nuoma, mažos išlaidos. Puikus 
pirkinys! Skubėkite paskambinti dabar! 

AR NORITE PARDUOTI? -

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Mamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
labar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
* Tel. — 434-7100 

OLSICK & CO.. REALTORS 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 
(312) 257-7100 

Didžiulis 2 a. namas gražioje Lemonto 
„Hiiltop Estates" apylinkėje. Salono lubos 
per abu aukštus: 4 ar 5 mieg. kamb.; 21/2 
prausyklos: ištisas rūsys: centr. šaldymas: 
židinys. ..vvhirpool"; 2 auto garažas: 
ąžuolinės durys ir ..trim". Tik $187.900 

Istoriniame Lemonte gražus 2 a Viktorijos 
stiliaus. 15 mėn amžiaus namas. Dengta 
veranda; ąžuoliniai turėklai; 3 mieg. kamb ; 
skliautų lubos salone, židinys valgom 
kamb.; ištisas rūsys; aptvertas kiemas; 2 
auto garažas sujungtas su namu. Namas 
išdažytas neutraliomis spalvomis. Arti ap
sipirkimo centrų ir mokyklų. $149,900. 

Apt bldg. for sale by builder. New 
brick 3 flat: 3415 W. 51 st St 2 apt. 
have 3 bedrooms, 1 V? baths; 1 st f I. Of
fice or sale space. Open hse. Apri l 
10 , Sunday. 1-4 pm. Cal l 881-1406. 

Parduodamas modernus ,.Dungalow" 
arti St. Tribius, 55th S. Pulaski 2 mieg. 
kamb., šeimos kamb : 2'/? prausyklos; 
2 auto garažas Daug įvairių priedų. 
Ta i . : 581-1943. Be agentų. 

Parduodamas labai gerame stovyje 
su baldais. 1 mieg., 11/2 vonios ,.con-
do'* 2 bl. nuo Atlanto, N. Miami Beach. 
Fl. Žemi mokesčiai. Teirautis tel 
312-960-3612 arba 305-932-9183. 



Boston. Mass., tautinių šokiu grupė „Sūkurys", kuris rengiasi dalyvauti Tautinių šokių šventėje 
Hamiltone. 

BOSTONO SŪKURYS 
PASIRUOŠĘS ŠOKTI 

JURGIS JANUŠAITIS 

Iki didingosios laisvojo pasau
lio lietuvių Tautinių šokių šven
tės beliko nepilni trys mėnesiai. 
Taigi laiko labai nedaug. 
Šventė, kaip žinia, vyks Ha
miltone Kanadoje Copps kolizie-
juje, kuriame paruošia 12,000 
vietų žiūrovams. "Šventei 
artėjant, turime labai rimtai 
pagalvoti, kaip jon patekti, kiek 
iš laisvojo pasaulio kraštų jon 
sulėksime. Atsimintina, kad to
kia graži, įspūdinga šventė te
bus už ketverių metų, gal tada 
daugelis iš mūsų jau dėl įvairių 
priežasčių nebegalėsime daly
vauti ir džiaugtis lietuvių tau
tinės kultūros, mūsų gražaus 
jaunimo demonstracijomis. 

Nemažesni šventei dėmesį 
skiria mūsų jaunimas — tau
tinių šokių šokėjai. Ansambliai, 
vienetai, užsiregistravę šventėje 
dalyvauti, jau neramiai miega. 
Ilgos repeticijos, vadovų rūpes
tis, jaunimo ryžtas paruošti 
gerai šokius dega kiekvieno 
širdyje. Šokėjus, grupes ir an
samblius bandome prisiminti ir 
spaudoje. Žvilgtelėkime šį kartą 
į lietuvių kultūriniu gyvenimu 
dar jautriai alsuojantį Bostoną, 
Mass. Prie stiprių kultūrinių 
pajėgų našaus veikimo jau 
dvylika metų šauniai sukasi 
scenoje ir gyvenime tautinių 
šokių ansamblis „Sūkurys". Jis 
įsisteigė 1976 m. rudenį. Jam 
vadovauja nepavargstantis va
dovas Vytautas Bruzgys, o jam 
nuoširdžiai talkina jo padėjėja 
Rūta Mickūnienė. Tie du entu
ziastai po savo sparnu sutelkę 
apie 40 jaunųjų ir vyresniųjų 
šokėjų, kurie pasidalinę į dvi 

grupes. Pirmąją sudaro jau
nimas, buvę studentai, kurie da
bar jau šoka veteranų gretose. 
Antrajai grupei priklauso vete
ranai, daugiausia anksčiau šokę 
pirmoje grupėje, pirmosios 
grupės tėvai. Argi gali būti 
gražiau. 

Gražu, kad šis ansamblis džiu
gina ne tik savo kolonijos lie
tuvius, bet plačiai išsiskleidžia 
ir svetimtaučių scenose. An
samblis yra suruošęs didesnio 
masto tautinių šokių ir liaudies 
muzikos koncertų su originalio
mis kompozicijomis, kurias 
at l iko ir šokiams pr i tarė 
apylinkės amerikiečių filharmo
nijos orkestras. Su juo pasi
rodyta įvairiomis progomis pla
tesnėje amerikiečių visuome
nėje, universi tetuose bei 
kolegijose. 

Per ansamblį yra praėję dau

giau kaip šimtas įvairaus am
žiaus šokėjų. Ansamblis yra 
davęs apie 60 įvairių pasi
rodymų Naujojoje Anglijoje įvai
riuose festivaliuose, Lietuvių 
dienose ir minėjimuose. Šeštoje 
šventėje 1980 m. Chicagoje 
dalyvavo studentų grupė, 1981 
m. Pirmoje rytinio pakraščio 
šokių šventėje Hartforde, Conn., 
dalyvavo visas ansamblis, o sep
tintoje Tautinių šokių šventėje 
1984 m. Clevelande pasirodė 
studentų grupė. Aštuntoje šven
tėje dalyvaus tik veteranų 
grupė. 

