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

TSRS Komunistų Partijos 
Gen. Sekretoriui M. Gorbačiovui, 
Religijų reikalų tarybos 
pirmininkui K. Charčiovui, 
LTSR Ministrų tarybai, 
Telšių vyskupui A. Vaičiui, 

Klaipėdos miesto katalikų religinės 
bendruomenės 

Pareiškimas 
(Tęsinys) 

3. Leisti vyskupui paskirti 
grąžinamai bažnyčiai kleboną, 
kur is rūpin tųs i bažnyčios 
atstatymu: pageidaujame skir
ti kun. Bronių Burneikį, kuris 
šią bažnyčią statė, nes niekas 
negalės šio darbo geriau atlikti. 

4. Bažnyčią norime atstatyti 
ūkiniu būdu už valstybės skiria
mas lėšas, mes, tikintieji, prisi
dėsime neapmokamu darbu. 

5. Kaip jau yra pranešta, baž
nyčia grąžinama ne po dviejų 
metų, bet iki 1988 metų liepos 
1 dienos arba anksčiau, todėl 
prašome kaip galima greičiau 
grąžinti abu pastatus kartu: 
bažnyčią ir gyvenamąjį namą. 

Tikimės, kad šie mūsų 
prašymai bus išklausyti ir 
baigsis mūsų vargai. Būsime 
labai dėkingi. 

Priedas: 69 lapai su 17,600 ti

kinčiųjų parašų. 
Klaipėda, 1987 m. rugpjūčio 

31 d. 
P.S. Klaipėdos tikintieji kar

tu su bažnytiniu komitetu 
parašė pareiškimus Lietuvos bei 
Klaipėdos miesto valdžiai, ku
riuose džiaugiasi valdžios 
sprendimu at i ta isyt i tikin
tiesiems padarytą skriaudą, 
tačiau jiems kelia nerimą ir 
nepasitikėjimą tai, jog nuo 
žodžių perei t i pr ie darbų 
ketinama tik po dviejų metų. 
Pareiškimuose rašoma: „Mes, 
Klaipėdos katalikų religinės 
bendruomenės komitetas ir 
t ikint iej i , su džiaugsmu 
sutikome žinią, kad nuspręsta 
atiduoti mums Taikos Kara
lienės bažnyčią. Tačiau šis 
sprendimas sukėlė ne t ik 
džiaugsmą... 

(Bus daugiau) 

„Laisvė politiniams kaliniams" 
Maskva. — Praėjusį sekma

dienį Maskvos centre žygiavo 
sovietų piliečių grupė.nešdama 
plakatus, reikalaudama išleisti 
politinius kalinius ir skan
duodama „laisvės" šūkius. 
Maždaug 50 policininkų juos 
sulaikė ir neleido įeiti į Rau
donąją aikštę, bet leido jiems 
sustoti ties Maskvos miesto val
džios įstaiga. 

Tokių demonstracijų Gorkio 
gatvėje, kuri eina tiesiog į 
Kremlių, sostinėje dar nėra 
buvę. Demonstrantai gyrė 
Kremliaus vado glasnost 
politiką. Jie sakė, kad šis pro
testas rodo jų politines laisves. 
„Šiandien yra istorinė diena", 
sakė Yuri Skubko, Demokrati
nės unijos narys,kurie neseniai 
susiorganizavo kaip politinė 
opozicija prieš Komunistų 
partiją. Demonstrantai vėliau 
susirinko prie rusų princo Dol-
goruky statulos, kuris įsteigė 
Maskvos miestą, ir unisonu 

skandavo: „laisvė; laisvė po
litiniams kaliniams". Pirmą 
kartą Maskvos gatvėse nešan
čius plakatus policija nesulaikė. 
Paskut in ia i s mėnesia is 
Maskvos policija leidžia 
demonstracijas, bet jie dažnai 
atima plakatus ir suima kai 
kuriuos demonstrantus, tačiau 
šį kartą to neįvyko. 

Demokratų unijos orgnizato-
riai sakė, jog demonstravo 
maždaug 300-400 asmenų. Kai 
kurie tos unijos nariai tebėra 
dar sulaikyti. 

Armėnų tautinis veikėjas P. 
Ayrikyan buvo anksčiau sua
reštuotas KGB slaptosios milici
jos agentų Armėnijos sostinėje 
ir laikomas izoliacinėje celėje. 
Šių demonstrantų tarpe buvo ir 
armėnų, totorių bei kaukaziečių 
atstovai. Jų plakatuose buvo 
įrašyta „Šalin stalinizmas", 
„Šalin privilegijos", „Mes 
norime daugelio partijų siste
mos". 

Prezidento diena Anglijoje 
Londonas. Prez. Reaganas, 

nors išvargęs, bet buvo geroje 
nuotaikoje kai atvyko į Angliją 
iš Maskvos. Čia jis praleido 
dieną su Britanijos min. pirm. 
M.Thatcher, jai papasakodamas 
apie susitikimą su Gorbačiovu 
ir vėliau gerdamas Buckingha-
mo rūmuose arbatą su kara
liene Elzbieta II. Tai buvo 
Reagano trečias prezidentinis 
vizitas Britanijoje. Žmonės nuo
širdžiai sveikino prezidentą 
Londono gatvėse. Reaganą ir jo 
žmoną Nancy karal ienė 
pasitiko įeinant pro marmuro 
kolonas į šiuos 285 metų senu
mo rūmus: „Miela jus vėl 
matyti. Kaip jaučiatės, pone 
prezidente?". Kai vienas 
reporteris vėliau paklausė prezi
dentą, ar jis džiaugiasi būdamas 
čia geriau negu Maskvoje, 
atsakė: „Pasakysiu labai 
paprastai: esu labai patenkintas 
būdamas Londone". Kai prezi
dentas tarėsi su M. Thatcher, 
tai Nancy vizitavo princas 

Čarl is . Prezidentas buvo 
sut iktas su visomis anglų 
iškilmėmis ir tradicijomis, 
kurios yra išlikusios nuo senų 
laikų. 
Senų draugų atsisveikinimas 

Margaret Thatcher padarė 
išimtį ir leido juos fotografuoti 
savo kabinete . Papras t a i 
fotografai į privatų kabinetą 
neleidžiami. Vėliau atvyko pre
zidento žmona ir ją pasitiko 
premjerės vyras Dennis, pabu
čiuodamas jos ranką. Vėliau jie 
kartu pietavo ir stebėjo specialų 
paradą, kuris tik ypatingomis 
progomis nuo 1727 metų vykdo
mas. Jame dalyvavo 406 muzi
kai ir 61 raitelis. Visa buvo per
duota Britanijos televizijoje. 

Anglijos min. pirm. M. That
cher padėkojo prezidentui už 
bendradarbiavimą ir palinkėjo 
sėkmės nebebūnant prezidentu. 
Raudonu kilimu palydėjo savo 
prietelį prez. Reaganą į lėktuvą, 
kur i s išvyko t ies ia i į 
Washingtoną. 

Britanijos karalienė Elzbieta II priėmė JAV prezidentą ir ponią Nancy 
Reagan Buckingham rūmuose. 

Azijos tautoms gresia pavojus 
Tokyo. — Nežiūrint reformų ir 
„šilto klimato" Sovietų Sąjun
goje, Japonija ir kitos Azijos 
tautos yra išstatytos kariniam 
pavojt«i, pasakė Amerikos 
Gynybos sekretorius Frank 
Carlucci. atvykęs iš Maskvos į 
Tokyo. Jis, kalbėdamas japonų 
spaudos klube, pasakė, jog ka
rinėje sovietų srityje nėra jokios 
perestroikos, jokio persitvar
kymo ir viršūnių konferencijos 
negali pakeis t i saugumo 
reikalų. Tie, kurie leidžiasi 
užliūliuojami, kad nebegresia 
pavojus saugumui dėl to, kad 
Maskvoje buvo draugiška 
atmosfera, daro didelę klaidą. 

Vakarų klaida — 
nusiginklavimas 

„Michailas Gorbačiovas ban
do įvesti sovietų bendruomenėje 
didelius pakeitimus", kalbėjo 
Carlucci". Jei to viso rezultate 
Sovietų Sąjunga atsisakys savo 
ekspansijos užsienio politikoje, 
nustos neigti pagrindines 
žmonėms teises ir bus atvira 
dialogui su Vakarais, tik tada 
mes galėsime patikėti jų gerais 
norais*. Tad, jei Vakarų sąjun
gininkai toje atmosferoje apleis 
savo apsiginklavimą, o Sovietų 
Sąjunga sumodernins savo in
dustriją ir technologiją ir gal būt 
kada nors apie 1990 metus jie 
pagamins daug gerensius 
ginklus negu šiandien, tai 
Vakarai bus padarę labai didelę 
klaidą nesiginkluodami. „Yra 
per anksti dabar pasakyti 

JAV Gynybos sekretorius 
Frank Carlucci 

kuriuo keliu pasuks Sovietų 
Sąjunga", kalbėjo Carlucci. 

Pavojus japonams 
Maskva išlaiko 53 kariuome

nės divizijas pagal Kinijos sieną; 
Šiaurės Korėja, sovietų stipriai 
apginkluota, nuolat grasina 
Pietų Korėjai. Vietnamas, kita 
sovietų klientūros valstybė, 
tebelaiko okupacijoje Cambo-
diją. Sovietai ten turi didžiausią 
laivyną, neskaitant jų pačių 
teritorijos. Pati Japonija nuolat 
susiduria su sovietų grėsme, 
sako Carlucci. MIC-23 yra laiko
mi sovietų okupuotoje Kurilų 
salų teritorijoje, maždaug valan
dos skridimo iki Tokyo. 

Amerikiečiai neįvertina 
japonų 

Carlucci pareiškė pasitenki
nimą, jog Japonija nuoširdžiai 
bendradarbiauja saugumo rei
kaluose su Amerika, pasakyda
mas, kad dažnai japonai nėra 
tiek įvertinami, kiek jie turėtų 
būti, nes Kongrese būna tokių 
pasisakymų, kurių japonų 
atžvilgiu neturėtu būti. Tai esą 
dėl to, kad kongresmenai yra 
suklaidinti kitų jėgų. Tačiau 
paskutiniu metu Japonija pra
dėjo daug daugiau rūpintis savo 
apsigynimu. Fiskaliniams 1988 
m. japonai gynybos reikalams 
skiria 30 bil. dol., tai esą 
nepakanka, kalbėjo Carlucci. 
Japonai privalo ir gali daugiau 
išleisti savo apsigynimui. Ame
rikiečiai Japonijoje turi maž
daug 100 bazių ir japonai dengia 
40% tų išlaidų. 

Olimpinių žaidimų 
klausimas 

Japonija turinti padėti eko-
. nomiškai Filipinams, Pakista-
nui, Turkijai ir Portugalijai, 
ragino Carlucci. l£ Japonijos jis 
išvyko į Pietų Korėją taip pat 
saugumo reikalais. Paklaustas 
žurnalistų, ar Sovietų Sąjunga 
ką nors pažadėjo daryti, kad 
Šiaurės Korėja netrukdytų 
olimpinių žaidimu, atsakė, jog 
sovietai pasakė, kad Šiaurės 
Korėja yra nepriklausomas 
kraštas, bet jie padarysią vi^ka. 
kad žaidimai nebūtų trukdomi. 

TRUMPAI -
IS VISUR J 

— Vat ikano ša l t in ia i 
praneša, jog popiežius Jonas 
Paulius II parašė privatų laišką 
Sovietų Sąjungos generaliniam 
sekretoriui M. Gorbačiovui. 
Vatikano oficialūs asmenys pa
tvirtino žinią, tačiau atsisakė ją 
komentuoti . Gorbačiovui jį 
įteiks kardinolas Agostino 
Casaroli, kuris vakar atvyko į 
Maskvą. 

— JAV prezidentiniai pir
min ia i r inkimai praėjusį 
an t rad ien į baigėsi. Gub. 
Michael Dukakis, laimėjęs Cali-
fornijos, New Jersey, New Mex-
icos ir Montanos valstijose pra
ėjusį antradienį turėtų būti 
demokratų konvencijoje nomi
nuotas kandidatu į prezidentus. 
Respublikonų kandidatas vice
prezidentas George Bush taip 
pat laimėjo visas tas valstijas. 
Neabejojama, kad šie asmenys 
savo partijų konvencijose šią 
vasarą bus nominuoti kandi
datais į Amerikos prezidentus. 

— Maskvoje prez. Reaganas ir 
M. Gorbačiovas diskutavo ir re
gionalinius konfliktus pasauly
je, tačiau kiekvienas liko prie 
savo nuomonės, kaip juos baigti. 
Abu vadai sutarė tik, kad „šie 
skirtumai neturi būti kliūtis 
pažangiai sąveikai", rašoma jų 
bendrame pareiškime. 

— VVashingtone statomam 
Holokausto muziejui jau surink
ta 50 mil. dol. Tokio muziejaus 
pastatymui iš viso numatoma 
turėti 147 mil. dol. 60 mil. bus 
reikalinga muziejaus statybai, 
30 mil. įsteigti nuolatinei tos 
srities parodai, o kiti pinigai 
būsią reikalingi finansuoti 
įvairių programų atlikimą ir 
nuolatinį muziejaus kasdieninį 
išlaikymą. 

— Kremliaus vadas Gorbačio
vas po viršūnių konferencijos 
pasakė, jog Sovietų Sąjunga 
esanti pasiruošusi atstatyti 
diplomatinius ryšius su Izraeliu, 
kai tik bus susitarta dėl tarp
tautinės taikos konferencijos 
Vidurinių Rytų reikalu. Jis jau 
pasisakė už PLO dalyvavimą 
konferencijoje. 

— Romos rabinas Elio Toaff 
praneša, kad Italijoje pradėjo 
siausti antisemitizmas, kurio 
nebuvo nuo pat fašistinio 
režimo. 

— Floridoje padidėjo išsišo
kimai prieš žydus ir jų instituci
jas, praneša Reuteris. Šiemet 
antisemitizmas padidėjo net 
100% 

— Washingtone Valstybės 
depar tamentas pas iųs tame 
Kongresui pranešime rašo, kad 
paskutiniame pusmetyje žymiai 
pagerėjo žmogaus teisių 
klausimas Sovietų Sąjungoje. 

— Nikaragvos sandinistai už
darė dar vieną radijo stotį, kuri 
pasisakydavo prieš komunistinę 
sandinistų veiklą. 

— Borken mieste , Vak. 
Vokietijoje, įvykus sprogimui 
anglių kasyklose, buvo surasta 
46 žuvę darbininkai. Aštuonių 
vis dar nerandama. 

— Kolumbijos prezidentas 
Virgilio Vargas atšaukė savo 
kelionę į Ameriką, nes krašte 
didėja politinė krizė, kai buvo 
pagrobtas vienas žymus 
politikas. 

— Jeruzalėje pranešama, kad 
Amerika pastatys galingą radi
jo stotį, iš kurios bus trans
liuojama tarptautinė programa 
t r ims kontinentams. Stotis 
turėtų pradėti veikti 1993 m. 
Tai 300 milijonų dolerių pro
jektas. 

Valstybės sekretoriaus 
misija Viduriniuose 

Rytuose 
Įspėjimas Izraeliui: „Okupacija yra 

akligatvis" 

Cairo. — Valstybės sek
retorius G. Shultzas, Briuselyje 
painformavęs NATO užsienio 
reikalų ministerius apie 
Maskvos konferenciją, atvyko į 
Vidurinius Rytus tartis taikos 
reikalais. 

Egipte 
Atvykęs į Cairo aerodromą, jis 

pasakė, jog sionzimo ir pales
tiniečių tautiškumas yra tam
priai tarp savęs susiję, nors nė 
viena pusė to nenori pripažinti. 
Shultzas pareiškė, jog padėtis 
aliarmuojanti, kadangi yra 
tendencijos didinti skirtumus ir 
vengti kompromisų Arabų - Iz
raelio santykiuose. Jis kritikavo 
Izraelio politiką palestiniečių 
atžvilgiu, pasakydamas, jog dis
kriminacija ir segregacija nesi
derina su demokratijos vertybė
mis, o ypač su laisve ir taika. 
Bet jis kritikavo ir palestiniečių 
veiklą, paminėdamas, kad kai 
kurie palestiniečiai užsiima žu
dynėmis ir terorizmu. 

Egiptas yra vienintelis kraš
tas, kuris pritaria Amerikos 
taikos planui. 

Jordane 

Jordane Shultzas tiesiog krei
pėsi į karalių Husseiną, 
prašydamas, kad jis pasisakytų 
už Amerikos planą. Bet kara
liaus atsakymas buvo miglotas. 
Shultzas mano, kad Jordanas 
šiuo metu nepasisako už 
Amerikos planą todėl, kad 
užimtose teritorijose nėra 
taikos. Be to, Jordanas reikalau
ja, kad taikos pasitarimuose da
lyvautų Palestiniečių Išlaisvini
mo organizacija, kuri privalo 
reprezentuoti palestiniečius. 
Karalius Husseinas yra pasakęs 
Shultzu, kad jis palankiai žiūri 
į Amerikos planą, tačiau jis turi 
vengti susikirtimo su PLO orga
nizacija. 

Sekr. Shultzas Jordane aiš
kiai pasakė, jog Izraelis turi 
apleisti užimtą teritoriją, jei 
nori taikos iš arabų pusės, o 
ypač iš kaimynų — Jordano ir 
Sirijos. Saugumo taryba yra 
priėmusi 2 rezoliucijas, kurios 
reikalauja, kad Izraelis 
pasitrauktų iš tų žemių, kurias 
jis okupavo 1967 m. Po pasi
tarimo su Husseinu, Shultzas 
pasakė manąs, kad Jordanas 
sudarytų bendrą delegaciją su 
PLO atstovais dalyvauti taikos 
pasitarimuose. 

Nauji vyskupai 
Praha. — Popiežius Jonas 

Paulius II paskyrė tris naujus 
vyskupus Čekoslovakijoje. 
Ligšiolinis Trnava arkivys
kupijos valdytojas kunigas Jan 
Sokol yra paskirtas vyskupu ir 
šios arkivyskupijos apaštaliniu 
administratorium. Du kiti 
kunigai — Jan Lebeda ir An-
tonin Liska — yra paskirti 
Prahos arkivyskupo pagelbinin-
kais. Prelatas Lebeda ligi šiol 
buvo Prahos arkivyskupijos 
generalinis vikaras, o kunigas 
Liska yra Prahos katedros ka
nauninkas. 

— Vak. Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl spalio mėnesį 
lankysis Maskvoje. 

Izraelyje 
Tel Avive Shultzas, nežiūrint 

derybų „mirties taške", bandė 
kant r ia i ir ša l ta i į t ikint i 
Izraelio ministerį pirmininką 
Shamirą, kad Vakarų Kranto 
okupacija ir palestiniečiams 
atimtos žmogiškosios teisės nu
teikia pasaulį prieš Izraelį. 
Tačiau Shamiras liko nepajudi
namas: tarptautinė taikos kon
ferencija Vidurinių Rytų rei
kalu ir trijų metų laiko planas, 
kurio metu turėtų būti išspręs
tas Vakarų Kranto ir Gazos 
srities statusas jam nepriim
tinas. 

Shamir kalbasi ir diskutuoja 
taikos reikalus, bet tuo pačiu 
demonstruoja nepritarimą bet 
kokiam planui, įskaitant ir 
Amerikos, sako Shultzas. Sek
retorius pirmą kartą labai 
griežtai pasisakė prieš Shamiro 
laikyseną išspręsti palestiniečių 
klausimą. Daugelis Izraelio 
oficialiųjų asmenų ir Licud 
narių sako, kad šį kartą Shultzo 
kelionė į Izraelį buvo nereika
linga. Shultzas gi pakartotinai 
pasakė, kad dabartinė situacija 
Viduriniuose Rytuose yra nepri
imtina. Shamir pasakė, jog 
„mes turime gyventi status quo 
situacijoje, jei mūsų kaimynai 
nenori susitarti". 

Sirijoje 
Sirijos prezidentas Assad pa

žadėjo Shultzui, kad jis darys 
pastangas išlaisvinti pagrob
tuosius amerikiečius iš Libano, 
tačiau šiuo metu pasakė neturįs 
naujų žinių. 

Kaip ir min. pirm. Shamiras, 
karalius Husseinas, taip ir 
Assadas pasisakė prieš pagrin
dinius Amerikos plano elemen
tus, bet drąsino Shultzą toliau 
dėti pastangų įveikti Izraelio 
pasipriešinimą, kadangi Vidu
riniuose Rytuose padėtis blo
gėja. Damasce pasitarimai buvo 
draugiški, nes paskutiniu metu 
pagerėjo Amerikos ryšiai su Si
rija. Sirija pasisakė, kad PLO 

privalo dalyvauti pasitari
muose. Jei prasidėtų karas su 
Izraeliu, būtų naudojami nauji 
ginklai, nežiūrint, kad Izraelis 
turi ir branduolinių raketų. 
Shultzas čia pasakė jam. kad 
Amerika niekada nėra pripaži
nusi Izraelio okupacijos. Jie taip 
pat dar diskutavo ir teroristų 
klausimą, nes, pagal Amerikos 
žinias, jie yra ruošiami Libane. 
Bet Assadas pasakė apie tai dar 
neturįs žinių. 