Trumpu žvilgsniu apžvelgus 
šio ansamblio dvylikos metų 
veiklą, galima nuoširdžiai pasi
džiaugti „Sūkur io" našia 
veikla, puoselėjant lietuvių tau
tinių šokių grožį ir savąją kul
tūrą svetimtaučių tarpe. An
samblio jaunimas ir veteranai, 
gražiai sutardami, bendrai dirb
dami, duoda gražų pavyzdį ir 
mūsų visai kultūrinei veiklai, 
siekiant jaunimo įjungimo į 
bendrą darbą. Tikime, kad Bos
tono „Sūkurys" veteranų gre
tose bus dar vienas gražus kul
tūrinės veiklos žiedas didingoje 
Tautinių šokių šventėje. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Gardner, Ma. 

Su giliu liūdesiu pranešame, 
kad mirė lietuvis patriotas 
i r vyčių veikėjas Kazys 
Genaitis, sulaukęs 81 metų am
žiaus. Mirė miegodamas 
laukdamas širdies operacijos. 

Nebuvo vyčių, arba katalikiš
ko veikimo, kur jis nedaly
vautų ne tik mūsų apylinkėj, 
bet visoj Naujojoj Anglijoj. Taip 
pat buvo pranciškonų bei Put-
namo seselių rėmėjas. Dirbo 
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PASKUTINIS 
ATSISVEIKINIMAS 
SU L. GAILIUŠIENE 

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. balandžio mėn. 8 d. 

BRONIUS VAŠKAITIS 
Per pirmuosius šių metų t r is 

mėnesius Philadelphijos lietu
vių telkinį stipriai palietė mir
tys. Amžinybėn per tą laiką, 
sulaukę gražaus amžiaus, iške
liavo daugiau žmonių, negu 
ankstesniais laikais per ištisus 
metus. Pakutinioji iš jų buvo 
a.a. Leokadija M. Gailiušie-
nė-Bagdonavičiūtė. Ją, priar
tėjus gyvenimo saulėlydžiui, 
pradėjo varginti viena po kitos 
ligos. Tačiau ryžtingai su jomis 
kovojant ir vyrui Antanui nuo
širdžiai rūpinantis, vis pa
vykdavo sustiprėti. Mirtinas 
smūgis buvo, ištikus stipriam 
paralyžiui. Po jo nuvežta į 
Abington ligoninę be sąmonės 
išgulėjo tris savaites ir kovo 9 
d. po paskutinio sunkaus atodū
sio n u t r ū k o jos gyvenimo 
siūlas. 

Kilimo buvo suvalkietė. Šį 
pasaulį išvydo 1906 m. sausio 28 
Slibinų km., Kybartų valsČ. 
Pirmuosius laimingus žingsnius 
pradėjo tautiškai susipratusio 
ūkininko šeimoje. Jos tėvas 
Jurgis buvo aktyvus knygnešys 
ir už ta i rusų kuriam laikui 
buvo pasodintas į kalėjimą. 

Leokadijai nemažai džiaugs
mo suteikė vėliau gimusi sesutė 
Aldona. Bet laimingą šeimos 
židinį greitai apgaubė liūdesio 
šešėlis — prasidėjus pirmajam 
pasauliniam karui, rusų armi-
jon buvo mobilizuotas tėvas ir 
žuvo kovose. Abi dukros liko 
našla i tės i r nuo čia jų 
gyvenimas žymiai pasunkėjo. 

Pradines mokslo žinias 
velionė įsigijo Kudirkos Nau
miestyje. Motinai ištekėjus už 
antro vyro, abi mergaites į 
Kauną pasiėmėm dėdė dr. 
Juozas Bagdonas- Bagdonavi
čius, Vytauto Didžiojo univer
siteto medicinos fakulteto pro
fesorius. Leokadija pradėjo 
lankyti gimnaziją, bet dėl 
susidariusių f inansinių 
sunkumų (padidėjo dėdės šeima) 
mokslą turėjo n u t r a u k t i . 
Tarnybą gavo pašte ir pradėjo 
ten dirbti. Susitaupiusi kiek 
pinigų, lankė Tumėno suaugu
sių gimnaziją ir, ją baigusi, gavo 
brandos atestatą. Bestudijuo-

Šv. Kazimiero 500 metų ir 
Lietuvos Krikšto 600 metų 
sukakčių komitetuose. 

Buvo Dievo apdovanotas gra
žiu balsu ir 35 metus giedojo 
parapijos chore. 

Pasiliko nuliūdime žmona 
Bronė Jonaitis, sūnus Richard, 
duktė Lillian, 5 anūkai, bei 
plati visuomenė. 

Šermenys ir laidotuvės buvo 
gražios ir didelės. Dalyvavo 
vyčiai iš kitų miestų. 

Mišias laikė kun. Justinas 
Steponaitis, ir sakė pamokslą, o 
koncelebrantai buvo kun. Jonas 
Petrauskas MIC , kun. Sirois, 
mūsų dekanato dekanas, ir vie
tos kun. Listro. 

Kun. Joseph Jurgelonis su vy
čiais atliko vytiškas apeigas 
sėmenyse, Višniauskas pasakė 
atsisveikinimo kalbą, ir 20 
vyčių buvo garbės grabnešiai ir 
sugiedojo Lietuvos ir vyčių him
nus kapinėse. Visi dalyviai su
grįžo į parapijos salę pietums. 

Tą pačią dieną buvo palaido
tas Juozas Radeckas sulaukęs 
93 metų amžiaus. Buvo kilęs 
nuo Raguvos miestuko, kur jo 
tėvai turėjo krautuvėlę. Buvo 
vienas iš steigėjų mūsų lie
tuviško klubo prie ežero prieš 62 
metus. 

Žmona Mary Urbonaitė mirė 
prieš daug metų, paliko sūnų 
Alvin, dvi dukteris - Helen ir 

dama ekonomiją ir gyvai besi-
re ikšdama šaul ių veikloje, 
sutiko jauną teisininką Antaną 
Gailiušį ir su juo 1937 m. 
sukūrė laimingą šeimos židinį, 
neišblėsusi ir sunkiuose 
gyvenimo momentuose. Jaunos 
poros ateitis atrodė nuostabiai 
graži. Vyras pradėjo dirbti kaip 
teisėjas, gimė dukra Jūra, o už 
poros metų Marija. Tačiau 
gražios ateities viltys ir svajonės 
buvo sudrumstos iš rytų besi
veržiančių barbarų. Tėvai, bi
jodami juos sutikti antrą kartą, 
ant rankų nešini Maryte ir su 
į mamos sijoną įsikibusia Jūra, 
iškeliavo į nežinią — į vakarus. 

Pokar io m e t us praleido 
Uchtės pabėgėlių stovykloje Vo
kietijoje. Pirmas sustojimas 
Amerikoje buvo Clevelandas. 
Čia, be kitų bėdų, Gailiušius 
lydėjo rūpestis lietuviškoje 
dvasioje i šauk lė t i ir į 

Mary Ann, bei 5 anūkus ir 7 
proanūkus. 

Koncelebruotas Mišias laike 
kun. Joseph White, kun. Albin 
Gurklis, MIC, ir kun. Jonas 
Petrauskas, MIC. 

Prieš kiek laiko mirė Marga-
ret Montuškevičiūtė-Stomber 
sulaukusi 74 metų. Paliko sūnų 
pasionistą broliuką Thomas ir 
seserį. Vienas sūnus žuvo ant
rame pasaul. kare. Užuojauta 
likusiems šeimos nariams. 

Vėl supiltas kapas, savaitė 
nepraėjo ir mirė Elizabeth 
P e t r a u s k a i t ė - K o p i c k o , 
sulaukusi 76 metus amžiaus. 
Paliko brolį kun . Joną 
Petrauską, MIC, Šv. Kazimiero, 
Worcesterio klebono asistentą. 
Buvo sesuo a.a. kun. Juozo 
Petrausko, a.a. Frances, a.a. 
Stanislovos, ir duktė a.a. Jono 
ir Apolonijos Grigaliūnaitės 
Petrauskų. 

Laidotuvių Mišias laikė 
brolis kun. Jonas ir konce-
lebravo kun. Vincas Parulis, 
MIC, kun. Albinas Sheputa. 
MIC, kun. Albinas Gurklis, 
MIC. kun. Bonifacas Vaišnoras, 
MIC, ir kun. Stasys Saplis, MIC 
ir vietinis klebonas kun. Peter 
White. Buvo delegacija 
studentų ir mokytojų iš Mari-
anapolio mokyklos, Thompson, 
CT. 

užverstas paskutinis lapas. 
Tačiau ir dangaus karalystėje 
būdama, greičiausia džiaugiasi 
žemiškos misijos rezultatais. 
Abi dukros, išaugusios sąmo
ningomis lietuvaitėmis, plačiai 
keliaudamos po pasaulį, gražiai 
reprezentuoja kraštui, kuriame 
jos yra gimusios. Jūra lietu
viškoje dvasioje augina tris 
vaikus: Taurą. Vytautą ir 
Austę. Berniukai, tėvui 
esant Philadelphijos Temple 
universiteto skyriaus Romoje 
direktorium, Anglijoj pradėjo 
lankyti gimnaziją ir dabar ten 
tebesimoko. Duktė Austė tokią 
pat mokyklą lanko Philadel-
phijoj. Gyvendami Philadelphi-
joj, visi vaikai gana gyvai reiš

kėsi ateitininkuose ir skau 
tuose, lanke Vinco Krėvės šeš
tadieninę mokyklą, gražiai 
kalba lietuviškai. Yra gražių 
vilčių, kad ir ateityje nenutols 
nuo savo tautos kamieno. 

Mirtį skaudžiai išgy vena visi 
šeimos nariai, bet daugiausia 
išsiskyrimo pasigenda ilgos gy
venimo kelionės draugas, o ypač 
kai jau yra slegiamas ilgų metų 
naštos. Su vienatve, be abejo, 
bus sunku susigyventi ir 
likusiam vyrui Antanui. Šia 
proga gilią nuoširdžią užuojautą 
reiškiu visiem a.a. Leokadijos 
artimiesiem, o ypač Antanui 
Gailiušiui, su kuriuo gana daug 
drauge teko dirbti visuomeninį 
darbą. 