Po pasimatymo dar kartą 
Egipte su prez. Hosni Mubarak, 
Shultzas vyksta į Madridą, ku
riame konferuos su NATO 
užsienio reikalų ministeriais. 

KALENDORIUS 
Birželio 9 d.: Efremas. Pela-

gija, Gintas, Virilė. Felicijonas. 
Birželio 10 d.: Getulijus, 

Maksima. Vainius, Vingailė, 
Liutgarda, Diana. 

ORAS 

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:23 
Temperatūra dieną 701., nak-

ų 65 1. 



DRAUGAS, ketvir tadienis , 1988 m. birželio mėn. 9 d. 

N O R W O O D O V Y Č I A I 
R E N G I A B A I S I O J O 

B I R Ž E L I O M I N Ė J I M Ą 

Lietuvių vyčių 27-tos kuopos 
Norvvoodo apyl inkė sekmadie
nį, birželio 12 d.„ rengia metinį 
t r ag i škų birželio dienų minė
j imą po 10 va i . ryto l ietuviškų 
šv. Mišių. Kalbės angliškai gar
sus latvių veikėjas, Arist ids 
Lembergs. Kalbėtojas j a u n a s 
b ū d a m a s s a v o g i m t i n ė j e 
pe rgyveno sovie tų ir nac ių 
okupacijas. S u šeima atvyko į 
JAV-es 1950 m. ir apsigyveno 
Bostono pr iemies ty je , West-
woode. 

L e m b e r g s į s t e i g ė s a v o 
s ta tybos ir nejudomojo tu r to 
a g e n t ū r a Norvvoode. Jis y r a 
v ienas iš g a r s i a u s i ų la tv ių 
kovotojų už pabal t iečių laisvę. 
Dažnai rašo la iškus Bostono ir 
rajono la ikrašč iams. Yra buvęs 
Amerikos la tv ių sąjungos pir
min inku ir pabal t iečių laisvės 
lygos d i rektor ium. Vyčiai t ikisi 
p r i t r auk t i k i t a t auč ius ir lietu
viškos kilmės klausytojus, kurie 
nesupran ta l ie tuviškai . Kalbė
tojas laisvai kalba angl iškai . 
Vyčių p i rmin inkė y r a Elzbieta 
Skrieki . 

V. V . 

L O S A N G L E S L I E T U V O S 
VYČIŲ S U S I R I N K I M A S 

Los Angeles Lietuvos Vyčių 
133 kuopos sus i r i nk imas įvyko 
balandžio 9 d. 

P i rmin inku i A. Barku i susir
g u s , s u s i r i n k i m ą p r a v e d ė 
vicepirm. R. Novakas . 

Nar ių pr is i r inko pi lnas B. ir 
A. Skir iu n a m a s . Įstojo 4 nauji 
nar ia i : Dennis R. ir Leonardas 
A. Pe t ras , Regina Stit i lytė ir 
Erick Sheppard . 

Robertas N o v a k a s įdomiai 
papasakojo ap ie Lietuvos pa
mink lus ir parodė jų nuotrau
k a s , k a s b u v o ypač įdomu 
Lietuvos nemačius iems. 

J naują valdybą išrinkti: pirm. 
— A. Barkus , vicepirm. — R. 
Novakas, vicepirm. B. Skirienė, 
sekr. — M. Sepikai tė , ižd. — L. 
Oksas , finansų sekr. — Vida 
Ruokytė, korespondentu J. S. 
S turas . 

Ateinant is L. V. sus i r inkimas 
n u m a t y t a s liepos mėnesį. 

V. V . 

V Y Č I Ų S U V A Ž I A V I M A S 
P I T T S B U R G H , PA. 

Gegužės 20-22 dienomis, Pitts-
b u r g h . Pa. , įvyko Lie tuvos 
Vyčių Vidurio centro apygardos 
suvažiavimas. Posėdžiai vykę 
Šv. Antano bažnyčios salėje. 
P i t t sburgho 19 vyčių kuopa 
rengė seimą ir r i tul ių (bovvling) 
žaidimą, k u r i a m e da lyvavo 
delegatai ir svečiai iš Cleveland. 
OH, Dayton, OH, Detroit, MI, 
DuBois . PA, Saginavv, MI , 
Southfield, MI , ir Chicago, IL. 

P e n k t a d i e n į , gegužės 20 d.. 
8:00 vai. vak. Šv. Antano baž
nyčios salėje buvo vykdoma 
delegatu registracija ir svečių 
sus ipaž in imas ir užkandžiai . 

Š e š t a d i e n į , gegužes 21 d., 
9:00-12:00 vai . ryto Šv. Antano 
bažnyčios salėje vyko Vidurio 
centro apygardos susir inkimas. 

1:30 vai. p .p . nar ia i rinkosi 
r i t u l i ų (bovvling) ž a i d i m u i 
Sports Haven Bowl salėj, 143 
Carol Ave., Bridgeville, Pa. 

8:00 vai . v a k a r e visi l inks
minosi va išėmis ir šokiais Šv. 
An tano baž. salėje. „Ner i s " 
Šokėjų grupė a t l iko programą. 

S e k m a d i e n į , gegužes 22 d . 
11:00 vai . r y to Šv. Antano 

bažnyčioj buvo pamaldos. Po 
pamaldų, 12:00 vai. visi rinkosi 
į parapijos salę pokyliui. Čia 
ritulių turnyre pasižymėjusiems 
buvo įteiktos premijos. 

Kadang i š iemet Lietuvos 
Vyčiai mini 75 metų jubiliejų, 
šv. Antano bažnyčios salėje 
rengiama paroda, išryškinanti 
Vyčių organizacijos veiklą nuo 
pat įkūrimo 1913 metų. Knights 
Inn viešbutis, prie pat bažny
čios, k u r i a m e vyčiai buvo 
apsigy venę, buvo išpuoštas lie
tuviška tema. 

V i n c a s Gražul i s 

L I E T U V O S VYČIŲ 
S U S I R I N K I M A S 

ST. P E T E R S B U R G E 

Lietuvos Vyčių 147 kuopos St. 
P e t e r s b u r g e , F l a . , gausus 
susirinkimas įvyko gegužės 12 
d. lietuvių klube. Pirm. A. 
Gudon i s p a s i d ž i a u g ė , kad 
gražiai buvo pagerbtas kuopos 
dvasios vadas kun. J . Gasiūnas 
jo kunigystės 60 metų jubilie
juje, balandžio 17 d., lietuvių 
klube pietų metu. Jubiliatas 
pergyveno t ikrą staigmeną, kai 
į iškilmes iš Lietuvos atvyko jo 
brolio dukra; iškilmėse daly
vavo ir jo sesuo dr. V. Gasiū-
naitė. 

Jubiliatą pasveikino klubo 
pirm. A. Karnius, vyčių pirm. A. 
Gudonis. prel. J. Balkūnas, bu
vęs parapietis dr. J. Petrikas. 
Ryškią biografiją aptarė misijos 
vad. kun. V. Zakaras . Popie
žiaus palaiminimą perskaitė 
kun. V. Dabušis. Jubiliatą, 
kuris yra ir R. Kalantos šaulių 
kuopos kapelionas, pasveikino 
kuopos pirm. V. Gedmintas. 

Didesnio formato adresą, su 
V. Gružo sveikinimo įrašu, 
pasirašė daugiau negu 300 iškil
mių dalyvių. Jų parašus rūpes
tingai surinko K. Kleiva ir 
įteikė jubil iatui . Po kun. J. 
Gasiūno nuoširdžių padėkos ir 
gyven imo i s tor i jos įdomių 
žodžių, iškilmių dalyviai sugie
dojo jam „Ilgiausių metų". 

Šis Lietuvos Vyčių 147 kuopos 
narių susirinkimas buvo prieš-
atostoginis. Susir inkimas, ap
svarstęs kuopos bėgamuosius 
reikalus, išrinko V. Kleivienę ir 
A. Gudonį atstovais į Lietuvos 
Vyčių 75 metų sukaktuvinį 
seimą, vyksiantį liepos 28-31 d. 
Washington. D.C. 

Susirinkimas baigtas visiems 
sustojus ir sugiedojus gegužės 
mėnes io gražią ją pradžią 
g i e smės , .Sve ika , Marija, 
Motina Dievo". 

Ačiū vytėms už kavą ir pyra
gaičius. 

Vyčių k u o p o s va ldyba 

R I V E R H E A D E VYČIŲ 
V E I K L A 

Dvidešimt v ienas 152-ros 
Riverheado Lie tuvos Vyčių 
kuopos n a r y s n u v y k o į 
Maspetho 110-tos kuopos su
rengtą Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo minėjimą 
Persimainymo parapijoje. Šv. 
Mišios daugeliui buvo naujovė, 
nes jos buvo atnašaujamos 
l ietuvių ka lba . Nors mūsų 
dauguma lietuviškai supranta, 
t a č i a u l i e t u v i š k a i ka lbė t i 
tur ime sunkumų. 

Po Mišių sugužėjome į para
pijos salę programai ir pietums. 
Prieš išvykstant į namus, aplan
kėme ir Maspethe esančią lietu
viškais motyva is pastatytą 
pakelės kryžių. Šventė buvo 
puiki, ypač Maspethe pirmą 
kartą besilankantiems. 

Amerikos legiono Don Varno posto l ietuviai nar ia i , po iškilmių Tau t inėse kap inėse 
N'uotr. K. S a v i c k u s 

Šv. Kazimiero šventę kovo 
13-tą dieną minėjome šv. Mi-
šiomis Riverheado Šv. Jono 
parapijos bažnyčioje. J i buvo 
skirta Lietuvos Vyčių laips
niais pagerb t i ems kuopos 
nariams. Pirmąjį laipsnį užsi
tarnavo 28-ni nariai, o Antrąjį 
laipsnį — 12-ka. Kun. Scrill atli
ko apeigas. Ypatingas ačiū 
vargonininkei Veronikai Lėkš
tutis ir chorą suorganizavusiam 
Fred Lucką. 

Po pamaldų persikėlėm į Bir-
chvvood restoraną. Čia kun. 
Scrill t rumpa kalba išbarė sen
stančius, nepri.sidedančius prie 
visuomeninės veiklos, tingin-
čius galvoti, {vyko ir loterija, 
gardžiai pavalgėme. Rengėjams 
kun. Scrill ir Petrui Dyhovitz 
bei jų pagalbininkams dideli? 
ačiū. Marija Z ipkas 

VYČIAI JAV S O S T I N Ė J E 

142-roji Lietuvos Vyčių kuopa 
pradėjo metų veiklą susirinki
mu Šv. Domininko parapijos sa

lėje sausio 24-tą dieną. Po jo įvy
ko priėmimas. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
paske lb imo šven t ė įvyko 
vasario 16-tą dieną Lietuvos 
atstovybėje. Charge d'Affaires 
Stasys Lozorait is su ponia 
vadovavo priėmimui, į kurį 
buvo pakviesti Amerikos lietu
vių bendruomenės atstovai. Mu
zikinę programą atliko tauti
niais drabužiais apsirengęs jau
nimas, o užbaigai buvo sugie
dotas Lietuvos himnas. 

Nepriklausomybės šventė bu
vo tęsiama ir sekmadienį, vasa
rio 21-mą dieną, šv. Mišiomis 
Šv. Motiejaus katedroje. Po jų 
lietuvių grupė, jų tarpe 142-ros 
kuopos nariai, atliko t rumpa 
programą Lafayette parke prie 
Kosciuškos paminklo. Po pietų 
vyko Lietuvių Bendruomenės 
rengta minėjimo dalis Ukrainie
čių koplyčios salėje. Programą 
atliko Marylando universiteto 
taut inių šokių šokėjų grupė, 
atlikdama lietuviškus tautinius 
Jokius. 

142-roji kuopa džiaugias i 
keturiais naujais nariais: Jonu 
ir Jennifer Legler, Mykolu ir 
Audrone Pakštys. 

J u l i a B u r l e n 

VYČIAI NEW Y O R K O 
V A L S T I J O J E 

Vasario 14-tą dieną įvyko 
109-tos Great Neck Lietuvos 
Vyčių kuopos sus i r inkimas . 
Tony Kober, e i n ą s kuopos 
tvarkdar io pareigas, pasakė 
kalbą. Sveikiname naujuosius 
narius Oną ir Kęstut į Miklus, 
Tomą Vekuną su žmona, Lavv-
rence ir Margareta Bleika, Joną 
ir Eileen Bleika ir Bill ir 
Beatriče Jamison. 

Susirinkime sužinojome, kad 
radijo stotis WNWK nori nu
traukti sekmadienio lietuvių 
kalba valandėlę (9-tą vai. ryto) 
ir vietoje to pravesti programą 
ispanų kalba. Kviečiame narius 
rašyti laiškus stoties valdybai, 
išreikšti pageidavimą, kad lie
tuvių programa nebūtų nu
traukta . Rašykite šiuo adresu: 

PRISIMINTI LIETUVOS 
LAISVĖS KOVOTOJAI 

Gegužės 30 d. Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje St. Butkaus ir 
„Švyturio" jūrų šaulių kuopų 
kapelionai kun. Alfonsas Babo 
nas ir kun. Kazimieras Simaitis 
aukojo gedulingas šv. Mišias už 
mirusius ir žuvusius Lietuvos 
la i svės kovotojus. J a u t r ų 
pamokslą pasakė kun. Alfonsas 
Babonas. 

Po šv. Mišių, sus i r inkus 
Švento Kapo kapinėse prie 
buvusio Šv. Antano parapijos 
klebono dr. kun. Igno Boreišio 
kapo, kun Alfonsas Babonas, 
dalyvaujant kun. Kazimierui 
Šimaičiui, sukalbėjo liturgines 

maldas ir suminėjo St. Butkaus 
šaulių kuopos šaulius, besiilsin
čius šiose kapinėse. St. Butkaus 
šaul ių kuopos p i r m i n i n k a s 
Eduardas Milkus mirusiųjų pri
siminimui tarė žodį. Sugiedojo 
..Lietuva brangi*. 

Po apeigų p?ie dr. kun. Igno 
Boreišio kapo, buvo lankomi 
šauliu kapai, individualiai pasi
melsta, įsmeigtos lietuviškos 
vėliavėlės ir padėtos gėlių 
puokštes. Čia daug talkino St. 
Butkaus šaulių kuopos kultūros 
vadovė Stefanija Kaunelienė ir 
valdybos narė Lidija Mingėlie-
nė, nes jos geriausiai žino kur 
palaidoti šauliai. 

Detroito lietuviai turbūt yra 
vieninteliai nepasirūpinę įsigvti 

nuosavas k a p i n e s a r ben t 
n u s i p i r k t i a t s k i r ą sk lypą , 
kuriose nors kapinėse. Dabar, 
mirę Detroito lietuviai ilsisi ne 
t i k įvairiose Š v e n t o Kapo 
kapinių vietose, bet ir kitose 
kapinėse: Alyvų Kalno, Šv. 
Jadvygos, Woodmere, Wood-
lawn ir kitose. 

A. G r i n i u s 

T R Ė M I M Ų IŠ P A B A L T I J O 
KRAŠTŲ M I N Ė J I M A S 

Pabaltijo kraštų gyventojų 
masinių trėmimų minėjimas 
Detroite įvyks sekmadienį , 
birželio 12 d., 12:15 vai. Dievo 
Apvaizdos parapi jos salėje, 
25335 W. Nine Mile Rd., South
field, MI. Pagrindinę kalbą 
sakys YV'illiam J. Hough III, au 
torius „Pabaltijo kraštų aneksi
j a ir jos padar inia i" . Meninėje 
programoje latvių moterų cho
ras . Minėjimą rengia baltų 
komitetas. Šįmet pirmininkau
ja latviai. Visi kviečiami. 

B. Brizgys 
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R o m a s K e z y s , 105 F M , 
217-54th Ave., Bayside, NY 
11364. 

Susir inkimas baigtas kavute . 
Kovo 6-tą dieną įvyko kuopos 

metinė šventė — komunija ir 
pusryčia i . Mišios buvo Šv. 
Aloyzo parapijos bažnyčioje 
Great Neck mieste. Po Mišių 
susirinkome Manhasset miesto 
Louraine Murphy restorane. 
Tuo būdu ir sunkiai d i rbantys 
renginių komiteto nar ia i galėjo 
pasėdėti ir be rūpesčio pasi
vaišinti . . , 

M a r y t ė 

R e d . p a s t a b a . Visus straips
n ius iš ang lų kalbos vertė Alek
sandras Paka ln i šk i s . 

DR. U N A S A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-5566 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Pr.klauso Holy C'oss ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel. 434-5849 (ve'Kia 24 vai ) 

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

2655 W 69 St 
Tei. 776-9691 

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

Valandos Dagai susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

"• hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 791h Ave . H ickcy Hills. IL 
Tel . 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LiGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168: 
Rezid. 385-4811 

Dr Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2 7 

Kaziuko muges a t idarymui Detroite rikiuojasi „Balt i jos" tun to skau ta i . 

Nuotr Lino B a r a u s k o 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42SS VV 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

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

7 7 2 2 S. Kedzie Ave. , 
Chicago, III. 60652 

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

C a r d i a c Diagnos is , L td . 
M a r q u e t t e Medica l Bui 'd ing 

6 1 3 2 S Kedz ie 
C h i c a g o , IL 60629 

T e l 436-7700 

R I M G A U D A S N E M I C K A S , M . D 
S . P R A S A D T U M M A L A , M . D . 

S U R E N D E R K U M A R , M . D . 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave.. Elgin, III. 60120 
T e l . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 0 5 5 S. Roberts Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

T e l . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOrv'ETRISTAS 
Tiknna akis Pritaiko akinius ir 

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

Dr Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, MM. 

Specialybe — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

Tel . 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai : p i rm. , antr. ketv ir penkt. 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — V'daus ir plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St.. Chicago, III. 
Te l . : 4 3 6 0 1 0 0 

11800 Southvvest Highway 
Palos Heights. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2 6 5 6 W. 63rd Street 

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

Kabineto t e l . 776-2880. rez. 448-5545 

N A N C Y S T R E I T M A T T E R , M . D . 

K A R D I O L O G E 
2 4 5 4 W . 7 1 S t r e e t 

T e l . 4 3 4 - 6 7 7 7 
V a l a n d o s paga l susi tar imą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tei. 585-7755 

JOHN P. VVAITKUS. M.D., FACS 
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Jau už durų 

21 ŠIMTMETIS 
SIELOVADA Į 21-MĄJĮ AMŽIŲ 

Nuostabu ir sunku patikėti, 
kad tik po 11 metų ir nepilnų 7 
mėnesių atversim kalendorių, 
kur bus pažymėta: 2000 metai, 
sausio 1 diena. Bet tai dar nebus 
21-mas šimtmetis, tik 20-jo 
paskutinieji metai. 21 šimtme
tis ir trečias tūkstantmetis pra
sidės 20"1 metų pradžioje. 
Dauguva dabar gyvenančių to 
šimtmečio ir tūkstantmečio pa
baigos ir kitų pradžios sulauks. 
Žinoma, jei neįvyks apokalip
sinė katastrofa ir pamišusi 
žmonija savęs nesunaikins. 
Apie galimas pasaulines kata
strofas šio šimtmečio pabaigoje 
mėgsta kalbėti visokie prana
šai. Taip rašė ir Nostradamus, 
kurio pranašysčių nemaža 
įvyko, apie jį parašyta nemaža 
knygų, ypač prancūzu kalba. 
Žmonija tačiau nenori klausyti 
grasinančių įspėjimų ir kuria, 
planuoja tolimesnę ateitį. Juk 
ar nėra gera, kai, pasak Axel 
Munthe, kad „žmogus nepakel
tų gyvenimo, jei žinotų savo 
mirties dieną". 

Žmonija jau ruošiasi iškil
mingai sutikti naują tūkstant
metį. Vokiečių spaudoj pasirodė 
žinia, kad Hamburge susidarė 
verslininkų grupė, kuri 1999 
metų paskutinę dieną suruoš 
patį iškilmingiausią koncertą, 
koks kada buvo. Kvies vokiečių 
mėgstamiausią aktorių Udo 
Juergens ir žymiausią pasaulio 
solistą Placido Domingo. 
Žinoma, gal iki to laiko atsiras 
ir dar geresnių talentų. Miun
chenas planuoja betarpiškai per 
televiziją perduoti programą iš 
viso pasaulio, iš visų 24 laiko zo
nų. Naujųjų Metų sutikimams 
Vokietijoj jau platinami bilietai, 
maždaug po 150 dol. Kas to 
nesulauks, bilietais galės pasi
naudoti jų įpėdiniai. 