A. a. Leokadija Gailiušienė 

aukštuosius mokslus išleisti abi 
dukras. To siekiant, a.a. Leo
kadija gyvai įsijungė į visuo
meninę veiklą, ypač ateiti nin-
kiškąjį judėjimą ir kartu visur 
traukė mergaites. Tapo jaunu
čių ir moksleivių ateitininkų 
globėja, dukreles vežiojo po 
stovyklas, leido į lituanistinę 
mokyklą. J ū r a chemijos 
mokslus apvainikavo magistro 
laipsniu, ir ištekėjo už plačiai 
žinomo dailininko Romo Vie
sulo, prieš keler ius metus 
mirusio Romoje. Marija kalbas 
studijavo Clevelande, Paryžiuje 
ir Quebeke, Kanadoje, jėzuitu 
universitete, taip pat įsigijo 
magistro laipsnį ir su Valiu 
sukūrė šeimos židinį. Dabar ji 
darbuojasi Romoje Jungtinių 
Tautų skyriuje. Tėvams tai 
buvo be galo didelis džiaugsmas, 
nors kainavo nemažai vargo ir 
teko išleisti gana dideles sumas 
pinigų. 

Po vedybų dukra Jūra apsigy
veno Philadelphijoj, j kurią 
ne t rukus ats ikėlę tėvai ir 
įsi jungė į a te i t in inkų 
sendraugių skyrių. Velionė dėl 
įvair ių nega lav imų čia 
ypatingos veiklos neišvystė. Kol 
sveikata leido, bendradarbiavo 
„Moters" žurnale kaip kores
pondentė ir rašė vaikų auklė
jimo ir kitais reikalais. Buvo 
r a m a u s , nuoš i rdaus būdo. 
visada pasiruošusi padėti kiek
vienam, pagalbos reikalingam. 
Nemažai paramos susilaukė ir 
vyras, daug laiko skiriantis vi
suomeninei veiklai ir šalpos 
reikalams. 

Su velione atsisveikinimas 
įvyko kovo 14 Šv. Andriejaus 
bažnyčioje. Mišias už jos vėlę 
atnašavo trys kunigai: Jurgis 
Deguti?. Kajetonas Sakalaus
kas ir Antanas Saulaitis. Po 
pamaldų pagal Leokadijos norą 
jos žemiški palaikai lėktuvu 
buvo išvežti į Putnam, Conn., ir 
kitą dieną palaidoti Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seserų 
Dangaus vartų kapinėse. Mišias 
atnašavo ir laidc*.uvių apeigas 
atliko kun. dr. V. Cukuras. 

Velionės gyvenimo knygos jau 

P A D Ė K A 
A. t A. 

ELENA NORMANTIENĖ 
KULIKAUSKAITĖ, 

gimusi Kaune, gyvenusi Vankuveryje, Toronte, Kali
fornijoje ir Čikagoje, mirė šių metų kovo 26 d. ir buvo 
palaidota kovo 29 d. iš Šv. Mergeles Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčios Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse. 

Dėkojame mūsų draugams ir pažįstamiems 
atsilankiusiems koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjusiems 
velionę į kapus. 

Ačiū gerb. kun. Fabijonui Kireiliui už maldas 
koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams ir visiems pa
aukojusiems šv. Mišioms. 

Ačiū Gaidas-Daimid laidotuvių direktoriams už 
malonų patarnavimą. 

Nuliūdę giminės: Kazys ir Elena Majauskai. 

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. 5()th Av., Cicero 
Telefonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69th St ree t - Te l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Te l . 974^1410 

9236 S. R o b e r t s Rd. - Te l . 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, 

Telefonas -
Illinois 
- 652-1003 

I 



DRAUGAS, penktadienis. 1988 m. balandžio mėn. 8 d. 

x LRK federacijos Chica-
gos apskri t ies suvažiavimas 
bus Nekal to Prasidėj imo 
mokyklos salėje Brighton Parke 
balandžio 9 d., šeštadienį. 3:30 
vai. p.p. Ta proga Pas. Lietuvių 
katalikų bendrijos pirmininkas 
dr. L. Sidrys įteiks 1987 metų 
visuomenininko premijas Povi
lui Vaičekauskui ir Vytautui 
Skuodžiui. Premijos mecenatas 
yra prel. Juozas Prunskis. 

x LB Marąuet te P a r k o rin
kimų komisija praneša, kad 
rinkimai į Liet. Bendruomenės 
XII tarybą, bus balandžio 9-10 ir 
16-17 dienomis nuo 10 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro. Marąuette 
Parko būstinė bus Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos mokyk
loje — įėjimas iš 69 St. ir Wash-
tenaw. Taip pat rinkimų būs
tinė bus Jaunimo centre. 5620 
So. Claremont Ave. balandžio 9 
d. 5-7 vai. v., balandžio 10 d. 
9:30-6:30 vai., balandžio 16 d. 
8:30-10 vai. dienos ir 5-8 vai. 
vak. Rinkimų komisijas sudaro; 
A. Paužuolis, B. Andriukaitis, 
V. Grėbliūnas, I. Levickienė, A. 
Ramanauskienė, J. Merkienė ir 
A. Čepėnas. 

x Dar iaus Girėno li tuanis
t inės mokyklos buvę moki
niai ir mokytojai kviečiami 
dalyvauti šios mokyklos 25 
metų sukaktuviniame vakare 
šeštadienį, balandžio 16 d. 
Vakaras bus Jaunimo centre. 
Pradžia 7 vai. vak. Apie dalyva
vimą pranešama tėvų komiteto 
narei Ramunei Lukienei, tel. 
422-4288, arba pirm. Viktorijai 
Matranga. 

x P a v a s a r i n į b a z a r ą šį 
sekmadienį, balandžio 17 d., 
12-4 vai. p.p. Eagles Hali pa
talpose, Melrose Parke, rengia 
vietos Lietuvos Dukterų drau
gijos skyrius. Visi kviečiami 
a t s i l anky t i , pas iva iš in t i 
lietuviškais pietumis, pasigar
džiuoti tortais ir pyragais, išmė
ginti savo laimę dovanų paskirs
tyme. Savo dalyvavimu padėsite 
Lietuvos Dukterims jų vykdo
mame vargstančiųjų šalpos ir 
artimo paguodos darbe. 