Apie 3-čią tūkstantmetį pra
dedama daug kalbėti, rašyti, 
pranašauti . Kalba moksli
ninkai, sociologai, politikai; 
kalba ir visokie nerimti astrolo
gai. Ekonomistas Kenneth 
Boulding įspėja, kad žmogaus 

n •' -t' priek : • siek1'a 
toliau 6«anp Zo metus. Laoiausiai 
neaišk ką duos 21 amžiui 
techn 'imai. Kai kas 
jau u. i nuogąstauja, kad 
nepaprasti išradimai jau daro
si panašūs į Frankensteiną, 
baidyklę, kuri nori sunaikinti 
savo kūrėją. Jau kyla abejonė, 
gal sekanti generacija, mūsų 
vaikai, paveldės planetą, 
kurioj nebus įmanoma gyventi. 
Jei ne staigi technologijos 
pagimdyta katastrofa, tai gal 
sudarymas sąlygų, kurioj 
žmogus negalės egzistuoti. Juk 
daug buvo rašyta, įspėta, kad 
žmogus nenaikintų gamtos, 
miškų masyvų, kurie švarina 
orą. Nesvarbu, kad Jungtinės 
Tautos tuo reikalu priėmė kelis 
nutar imus, paskelbė atsi
šaukimą, bet tas negelbsti. Jei 
JT turėtų savo policiją, gal 
sulaikytų kiekvieną, kuris su 
kirviu žengtų į mišką. Pvz. prieš 
karą Etiopijoj miškai sudarė 30 
procentų viso ploto, šiandien jau 
beveik tik nepilnus tris. Ameri
koj iškertama dešimt medžių, o 
jų vieton pasodinama tik tris. 

Neseniai Time magazinas su 

apgailestavimu rašė, jog kas
dien pasauly sunaikinama, iš
kertama 74,000 akrų miškingų 
plotų. Amazonės miškų masy
vas paskutinis žemėje, kuris dar 
sugeba pagaminti žmonijai rei
kalingo deguonies minimumą. 
Tik būtiną minimumą. Bet žmo
gus jau ir į Amazonę kėsinasi, 
tiesia kelius, stato miestus. Tuo 
tarpu žmonių skaičius pasauly 
didėja, deguonies pareikala
vimas taip pat. Apskaičiuojama, 
kad 21 šimtmečio angoj žmonių 
gyvens 6.2 bilijonai (šiandien 
gyvena per 5 bil.). Vien Mexico 
City bus 26 milijonai. Kada 
žmonija susipras, kad reikia 
leioti gyventi ir tiem, kurie bus 
po mūsų? 

Medicinos srity reikia tikėtis, 
kad ateinančiam šimtmety bus 
rastos efektingos priemonės 
kovoje su vėžiu ir dar kitomis 
ligomis. Bet jau taip visada 
buvo, kad vietoj vienos 
nugalėtos ligos, atsiranda kita, 
nenumatyta, šiandien dar neži
noma, panašiai, kaip neseniai 
atsirado siaubingoji AIDS. Civi
lizacija pasirūpins, kad žmogus 
visados turėtų naujų bėdų. 

Bene didžiausių netikėtumų 
reikia laukti komunikacijos-
srityje, žmonijos susižinojime. 
Bus išvystytos, patobulintos 
priemonės žmogui labai greitai, 
nesiekiant žemės paviršiaus 
pasiekti norimas vietas be di
delių sunkių lėktuvų. Panašių 
priemonių kariuomenėje jau 
yra. Sunku numatyti, kaip tie 
išradimai bus pritaikyti, kad 
kiekvienam jie būtų taip paran
kūs, kaip šiandien automobilis. 

Susirišimas su tolimomis pla
netomis jau dabar nėra tik 
svajonė. Ne taip ilgai reikės 
laukti, iki žmogus galės saugiai 
nusileisti ant Marso, kaip 
ir ant Mėnulio. Gal ir dar toliau, 
gal bus atrasti dar tolimesni 
pasauliai, užmegzti ryšiai su 
dar nežinomom galaktikom. 
Kas dar šioj srity bus pasiekta, 
išrasta, niekas negali žinoti. Šio 
"'mtmečio pradžioj taip pat buvo 

įsokių pram ysčių, bet niekas 
netikėjo apie keliones į Mėnulį 
ar branduolinę grėsmę, kurios 
šešėly labar gyvenama. 

Ar žmogus būsimųjų iš
radimų, naujų patogumų ir taip 
pat naujų pavojų akivaizdoje 
bus humaniškesnis? Sunku 
pasakyti, imant visuotinu mas
tu. Istorija sako, kad kultūra ir 
civilizacija neina paraleliai. 
Kultūra (dvasinė) atsilieka nuo 
civilizacijos. Iš to kyla pavojus 
pačiai kuHūrai. Žmogus pasiklys
ta. Kada gi buvo taip, kad melas 
buvo valstybės teisingumo pa
grindu? Su nuostaba minime 
primityviųjų, senų laikų žmo
nijos žiaurumus, kalinių, vergų 
darbus, kankinimus, žudynes. 
Mūsų amžius, aukšta civiliza
cija kartoja tą patį tik dar išra
dingiau ir ciniškiau. Taigi, į 
kurią pusę žengia žmonija? 

Ar mes daug darome, kad 
lauktas is 21 amžius būtų 
žmoniškesnis? Ar jau pradėjom 
tai daryti nuo savęs? Jei ne, tai 
kaip galime norėti, kad žmonija 
pasuktų į geresnį kelią? 

č.g. 

Pasatinis vėjas uoliai lanksto 
palmes, kai atogrąžų saloje 
sausio mėn. pabaigoje prie stalo 
įspūdžiais dalinasi keli jėzuitai 
misionieriai ir Maryknoll sese
lės, drauge dirbančios Marshal-
lo salyne. Nelietuvių būrelyje 
brangi katalikiško gyvenimo 
žinutė iš už keturių va
landų lėktuvu esančių Ha
vajų — vyskupas Baltakis 
aplankė Honolulu lietuvius, 
kurių nuotrauka vyskupijos 
laikraštyje. Dviejų milijonų kv. 
mylių pločio vyskupijoje dir
bantieji labai aiškiai supranta, 
ką reiškia ganytojiška vyskupo 
viešnagė išbarstytoms tikin
čiųjų bendruomenėms. 

Čia prakeleivis lietuvis sant-
r auk ina i apibūdina vysk. 
Pau l iaus Baltakio uolų 
dalyvavimą VI Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese Aus
tralijoje nuo pradžios ligi 
pabaigos pamaldose, šventėse, 
pokalbiais ir diskusijomis. 
„Draugo" korespondencijos liu
dija, kaip įvairiausios lietuvių 
bendruomenės džiaugiasi savo 
vyskupo apsilankymu. 

Kaip rūpestingai lietuvių 
vyskupas kelionėmis imasi 
apčiuopti laisvojo pasaulio 
lietuvių dvasinį pulsą, taip 
sąžiningai vystoma lietuvių 
sielovados pasitarimų eiga 
Toronte liepos 1 ir 2 d., kai bus 
steigiama Lietuvių sielovados 
taryba. Atšventę krikščionybės 
jubiliejų, išeivijos lietuviai, 
Lietuvoje parašytos maldos 
žodžiais, „žengia į krikščionybės 
Lietuvoje septintąjį ir krikš
čionijos 21-mąjį amžių". Chica-
gos ir kitos vyskupijos rengia 
15-kos metų planus savo pasto
racinei ateičiai apibrėžti — nuo 
jų neatsilieka ir katalikiškoji 
lietuvių bendrija. 

Spėjama.kad vysk. Baltakio 
kviečiamuose pasitarimuose da
lyvaus apie 40 pasauliečių iš 
įvairių vietovių ir maždaug tiek 
pat kunigų bei seselių, 
vienuolių. Per dvi dienas bus 
sudarytas sielovados tarybos 
branduolys ir apibrėžti jos bei 
komisijų darbai — praktiški, 
įmanomi ir labai reikalingi. Po
sėdžiuose dalyvavę raštu ir 
asmeniškai kvies kitus, ypač 
pasauliečius, į talką trims užda
viniams atlikti. 

1. Patarnavimas lietuvių kal-

kalba lietuviškai. Religinio švie
timo darbuotojai pastaraisiais 
metais parūpino šv. Komunijos, 
Susitaikymo sakramento, Sut
virtinimo ir kitas šeimoms bei 
mokyklėlėms tinkamas knyge
les lietuvių kalba. Gali būti, kad 
tik ketvirtadalis visų lietuvių 
kilmės žmonių lietuviškai 
kalba, tačiau šis religinis 
tinklas labai platus, reikalaująs 
didelio patarnaujančiųjų skai
čiaus. Pavyzdžiui, kai Naujojoje 
Zelandijoje laidojamas lietuvis, 
vienas pasauliečių mūsų kalba 
maldelių perskaito — čia 
dešimtmečius nėra buvę vieto
je gyvenančio lietuvio kunigo. 

2. Tarnyba lietuvių kultūros 
bendruomenei. Lietuvos Vyčiai 
geriausia liudija pasididžiavimą 
lietuviška kilme ir kultūra, 
darbščiai palaikydami ir gaivin
dami tradicines lietuvių para
pijas. Pavyzdžiui, Chicagos Šv. 
Jurgio L. A. B. A. S. draugijos 
nariai prieš mėnesį aplankė 
miesto lietuvių bažnyčias, 
koplyčias ir įstaigas, sekma
dienio pamaldoms a tkūrė 
chorelį — prie italų kilmės kle
bono. Iš 195 pasaulio lietuvių or
ganizuotų vietovių (LB apylin
kių ar kitokių draugijų telkinių) 
122 yra parapinės bendruome 
nės; kitas trečdalis — 12 misijų, 
3 kapelianijos, 5 proginės bend
ruomenės, 16 židinių ir bent 37 
vietovės be nuolatinės lietuvių 
dvasinės pagalbos. 

3. Pagalba Lietuvos Bažny 
čiai, tikintiesiems. Net ir tokia 
paprasta talka kaip į Lietuvą 
nusivežtas Naujasis Testamen
tas savaime neįvyksta — reikia 
kur nors išgirsti apie Religinės 
šalpos parūpinta medžiagą ir iš 
kur nors prieš kelionę pasiimti. 
Išeivijos lietuviai įvairiuose 
kraštuose skiepija maldos 
dienas, konferencijas, laiškus 
redakcijoms, skleidžia žinias 
apie tikinčiuosius už Geležinės 
uždangos. Kai išeivija „sensta", 
nėra nieko viltingesnio, kaip 
atsižvelgti į jaunos dvasios 
Lietuvos Pažnyčią. 

Sielova s pasitarime turėtų 
paaiškėti pirmenybės —jų svar
bos ir atlikimo eigos eilė. 
Labiausiai išryškės tarnybos, 
reikalingos vyskupo uždavi
niams vykdyti . Kai kuri 
pasauliečių talka gali sekti 
vietinių parapijų ar ki tų 

patyrusius asmenis tokias prog
ramas bent kartą per metus su
žadėtiniams pravesti. 

Mažėjant kunigų skaičiui, vis 
daugiau lietuvių katalikiškų 
bendruomenių atsiduria be savo 
žmogaus a t ramos ir t u r i 
manytis patys. Ki ta taučia i 
klebonai ir kapelionai paprastai 
mielai patarnauja, kai mato ir 
jaučia lietuvių religinį ir tautinį 
uolumą. Šiandien nebėra sunku 
r a s t i Mišioms skai ty tojo , 
t ikybos mokytojo vaikams, 
pradedame kviesti pasiruo
šusius Eucharistijos ministrus 
ypač ligoniams ir seneliams 
l anky t i . Lieka didesnis 
uždavinys raginti diakonus 
drąsiai stoti į bendruomenės 
priekį ir šeimose ugdyti vie
nuolių bei kunigų tarnyboms 
palankią dvasią. 

Pradėdamas savo pareigas 
eiti, vysk. Baltakis Chicagoje 
sukvietė pirmą pasitarimą, 
kuriame buvo sukurti „talkos 
būreliai" įvairioms sielovados 
srit ims — vaikų religiniam 
auklėjimui, suaugusių lavini
mui, pastoracinio planavimo, 
diakonų, pašaukimų į dvasines 
tarnybas ir kt. Krikščionybės 
jubiliejus sukvietė veikliąsias 
jėgas ir visuomenės dėmesį. 

Sielovados taryba — tokias 
turi visos vyskupijos — neiš-
sivystys į pasaulinę lietuvių 
katalikų federaciją ar įvairių 
grupių, vietovių a r srovių 
atstovų seimą, o į veiklų 
vyskupo talkininkų būrį. kurių 
pirmasis rūpestis būtų vyskupo 
vedamiems stoti savo tautie
čiams į talką. 

A. Saulai t is , S J 

V. VOKIETIJOS ORGANIZACIJOS 
K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Vakarų Vokietijos vidaus 
reikalų min. F. Zimmermanas 
davė spaudai labai plačią slap
tai ir viešai veikiančių organiza
cijų apžvalgą, suminėdamas ra
dikaliai kairiųjų ir dešiniųjų 
grupių veiklą bei Vakarų 
Vokietijos komunistų partijos 
organizacinį gyvenimą. 

Iš ministerio pranešimo pa
aiškėjo, kad prie ekstremistinės 
linkmės organizacijų priklauso 
apie 87 tūkst. asmenų: ra
dikaliai kairieji turi 62 tūkst. ir 
dešinieji — 25 tūkst. narių. 
Atskirą grupę sudaro užsie
niečiai. Jų skaičius siekia apie 
108 tūkst. asmenų Prie akty
viausių grupų ministeris pri
skyrė kurdistanų komunistų 
partiją, kuri oficialiai vadinasi 
„Kurdistanų darbo partija*'. Ją 
sudaro apie 1250 narių. Jų 
„sąskaiton" bei slaptoms iranie
čių ir irakiečių organizaci
joms ministeris priskyrė penkis 
sąmokslus, nužudant j . ms nepa
lankius asmenis. 

Kiek ilgiau Zimmermanas su
stojo ties vokiečių kairiųjų ir 
dešiniųjų organizacijomis. Prie 
radikaliai kairiųjų priskyrė 
Vakarų Vokietijoje oficialiai 
veikiančią komunistų partiją — 
DKP ir su ja simpatizuojančias 
kitas organizacijai. Spėjama, 
kad ir 1987 DKP iš Rytų Vokie
tijos gavo per 35 mi!. dol. finan
sinę paramą M. Gorbačiovo 
politikos pasekmės buvo labai 
nedėkingos Vakarų Vokietijos 
komunistams. Iš vienos pusės 
par t i ja stengiasi palaikyti 
„sąjunginę" politiką, tačiau 

kartu su Rytų Vokietija laikosi 
rezervuotai M. Gorbačiovo 
„perestroikos kelyje". Vakarų 
Vokietijos komunistų partija 
(jos vėliavos matomos darbi
ninkų susirinkimuose, prieš-
amerikietiškose demonstraci
jose — K.B.)stengiasi įsiskverb
ti j socialdemokratų partiją, dar
bininkų s-gas. Deja, komunistų 
partijos narių skaičius iš 40 
tūkst. krito iki 38 tūkst. Tai 
greičiausiai išduotų narių 
knygučių skaičius. Ministerio 
nuomone, partija pergyveno 
vidaus krizę. 

Raudonosios armijos frakcijos 
kevalą sudaro apie 50-70 as
menų, tačiau simpatizuojančių 
priskaito iki 2 tūkst. 

Dešiniųjų ekstremistų sąjūdis 
simpatikų ir narių skaičiumi 
gerokai padidėjo ir šiandieną 
būtų apie 15,100 narių — beveik 
3 tūkst. daugiau kaip 1987. Di
džiausią grupę sudaro NPD 
(Nationaldemokratische Partei 
Deutschland», turėdama savo 
eilėse 6200 narių bei 1500 neo-
natiu, kui ių skaičius 1986 siekė 
1210. Tai aktyvistai, nelegliai 
laikydami ginklus, sprogstamą 
medžiagą, panaudoja ją prieš 
užsieniečius bei Vokietijos žy
dus. 

Užsieniečių ekstremistinių or
ganizacijų nariais yra Artimųjų 
rytų gyventojai: beveik 73 
tūk^t. priklauso kairiųjų pusei, 
12 tūkst. >ra tautiniai nusi
teikę, 3 tūks t . dešinieji 
ekstremistai ir 20 tūkst. 
priklauso islamo fundamen
talistams. 

ba. Ir įsitvirtinus 21-mam junginių pavyzdžiu, pvz. Chica-
amžiui, lietuvių kalba bus ir 
toliau reikalinga religinėje 
l ietuvių tarnyboje. Visai 
neseniai giminės iškvietė 
lietuvį kunigą pas 96-ių metų 
Amerikoje augusią senelę, kuri 
su Dievu ir su žmonėmis tesusi-

goje juodi žmonės, ispaniškai 
kalbantys, lenkai ir italai jau 
turi vedyboms ruošos Kanos 
kursus savo kalba ar kultūra — 
nereikia daug galvos sukti visa 
tai sulietuvinti. Tačiau reika
linga sukviesti pasiruošusius ir atrodo šiundiei 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

VLADAS RAMOJUS 

VAKARAI ŽINO APIE 
DEPORTACIJŲ MINĖJIMUS 

įtakingasis Federacinės Vo
kietijos dienraštis „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" ir kai ku
rie kiti didieji Vakarų Europos 
laikraščiai paskelbė informaciją 
apie gegužės 22-ąją Lietuvoje 
surengtą stalininio režimo 
įvykdytų didžiausių Lietuvos 
gyventojų deportacijų keturias
dešimtmečio paminėjimą. 
Vakarų Vokietijos dienraštis 
rašo, kad kelių visuomenės 
atstovų grupių Lietuvoje ini
ciatyva, didžiųjų trėmimų au
kos prisimintos ir pagerbtos Vil
niaus, Kauno ir visų Lietuvos 

parapijų bažnyčiose sekmadienį 
po sumos ir vakarinių pamaldų 
metu, o taip pat 15 vai. Vilniaus 
Gedimino aikštėje. Deportacijų 
aukos prisimintos malda ir 
tyliomis eitynėmis, taip pat 
sugiedant tautos himną. 

„Frankfurter Allgemeine" šia 
proga primena, kad "48-ais 
metais gegužės antroje pusėje iš 
Lietuvos buvo deportuota apie 
du šimtus tūkstančių žmonių — 
vyrų ir moterų, vaikų ir senelių, 
įvairių profesijų žmonių, 
įskaitant darbininkus. 

„Vakare po atviru dangumi, žvaigždėms jau 
sužibėjus, įvyko spaudos konferencija. Vienas iš 
Dainavos pirmūnų — dr. Adolfas Darnusis spaudos 
atstovams ypač pabrėžė apaštališkąjį įnašą. I pačią sto
vyklavietę jau yra įdėta 86,000 dolerių. Tą sumą 
sutelkė gausūs stovyklavietėse rėmėjai, kuriems rūpi 
mūsų jaunimo lietuviškoji ateitis. Stovyklavietė 
susilaukė didžiulės talkos iš Detroito lietuvių, kurie 
daug laisvalaikio valandų paaukojo dirbdami įvairius 
darbus talkos būdu. Jei jų savanorišką talką pavers 
tumėm pinigais, kaip teigė dr. A. Darnusis, tai susi
darytų 10,000 dol. suma. (Atminkime, kad tai buvo dar 
tik 1958 m. vasara — V.R.) Pavyzdžiui, per dvi savai
tes buvo išpumpuotas visas ežero vanduo ir pagrindinai 
išvalytas dumblas. Per tą laiką vien degalams išleista 
800 dol. Kadangi prie vandens pompavimo dirbo talki
ninkai, tai darbo jėga nieko nekainavo. Taip gražioji 
Dainavos stovyklavietė stojasi ant savų kojų, o jos atei
tis šviesi. (Kaip vėliau sužinojau, prie Spyglio ežerą iš
valymo planavimo ir darbų daug yra prisidėjęs 
vašingtoniškis inžinierius Pranas Baltakis - V R.) 

būdu čia planuojama sukurti miniatūrinę Lietuva, 
kuriai vietos prof. Kazys Pakštas ieško tolimajam Britų 
Hondūre..." 

„Po Dainavos stovyklavietės apžiūrėjimo, vaka
rienės ir spaudos konferencijos mūsų laukė nakvynė 
šauniausiam stovyklos ,viešbutyje' — apleistame seno 
ūkio pastate, kur po grindimis šnypščia gyvatės, skrai
do įkyrūs uodai, o pro atvirus langus plaukia tyras 
vasaros nakties lauku kvepėjimas. Tik žurnalistas 
Almus Šalčius, daugiau pasinešęs į techniką, atsiža 
dėjo romantikos ir nakčiai įsikūrė nuosavam 
automobilyje. Tačiau mes buvom labai patenkinti tuo 
romantišku ,viešbučiu", kurio po kelerių metų nei 
pėdsako nebeliko Dainavos žemėje... 