x Kred i to un i jos Kasos 
1987 metų apyska i tos kny
gelės yra gaunamos visuose 
skyriuose darbo valandomis. 
Kurie toliau gyvena ar neturi 
priemonių atvykti, kviečiami 
patelefonuoti arba parašyti pa
geidavimą, kad apyskaitos 

. knygelė būtų atsiųsta jų adresu. 
Kartu bus atsiųstos vėliausios 
informacijos apie indėlių ir 
paskolų nuošimčius. 

x Inž. J u o z a s Briedis, J . 
Racys, Chicago. 111.. Liudas 
Reivydas, Los Angeles, Cal., 

. Vincas S imanav ič ius . Hot 
Springs, Ark . , Genovai tė 
Viskanta, Chicago. 111., Vincent 
Geležiūnas, St. Louis, Mo.. Bro
nius Mudėnas , VVorcester, 
Mass.. kiekvienas už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 20 dol. aukų . Labai 
dėkojame. 

x Lietuvių R. Katal ikų Fe
deracijos, Chicagos apskrities 
metinis suvažiavimas ir valdy
bos rinkimai įvyks šeštadienį, 
balandžio 9 d. 3:30 v. p.p. 
Nekalto Prasidėjimo mokyklos 
salėje. Suvažiavimą atidarys 
vysk. Paulius Baltakis. Visi lie
tuviai katalikai kviečiami daly
vauti. 

fsk) 
x Albinas Kurkul is , akcijų 

brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
R e n s h a w . Inc. , patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Duodu komisų nuolaidą. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk.) 

x Daiva Meilienė ir Ind rė 
Toliušytė deklamuos Maironio 
125 metų gimimo minėjime sek
madieni, balandžio 10 d., 3 vai. 
p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Minėjimą ruošia L.S.T. 
Korp! Neo-Lithuania. 

x JAV LB Kultūros tary
bos VTII Premijų šventėje Los 
Angeles bus įteiktos premijos: 
Lietuvių Bendruomenės litera
tūros premija, dailės, muzikos, 
teatro ir žurnalisto premijos. 
Keturių premijų mecenatas yra 
Lietuvių Fondas. 

x Solistė Praurimė Ragie-
nė atliks meninę programos 
dalį Lietuvių Respublikonų Illi
nois lygos metiniame bankete 
sekmadienį, balandžio 24 d., 
Tautiniuose namuose. Bankete 
pasižymėjusio lietuvio žymeniu 
bus pagerbtas dr. Ferdinandas 
Kaunas. Visuomenė kviečiama. 

x Kun. Alg. Žilinskas at
vyksta iš Kanados ir šį sekma
dienį, balandžio 10 d., 10:30 
vai.ryto sakys pamokslą iškil
mingose pamaldose „Tėviškės" 
lietuvių evangelikų liuteronų 
parapijos bažnyčioje. Šių 
pamaldų metu bus kun. Hanso 
Dumpio iškilmingas įvesdi
nimas į „Tėviškės" bažnyčią. 
Visi lietuviai kviečiami šiose 
iškilmėse dalyvauti. 

x Dr. J . ir A. Kazickai yra 
mecenatai š.m. vykstančių 
Kanadoje PLB seimo, Kultūros 
kongreso ir Tautinių šokių 
šventės. 

x „Margutis" kviečia daly
vauti Arvydo ir Nelės Paltinų 
koncerte, kuris rengiamas 
gegužės 1 d. 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Bilietai iš anksto gau
nami „Margučio" raštinėje ir 
Gifts International parduo
tuvėje. 

x Chicagos skaut ininkių 
draugovės sueiga bus pirma
dienį, balandžio 11 d„ skauti-
ninkės Alės Namikienės na
muose, 6041 Fairfield Ave. Vi
sos skautininkės kviečiamos. 

x Lietuvos Kronikos sąjun
gos valdyba ir renginių komi
tetas rengia LKB Kronikos trijų 
tomų sutiktuves gegužės 8 d. 
3:00 v. p.p. Jaunimo centro di
džiojoj salėj. Knygas aptars prof. 
Vytautas Skuodis, meninę dalį 
atliks Lietuvos Vyčių choras, 
vadovaujamas muz. Fausto 
Strolios, deklamuos jaunimo 
atstovai. Po to bus vaišės 
kavinėje ir pasižmonėjimas. 
Visi galės įsigyti naująsias kny
gas . Chicagos lietuviškoji 
visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. 

Chicagos Tautinių šokių grupė „Žilvitis", kuris dalyvaus VIII tautinių šokių šventėje Hamiltone, 
rengia šokių vakarą „Subatėlę" balandžio 23 d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. Šaulių namuose. Taip 
pat dalyvaus Lidijos Ringienės ir Dalios Bilaišytės vadovaujama šokių grupė „Gija". „Žiivičiui" 
vadovauja Silvija Radvilienė ir Audra Aleknaitė, akordeonistas — Viktoras Puodžiūnas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
JAUNIMO CENTRO 
PRIEŠVELYKINIAI 

PUSRYČIAI 

I Dabar šie priešpiečiai jau tapo 
beveik tradicija ir sutraukia 
daug lankytojų. Beveik nebegir
dėti ir opozicijos balsų. 