„Sekmadienio rytą anksti sukilome. Šiandien 
metinė Dainavos šventė ir kartu svarbios iškilmės. 8 
vai. ryto prie vėliavos stiebo ant kalnelio atėjo uni 
formuotos mergaitės — stovyklautojos. Jos, lygiose 
eilėse išsirikiavusios, pakėlė Lietuvos vėliavą ir sugie 
dojo maldą ir himnus .Amerikos Balso' atstovas Al 
fonsas Petrutis maldą ir himnus įrašė i magnetofono 
juostą, kad pavergtos Lietuvos jaunimas radijo ban 
gomis užgirstų laisvojo pasaulio lietuvių jaunimo 
balsus, atskambančius nuo Spyglio ežero, tolimoje 
Michigano valstijoje. (Kai vėliau kartas nuo karto 
Dainavoje ar kur kitur pamatydavau Amerikos Balso 
radijo reporterius su aparatais, žinodavau, kad apie 
vieną ar kitą lietuvišką įvykį sužinos ir Lietuva — V.R i 

„10 vai. ryto ilgos automobilių eilės pradėjo plaukti 
į Dainava 11 vai. ryto apie tūkstantis žmonių susirinko 
į Mišias ūksmingam slėnyje, gražios vasaros gamtos 

valandai buvo tapęs lietuvišku dievnamiu ir maldinga 
tūkstančio žmonių nuotaika, rodos, dangop atsiuntė 
maldos ir vilties žodžius: Dieve, duoki, kad priaugantis 
jaunimas išaugti} gerais lietuviais ir tvirtais ka
talikais ..." 

Tai pirmojo apsilankymo Dainavoje 1958 metų va
sarą trijų reportažu ištraukos. 

Po motų vėl teko apsilankyti Dainavoje. Šį kartą 
važiavom drauge su Vilniaus krašte gimusiu ir augusiu 
šnekiu marijonu, kunigu Viktoru Rimšeliu. Štai to ap
silankymo reportažo ištrauko.-: 

„Atvažiavusį Dainava ir kopiant i šlaitą, kur stovi 
stovyklavietės pastatai, mus sulaiko visur spėjąs api
bėgti prievaizdas J. Buitkus: 

- Vyrai, prašau i aną puse ežero, kur piknikavimo 
vieta. Šit »je pusėje viskas perpildyta. 

— Ponas prievaizda, aš <su samdos atstovas, o čia 
štai jurns kapelionas atvažiavo. 

Oh, t a ip ! - išsitempia J. Kur tkus . - ta i prašau 
tiesiai j •: rvyklaviete. 

..Šiuo metu stovyklavietės pa-tatai užimti sto
vyklaujančiu mergaičių Tai trečioji šios vasaros mer
gaičių stovykla, suorganizuota Put namo seselių. 
Stovyklautojos suvažiavusios iš įvairių JAV miestų 
Tuo tarpu salėje vyksta metinis stovyklavietės rėmėjų 
suvažiavimas. 

„Prievaizdas prie geriausių noru mane tegali 
apgyvendinti tik palapinėje, kuria stovyklavietė 
neseni..! i gijo.(TadaBaltųjų rūmų dar nebuvot. Man 

| ymas mielas: minkštose, baltose lovose 
„288 akrų (90 ha) plotas, kurį užima Dainavos 

stovyklavietė, tikrai nemažas. Todėl stovyklavietės prieglobstyje. Mišias la.kė .r pamokslą pasakė kun. 
valdyba nori dalį žemės suskirstyti į mažus sklvpelius P e t r a s P a t l a h a * Chicagos. Per Mišias tik lietuviškas 
ir 99-ių metų išsimokėjimui perleisti lietuviams, kurie S , e s r m s * , e d o>° «troi t© lietuviu Sv. Antano parapijos 
norėtų čia pasistatyti namukus ir apsigyventi. Tokiu c h o r a s , r G r a n d R a P i d s »*tuvu| oktetas. Zahas slėnis 

užtektinai primiegota, o gamtoje 
ivaigžd ra bus šaunu... 

<Bu« d a u g i u i 1 

palapinėje po 
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LKB KRONIKA - GINKLAS 
UŽ LIETUVOS LAISVĘ 

VYTAUTAS SKUODIS 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
Minėta A. Čaikovskio straips

nių serija apie LKB Kroniką 
užbaigiama tokia pastraipa: 

„Laisvosios Europos" radijas buvo 
paskelbęs pranciškono Pau l i aus 
Baltakio, „vyskupo lietuviams ka
talikams už Lietuvos ribų", krei
pimąsi, kuriame prašoma paremti 
..Lietuvos k a t a l i k ų Bažnyčios 
kronikos" leidimą užsienyje. Dvi or
ganizacijos rūpinasi „Kronikos" 
skelbimu užsienyje. Tai lietuvių 
katalikų religinė šalpa Niujorke, 
vadovaujama kunigo Kazimiero 
Pugevičiaus. ir Lietuvos „Kronikos" 
sąjunga Čikagoje, vadovaujama ku
nigo Kazimiero Kuzminsko. Religinė 
šalpa kiekvieną naują „Kronikos" 
numerį išverčia j anglų ir kitas 
kalbas... t į kitas kalbas išverčia LKB 
Kronikos sąjunga. — V.S.) Kronikos 
r inkinių knygos — m i n k š t a i s 
viršeliais — 5 doleriai, kietais — 7 
doleriai. 

Plaukia tūkstantėliai už kronikie-
rių iš Lietuvos dezinformaciją". 
(„Tiesa", 1988, nr. 13>. 

Taigi, išvada turėtų būti aiški: 
kunigas Kazimieras Kuz
minskas, jeigu dar neturi mili
jono, tai greitai jį turės, nes 
LKB Kronikos tomų leidimas 
dar net neįpusėjęs. Tačiau tie, 
kas yra buvoję kunigo Kuz
minsko bute, galėjo Įsitikinti, 
koks yra vargingas šio idealis
to ir asketo gyvenimas, visą 
savo likusį gyvenimą pasky-
rusio LKB Kronikos tomų lei
dimui lietuvių, anglų, ispanų ir 
prancūzų kalbomis. LKB Kro
nikos sąjungos gautosios pa
jamos už realizuotus šio leidinio 
tomus tik maža dalimi padengia 
visas išlaidas. LKB Kronikos 
tomai, išleidžiami ki tomis 
kalbomis, yra išsiuntinėjami 
veltui 75% visų pasaulio ka
talikų Bažnyčios vyskupijų, di
džiosioms pasaul io biblio
tekoms, žymiems valstybės ir 
politikos veikėjams ir kitiems 
įtakingiems asmenims, sten
giantis juos sudominti dabar
tinėmis pavergtosios Lietuvos 
problemomis. Kai kam ir lie
tuvių kalba išleisti LKB Kro
nikos tomai siunčiami dovanai, 
įdomu, kad kai kurie iš jų 
sugrįžta atgal. Nepriima jų ir 
kai kurie dvasiškiai. Ką apie 
tokius galvoti? 

Ir Religinė šalpa ir LKB Kro
nikos sąjunga atlieka nepapras
tai svarbų darbą platinant ir 
propaguojant LKB Kroniką 
laisvajame pasaulyje. Sitų svar
bių organizacijų darbas nesidub-
liuoja. Religinė šalpa žymiai 
operatyviau paskelbia anglų 
kalba kiekvieną naują LKB 
Kronikos numerį, išleisdama 
juos atskiromis brošiūromis. 
Sudaryti tų kronikų rinkinius ir 
juos išleisti atskirais tomais, 
taip pat juos išverčiant ir į kitas 
kalbas, LKB Kronikos sąjungai 
reikalingas žymiai ilgesnis lai
ko tarpas. Jeigu Religinės 
šalpos išleidžiama LKB Kro
nika yra daugiau kaip ekspress 
informacija, tai LKB Kronikos 
sąjungos išleidžiami tomai yra 
akademinio lygio ir pagal savo 
parengimą, ir pagal apipavi
dalinimą. Tie tomai tai Lietuvos 
katalikų Bažnyčios naujausiųjų 
laikų istorija, dėkingi Šaltiniai 
plačioms mokslinėms studijoms. 
Tie tomai tai pavergtos, kovo
jančios mūsų tautos žinynai, 
savotiškos enciklopedijos. 

Kunigo Kazimiero Kuzmins
ko veikla neapsiriboja vien 
tiktai LKB Kronikos sąjungos 
rėmais. Jo iniciatyva kun. 
Gulbinas pradėjo versti LKB 
Kroniką į vokiečių kalbą, kuri 
dabar Vakarų Vokietijoje yra 
išleidžiama taip pat rinkinių 
tomais. Jų tiražas — 10,000 eg
zempliorių. Ką tik išleistas LKB 
Kronikos VIII tomas lietuvių 
kalba turi tiražą tiktai 3000 egz. 
Nejaugi išeivijos lietuviai Lie

tuvos tikinčiųjų padėtimi tri
gubai mažiau domisi negu 
vokiečiai, kurie turi ir savų 
r imtų problemų? Vienas, mano 
paklaustas, kodėl neperka LKB 
Kronikos tomų, atsakė: „Laik
raščiuose pasiskaitau". Žinoma, 
lietuviškajai išeivijos spaudai 
t a i p pat pr iklauso didelis 
nuopelnas mažomis dalimis per
spausdinant naujausius LKB 
Kronikos numerius. Tačiau 
taip, kaip dabar juos skelbia 
„Draugas", su dviem nuorodom 
— „tęsinys" ir „bus daugiau", 
l a b i a u t ik tų kokiam nors 
intriguojančiam detektyviniam 
apsakymui. Senus laikraščius 
turbūt mažai kas kolekcionuo
j a . 

Savo laiku kunigas Kuz
minskas buvo sutaręs su Romo
je gyvenančiu kunigu Vincentu 
Mincevičiumi dėl LKB Kro
nikos išleidimo italų kalba. 
Kun. Mincevičius mielai ėmėsi 
šio kilnaus darbo. Jis parengė ir 
gražiai išleido du pirmuosius 
LKB Kronikos tomus italų 
kalba dvidešimt LKB Kronikos 
numerių. Deja, pritrūko lėšų 
trečiojo tomo išleidimui, kuris 
ta ip pat buvo jau paruoštas 
spaudai. Reikia pažymėti, jog 
tuo metu ir LKB Kronikos 
sąjunga pergyveno sunkią krize, 
dėl ko net ketvertą metų buvo 
laikinai sustojęs LKB Kronikos 
tomų lietuvių kalba išleidimas. 
Tuo metu nustojus leisti atski
romis knygomis itališkąjį tos 
Kronikos variantą, ji ir toliau 
buvo verčiama į italų kalbą ir 
spausdinama Elta-Press biule
tenyje, kurio išleidimas, deja, 
sustojo 1984. Tai didelė žala 
mums, o pirmiausia Lietuvai. 
J a u minėtų konferencijų metu 
italai manęs klausinėjo: kas 
atsitiko, kad jau seniai nebe
galime gauti LKB Kronikos 
italų kalba? Aš nesiryžau jiems 
pasakyti, jog išeivijos lietuviai 
šitam svarbiam reikalui pri
t rūko pinigų. O LKB Kronikos 
vertimai į italų kalbą turėjo 
labai didelę paklausą. O vis tik 
labai reikėtų atnaujinti LKB 
Kronikos platinimą ir šia kalba. 
Kol kas atsilikimas nėra didelis 
— tiktai 12 paskutiniųjų LKB 
Kronikos numerių. 