Verbų sekmadieniais Jauni
mo centras yra vertas savo var
do, nes koridoriai pilni vaikučių 
klyksmo ir jų juoko. Metų 
slinktyje šių jaunų šeimų beveik 

x Antanas Gilvydis, Ever 
green Park. 111., Birutė Martick, 
Boston, Mass.. Ona Jasunas, 
Philadelphia, Pa., J. ir G. 
Baltrušaičiai, Sun City, Cal., D. 
ir A. Stašaičiai. La Grange, UI., 
Maria Raišys, Mercer Island, 
Wa.. K. Rimas, Chicago, 111., I 
G. Kazlauskas, Stamford, 
Conn., Zigmas Grybinas, 
OTallon, UI., kiekvienas pra
tęsė prenumeratą ir pridėjo po 
15 dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Po 10 dol. atsiuntė už ka
lendorių ir kalėdines korteles 
Andrius Mackevičius, S. 
Kasnickas, Antanas Bakšys, 
Aldona Dabrila, Hedy Sketeris, 
K. Mereckis. Stanley Berkiel, 
Vytautas Norkus, Stasys Grieže 
Br. Paliulis, M. Dambrauskas. 
M. Kurapka. Maria Vilutis, 
Aleksandras Dundulis, Peter 
Buksnis, Adomas ir Lina Micke
vičiai. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Vilija R. Kerelytė, 
chiropraktikė. atidarė savo 
kabinetą artimame Čikagos 
priemiestyje, 5522 S. Wolf Rd., 
VVestern Springs, IL. Tel.: 
246-4000. Priėmimo valandos 
pagal susitarimą. 

(sk) 

x P r anu t ė ir Rimas Do-
manskiai , Western Springs, 
111., S. Untulis, Palos Hills, 111., 
Gražutė ir Aloyzas Siručiai, 
Santa Monica, Cal., Izabelė 
Motvilienė,Melrose Park, 111., 
Vida Nakaitė, Germantown, 
Md., Povilas Ivaška, Teresė 
Landsbergienė, Upper Marboro, 
Md., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 20 dol. 
aukų. Nuoširdus ačiū. 

x Vitas Vaitkus, Hinsdale, 
111., Vaclovas Dzenkauskas, 
Daytona Beach, Fla., Rita Ka
volis. Carlisle, Pa., Bronė Kriš-
čiukaitienė, Marstons Mills, 
Mass., Jurgis ir Viligailė 
Lendraičiai, Palos Hts., 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
kiekvienas atsiuntė po 20 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x Jus t ine Žirgulis, Lucern 
Valley, Cal., Pranas Vindašius, 
Racine, Wisc., Zigmas Krasaus
kas, Apo New York, Eduardas 
J. Jansonas, Osterville, Mass., 
Monica Ivanauskas, St. Peters-
burg Beach, Fla., Stanley 
Luinis, Meriden, Conn., kiek
vienas atsiuntė po 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai dėkojame. 

x Valeri ja Aukš t ika ln i s , 
Daiva Orentas. P. Petruliūnas, 
L. Puodžiūnas, J. Dainauskas, 
Martin Rakauskas, James Mur-
ray, Zen Obelenis, Jonas Saka
vičius, Vytautas Valys, E. 
Olšauskas, D. Petkauskas , 
Jonas Zimkus, R. ir B. Viskan
ta i , Andrius Žilinskas, S. 
Bražionis, Bronius Bartkus, 
Kristina Eigelienė, A. Nasuta-
vičius kiekvienas pra tęsė 
prenumeratą su 10 dol. auka už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Visiems ačiū. 

x Žurnl . Alg. Gus ta i t i s , 
Eduardas Gudelis, Aldona 
Paškevičius, Jonas Bartkus, P. 
P. Lukoševičius, M. Šmulkštys, 
Albinas Žukauskas, Vito Vais-
kūnas, Petras Jakutavičius, 
Liuda Rauba, Mečys ir L. Balys, 
Emilija Jurgėla, Alfonsas Žeber-
tavičius, Vaclovą Dėdinienė, 
Anelė Kebleris, pratęsdami 
, .Draugo" prenumeratą , 
kiekvienas pridėjo po 10 dol. 
aukų už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

nematyti, tolokai jos gyvena. O 
šia proga suvežą savo atžalyną 
į tuos namus, kurių duris jauni 
būdami patys dažnai varstė. 
Kaip gervės klykdamos pava
sarį grįžta į savo tėviškes, taip 
mūsų jaunosios šeimos šia pro
ga sugrįžta su savo prieaugliu 
į tą lizdą, iš kurio patys yra 
išėję. 

Prisirinko artipilnė didžioji 
salė, svečių laukė gražiai pa
dengti stalai su visokiomis gė
rybėmis. Svečius trumpu žodžiu 
pasveikino ir rengėjoms padėko
jo Salomėja Endri jonienė, 
Jaunimo centro valdybos pirmi
ninkė. Po to ji pakvietė kun. 
Ant. Saula i t į . jėzuitų 
provinciolą, paprašyti Dievo 
palaimos ir palaiminti vaišių 
stalus. Programą pradėjo keturi 
mažiukai vaikučiai gražiai 
aprengti „kiškučiais" ir „mar
gučiais". Jie garsiai ir gražiai 
dainavo, rankutėmis mostagavo 
ir įjungė į bendrą dainą ne tik 
tėvelius, bet ir senelius. Paskui 
sceną užpildė vaikučiai ir vyko 
bendros dainos. Programą 
parengė Kristijono Donelaičio 
vaikų darželio mokytojos Rūta 
Musonytė ir Alytė Gražytė. 
Akordeonu palydėjo mokyt. 
Audrius Pol ikai t i s . Buvo 
gražiausių margučių konkur
sas, kadangi visi dalyvavę kon
kurse įdėjo daug darbo, tad visi 
margučiai buvo pripažint i 
„gražiausiais" ir paskirta 15 
premijų. Margučių ritinėjimas, 
kurį pravedė skautininke Vida 

Milaveckienė, sutraukė daug 
dalyvių. Šiam atvejui scena 
buvo per maža. Kad ir mažiukai 
sėdėjusieji ant mamų kelių būtų 
įjungti ir neužmiršti, tad po salę : 
vaikščiojo Velykė (Irena Kvan-
ta i tė) ir zuikut is (Renata į 
Kvantaitė). 

Šį renginį rengė ir daug dar
bo įdėjo darbščiosios mūsų Jau
nimo centro moterų klubo na
rės. Jos taip pat primargino gau
sybę gražių margučių, kuriuos 
lankytojai galėjo įsigyti ir 
vėliau savo Velykų stalą pa
puošti. Salę gražiai papuošė 
Adelė Lietuvninkienė. Vyriau
sia šeimininkė buvo Dana 
Kurauskienė, o „babkas" (čia 
gausiu barti iš kalbos švarin-
tojų) kepė Marytė Saliklienė ir 
Aniceta Mažeikienė. Renginys 
buvo labai sėkmingas ir praėjo 
gražioje nuotaikoje. Matant tiek 
daug jaunų šeimų ir jaunimo 
atsilankant, norisi tikėti, kad 
Jaunimo centras dar daugelį 
metų bus lietuviškos veiklos 
centras. Dar daug metų tarnaus 
tam tikslui, kuriam prieš 30 me
tų lietuviai jėzuitai ji pastatė. 

J. Ž. 

LIETUVIAI PENSININKAI 
IR DOC. V. SKUODIS 

Pora šimtų Chicagoje gyve
nančių lietuvių pensininkų 
kovo 24 d. Šaulių salėje daly
vavo pensininkų sąjungos me
tiniame susirinkime Pirm. St. 
Vanagūnas, pasveikinęs susi-

„Aušroe Vartų" apie Nyole Sadūnaite vaidinimas Paryžiuje Lietuvos krikščio
nybės 600 metų sukakties proga. Vaidina Karolina Masiulytė-Paliulienė ir 
Kristupas Mončyfl, režisavo Ugnė Karvelis. Čia matomi - K. 
Masiulytė-Paliulienė ir Kristupas Mončys 

rinkusius narius, perskaitė 
šiam susirinkimui paruoštą dar
botvarkę, sekr. A. Zaura 
perskaitė praėjusio susirinkimo 
protokolą, kuris narių plojimais 
priimtas be jokių pakeitimų bei 
papildymų. 

Atsistojimu, susikaupimu ir 
tylos minute pagerbti Viešpa
ties į dangaus amžinuosius 
sodus pašauktieji nariai: V. 
Marčius, Pr. Adomaitis, M. 
Marcinkus, O. Radauskienė, L. 
Pabrėža ir mūsų valdybos narys 
St. Dagys. Mirties angelas 1987 
m. iš gyvųjų tarpo išrovė dar ir 
šiuos narius: K. Končienę, J. 
Kreivėną, V. Paketurį, Al. 
Kivenį, J. Ramošką, EI. Liške-
vičienę, J. Žemaitį, A. Gali-
nauskienę, St. Baltakevičienę, 
J. Paštuką, VI. Paškevičių ir 
Magd. Oberją. Plojimais pa
sveikintas naujas narys Jonas 
Dekeris. 

Baigiantis dvejiems metams 
išrinktos valdybos kadencijai, 
pirm. St. Vanagūnas trumpai 
apžvelgė valdybos veiklą, pa
informuodamas apie įvykusius 
narių susirinkimus, valdybos 
posėdžius, minėjimus ir kt. 
atliktus einamuosius reikalus. 
Padėkojo valdybai už koopera-
vimą, malonioms šeimininkėms 
už pateikiamas vaišes susi
rinkimų ir pobūvių metu, 
visiems nariams už įneštą indėlį 
sąjungos labui. 

Mūsų sąjungos „finansų mi-
nisteris" J. Blažys perskaitė 
surašytą 1987 m. piniginės apy
vartos apyskaitą. Metų bėgyje 
pajamų buvo gauta 1,390 dol., 
o išleista 1,463.62 dol. Pajamos 
susidaro iš narių mokesčių, 
laimėjimų pravedimų ir 
nuošimčių už banke laikomus 
indėlius. Paaukota lietuviškoms 
radijo valandėlėms ir organiza
cijoms 400 dol., doc. V. Skuo
džiui ir jo šeimai 300 dol., ser
gantiems nariams 168 dol. ir 6 
mirusiųjų narių šeimoms 150 
dol. 

Lyg ir atsisveikinant dar kal
bėjo ir kiti valdybos nariai: Br. 
Erčius, J. Skeivys, EI. Paketu-
rienė ir A. Zaura. Visi kalbėjo 
labai trumpai, po poros metų 
dar kartą galės pakalbėti. 

Revizijos komisijos aktą per
skaitė J. Tamulis. Pateisi
namieji pajamų-išlaidų do
kumentai tvarkingai sugrupuo
ti ir laikomi, atitinka kasos 
knygos įrašus. Visi valdybos 
narių ir revizijos komisijos 
pranešimai susir inkusiųjų 
narių priimti plojimais. 

Labai didelio dabartinės val
dybos narių pasipriešinimo 
neužtikus, o maloniais šauks
mais ir pasikartojančiais plo
jimais vis prašant, suminkštėjo 
jų širdelės ir „įsikinkė" dar 
porai metų į tą „vežimą". Buvu
sios ir pasilikusios valdybos 
sudėtis: St. Vanagūnas, pirm. ir 
nariai — EI. Paketurienė, J. 
Skama, J. Blažys, J. Skeivys, 
Br. Erčius ir A. Zaura. Dar pri
rinkti Edv. Eidėjus ir J. Ma
tukas. Revizijos komisija: J. 
Tamulis, E. Birmontas ir L. 
Kerulis. 

M. Strungienės su talkininkais 
buvo pravesti suaukotų dovanų 
laimėjimai, o jų buvo gana daug 
ir vadovei teko vikriai visur 
pasisukinėti. Jau prie paruoštų 
vaišėms ir baltomis staltiesėmis 
užtiestų stalų malonių šeimi
ninkių visi buvo pavaišinti 
sumuštiniais, pyragaičiais ir 
kavute. 

1987 m. rugsėjo 29 d. valdybos 
pakviesti mūsų sąjungos narių 
susirinkime dalyvavo Balfo 
pirm. M. Rudienė ir „plačioje 
tėvynėje" kone. stov. kalintas 
doc. V. Skuodis, žmogaus teisių 
kovotojas. Susirinkiman kar tu 
atvyko jo žmona ir dukrelė. 
Aprašant susitikimo ir susirin
kimo įspūdžius, 1987 m. spalio 
9 d. „Drauge" buvo atspaus
dinta korespondencija „Skuo
džiai lietuvių pensininkų tar
pe". Vilniuje leidžiama „Kom
jaunimo tiesa" sausio 26 d. savo 
apie 500 eil. str. „Biografija... 
Kilogramais" tarp kitko rašo: 

IŠ ARTI IR TOLI 
ARGENTINOJE 

— I š Š iaurės Amerikos Ar
gentinoje lankėsi Cecilija ir 
Kazys Laučiai, kurie yra gyvenę 
anksčiau Argentinoje, o nuo 
1958 m. Chicagoje. Jie išaugino 
dvi dukras, kurios dabar jau yra 
sukūrus ios savas šeimas. 
Laučiai aplankė Aušros Vartų 
parapiją, savo draugus ir pažįs
tamus, pasisvečiavo su jais kar
tu ir atšventė savo vedybų 40 
metų sukaktį. Taip pat lankėsi 
Algis Bitėnas, kuris buvo apsi
stojęs La Platoje, bet aplankė 
Berisso ir Buenos Aires lietuviš
kas įstaigas. 

— Rosar io l ie tuviai Lie
tuvos Nepr ik lausomybės su
kaktį paminėjo vasario 14 d. Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Šv. Mi
šias atlaikė ir specialų pa
mokslą pasakė kun. Juozas 
Margis, aukas nešė jaunimo 
būrelis „Šaltinėlis". Po pa
maldų susir inko mokyklos 
Republica de Lituania salėje, 
kurioje atliko akademinę ir 
meninę dalis. Tautinių šokių 
grupė „Šaltinėlis", susidedąs iš 
dviejų grupių, pašoko keletą 
šokių. Apie vasario 16 kalbėjo 
radijo vedėja Marta Marinelli. 
Po to buvo visiems bendri 
pietūs. 

— B e r i s s o „ M i n d a u g o " 
draugijos ansamblis praėjusių 
metų pabaigoje pasirodė Tolosos 
ir La Platos miestuose. Publika 
buvo sužavėta lietuviškais tau
tiniais šokiais. Ansambliui va
dovauja Jorge Persico Bukaus
kas, p rogramai vadovavo 
Mir iam Gr i ška i t ė , grojo 
Alejandro Šaulys. Taip pat an
samblis pasirodė televizijoje 
Buenos Aires mieste. Tos pro
gramos vedėjas pranešė, kad lie
tuviai jo programoje pirmą 
kartą pasirodo. „Mindaugo" 
draugijai vadovauja didelė 
idealiste ir neišsemiamos ener
gijos prof. Valentina Bukaus
kaitė Persico. 

— Rosar io Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė Vasario 16 
minėjimą surengė vasario 14 d. 
šv. Mišiomis už žuvusius ir 
akademine da l imi salėje. 
Jaunimas pašoko taut in ius 
šokius, visi buvo pavaišinti. 

— A. a. Vladas Jėznas mirė 
sausio 10 d. velionis buvo kilęs 
iš Cigoniškių km., Alytaus 
apskr. gimęs 1899 m. balandžio 
21 d. Argentinoje gyveno nuo 
1927 m. Nuliūdime liko sūnus 
Jonas Albertas ir draugai. 

„Štai Čikagoje ,Draugo' ant
raštė taip ir skelbia: .Skuodžiai 
lietuvių pensininkų tarpe". Su
sitikimo pabaigoje pirminin
kaujantis („Drauge" buvo para
šyta pirm. St. Vanagūnas) padė
kojo už „išsamų veiklos ir išgy
venimų pranešimą ir „Čikagos 
lietuvių pensininkų vardu voke 
įteikė piniginį honorarą — kiek
vienam po šimtinę. Gyvenimo 
pradžiai dalyviai sumetė 354 
dol." 

Mūsų pensininkų sąjungai tai 
buvo r ek l ama , kad tokia 
sąjunga yra ir jungia lietuvius 
pensininkus prieš 44-45 m. pali
kusius okupantų rusų trypiamą 
savo tėvynę Lietuvą. „Komjau
nimo tiesa" tai paskelbė veltui. 
O doc. V. Skuodis „autorius 
daugiau kaip 200 psl. mašin
raščio .Dvasinis genocidas 
Lietuvoje' . Jo pasaulėžiūroje 
vyrauja dieviškasis pradas, įsi
tikinimai remiasi Tarybų Lie
tuvos suvereniteto nepripaži
nimu ir Lietuvos kat. bažn. 
iškėlimu". 

Tame str. lietuviai pensi
ninkai daugiau neminimi. 

K. 
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