Turbūt mažai kas žino, jog 
Brazilijoje portugalų kalba išlei
džiami LKB Kronikos straips
nių rinkiniai. Šį darbą dirba ku
n i g a s Gavėnas . Neseniai 
Brazil i jos Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas Vala
vičius su kunigu K. Kuzminsku 
aptarė galimybes Brazilijoje 
pradėti leisti LKB Kronikos pil
nus tomus portugalų kalba. 

Dabar ruošiama spaudai LKB 
Kronikos VII tomas ispanų 
kalba, II ir VII tomai anglų kal
ba ir I. VI tomai prancūzų 
kalba. 

Už visą šį pasiaukojantį ir la
bai svarbų darbą mes visi pri
valome būti dėkingi LKB Kro
nikos sąjungai, jos valdybai ir 
ypač tos valdybos pirmininkui 
kun. Kazimierui Kuzminskui 
Tačiau būti dėkingiems maža. 
Mums būtina visais galimais 
būdais remti šitų gražiai lei
džiamų LKB Kronikos tomų 
išleidimą ir saugoti ją. kad jos 
neištiktų itališkojo varianto tra
giškas likimas. O darbo LKB 
Kronikos sąjunga turi labai 
daug. Iš viso įvairiomis kalbo
mis išleista dar tiktai 12 knygų. 
O j au dabar turėtų būti 36 kny
gos. Taigi, LKB Kronikos tomų 
įvairiomis kalbomis leidime 
atl ikta tiktai trečioji dalis viso 
darbo. Norisi tikėti, jog visa 
lietuvių išeivija aktyviai rems 
Chicagoje ir New Yorke išlei
džiamus LKB Kronikos lei
dinius ir padarys viską, kad pla
nai būtų įvykdyti. 

Šis mano pasisakymas nėra 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE BEAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA l 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (staiga, prašome 
paminėt., kad esate a<-oa.norite būti 
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybės (kainavimas nemokamai. 

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

J. BACEVIČIUS 
BELLBACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Brocktono Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 90 metų sukakti švenčiant. Iš k.: programinio leidi
nėlio redaktorius J. Stašaitis, klebonas kun. P. Šakalys, vysk. P. Baltakis, OFM. komiteto iždi
ninkas K. Tamulionis ir bilietų reikalams — Patricija Achorn. 

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJAI 90 M 
Balandžio 24 dienos popietėje, 

Brocktono Šv. Kazimiero baž
nyčios aukštame bokšte var
pams skambant, lietuviai ir ju 
draugai rinkosi j bažnyčią, 
kurios altoriai buvo papuošti 
gausiomis gėlėmis ir degan
čiomis žvakėmis. Virš didžiojo 
altoriaus meniška didelė šv. Ka
zimiero statula tarsi savo 
malonia globa j šventove 
atvykusius pasitinka. 

Prieš Mišias choras giedojo 
buvusio šio choro vadovo a.a. 
komp. Juliaus Gaidelio „Skais
čioji Mar i ja ' \ Vyskupą ir 
kunigus choras sut iko su 
Statlerio ..Ecce sacerdos", var 
gonais palydint M. Blaževi-
čiūtei-Crovdey. 

Koncelebruotas padėkos Mi
šias atnašavo vysk. Paulius A. 
Baltakis, O.F.M., ir kunigai 
kleb. Petras Šakalys. Antonijus 
Jurgelaitis, O.P.. Albertas Ab-
račinskas. Antanas Baltrušiū-
nas, Rafaelis Šakalys, O.F.M., 
Simanas Saulėnas, Albinas 
Šeputa ir Edmundas Sviokla. 

Mišioms aukas nešė šventės 
ruošimo komitetas. Lektorius — 
Juozas Stašaitis. Evangeliją 
skaitė Šv. Kazimiero parap. 
klebonas kun. Petras Šakalys. 
Pamokslą pasakė vysk. Paulius 
Baltakis. 

Choras didingai giedojo kun. 
Šukio Mišias ir giesmes: 
„Regina Coeli'* — A. VVerner. 
,,Šv. Pranciškaus maldą", o 
.,Veni Jezu" duetu atliko Ona 
Ambrosytė-Farini ir Irena Ra
dzevičiūtė. Pasibaigus Mišioms, 
vyskupas ir klebonas padėkojo 
atnašavusiems šv. Mišias, 
chorui, šventės rengimo komi
tetui, parapiečiams ir svečiams. 
Kunigų procesijai išeinant, 
choro atliekamas didingai nu
skambėjo ,.0. šventas Kazimie
rai" ir „Linksma diena mums 
nušvito". 

Penktą vai. p.p. žmonės 
rinkosi salėje bendru džiaugsmu 
pasidalinti, susitikti, pabend
rauti. „Kokteiliais" vaišin
damiesi apžiūrėjo fotografijas (iš 
90 m. parapijos gyvenimo), 
gausiai ant sienos sukabintas ir 
ant stalu išdėstytas. Atpažinę 
fotografijose tėvus, senelius, 
draugus, parapijos įkūrėjus bei 
parapijos augimą — džiaugėsi. 

6 vai. prasidėjo antroji šventės 
dalis su vaišėmis, akademine ir 
menine dalimi. Šios šventės da
lies vedėjas Eligijus Sužiedėlis 
auditorijai pristatė prie garbės 
stalo esančius svečius kunigus, 
atnašavusius Padėkos Mišias, o 
taip pat ir svečius pasauliečius: 

reklaminio pobūdžio. Pačiam 
ilgą laiką Lietuvoje prisidėju
siam prie LKB Kronikos lei
dimo ir jos platinimo, dabar tie
siog skaudu matyti, kad dėl 
asmeninio pobūdžio ambicijų ar
ba tiesiog dėl reikalo svarbumo 
nesupratimo, šis kilnus ir Lie
tuvai labai reikalingas darbas 
kar ta is sut inka di rb t inas 
kliūtis. 

Brocktono merą Carl D. Pitaro 
su ponia ir kitus aukštus miesto 
pareigūnus; išvardino prie 
gretimo stalo sėdėjusius Jėzaus 
Nukryžiuotojo Sopulingosios 
Motinos vienuolijos seseles. 

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
vysk. P. Baltakis. Buvo sutiktas 
ir palydėtas ovacijomis. Prog
ramos vedėjas padėkojo vysku
pui ir lietuviškųjų organizacijų 
sveikintojams. 

Meninėje dalyje Marytė Bizin-
kauskaitė solo padainavo: 
„Išauš pavasaris" — B. Bud-
riūno, ,,Irenos valsas" — J. 
Stankūno, „Kur bakūžė sama
nota — Šimkaus, „Tykiai, 
tykiai" -— B. Budriūno, „Miela, 
miela" — S. Romberg, „Poor 
VVandering One" — A. Sullivan 
— iš operetės „Pirates of 
Penzance", „Vilija" iš oper. 
„Linksmoji našlė" — Leharo. 

Marytė ir Verutė Bizinkaus-
kaitės, jų tėveliui akompanuo
jant, maloniai nuteikė audito-
riją,duetu atlikdamos kelias dai
nas. Auditorijai džiaugsmingai 
plojant, Marytė priedui pa

dainavo — „Pajūry, pajūry". Už 
šią įspūdingą šventę padėka pri
klauso šventės ruoš'mo komite
tui: kleb. kun. Pet: i Šakaliui, 
Stasei Gofensienei. Pamelai 
Surovičienei. Rapolui Tamoliui, 
Patricijai Akron, Doris Fralic 
ir programos knygutės redakto
riui Juozui Stašaičiui. Visas 90 
m. parapijos jubiliejaus šventės 
ruošimo komitetas savo parei
gas atliko pasigėrėtinai. 

Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos 90 metų sukakties proga 
numatyta pastatyti menišką 
medinį kryžių. Tam jau gauta ir 
pirmoji 1000 dol. auka. 
Tikimasi, kad dosnios aukos 
įgalins tą sumanymą įvykdyti. 

Lietuviška parapija išeivijoje 
tepasilieka centrinė mūsų veik
los vieta. Kaip gerb. vysk. Pau
lius Baltakis pamoksle pasakė: 
Lietuviška parapija išeivijoje — 
tai mažoji Lietuva. 

90 m. slinktyje įvairių Lietu
vos priešų spaudžiami lietuviai 
turėjo palikti savąją tėvynę, ar
timuosius ir vykti į užjūrį lais
vės ieškoti. Jie į svečias šalis 
atsinešė gilų tikėjimą, meilę 
lietuvių kalbai ir gražiąsias 
bažnytines ir šeimų tradicijas. 
Atvykę būrėsi į draugijas, kūrė 
lietuviškas parapijas, kvietė 
lietuvius kunigus joms vado 
vauti. 

1898 m. Brocktone buvo 
įkurta lietuvių ateivių Šv. Roko 
parapija, kuri, 1953 m. pavesta 
šv. Kazimiero globai, tapo Sv. 
Kazimiero bažnyčia ir lietuvių 
parapija. Šviesių klebonų, 
kunigų, vikarų ir darbščių 
parapiečių dėka ir po 90 m. 
parapija tebėra lietuviška su 
erdvia mūrine Šv. Kazimiero 
bažnyčia, po ja — sale, klebonija, 
mokykla. Jėzaus Nukryžiuotojo 
seselėms, mokytojoms gyvena
mu namu su puošnia koplyčia. 

90 m. slinktyje Sv. Kazimiero 
(buv. Šv. Roko) parapijai 

vadovavo klebonai: 
Kun. Kazimieras Matutaitis 

1898-1900. 
Kun. J. Servitka, 1900-

1902. 
Kun. M. P lauš ina i t i s 

1902-1904. 
Kun. M. Pėža 1904-1907. 
1907-1909 laikotarpyje vysk. 

O'ConnelI parėdymu bažnyčia 
uždaryta , kaip ne t inkama 
bažnyčiai patalpa. 

Nuo 1909 m. parapijai 
vadovavo: 

Kleb. kun. V. Dragunevičius 
19091912. 

Kleb. kun. Kazimieras Urba
navičius 1912-1919. 

Kleb. kun. Jonas Švagždys 
1919-1948. 

Prel. Pranciškus Strakauskas 
1948-1962. Jo nuopelnu pasta
tyta mūrinė bažnyčia ir visi kiti 
parap. pastatai, o parapijai 
duotas Šv. Kazimiero vardas. 
Už šiuos nuopelnus jis buvo 
pakeltas į prelatus. 

Kleb. Feliksas Narbutas 
1962-1967. Prieš paskyrimą 
klebonu. 8 metus buvo vikaro 
pareigose. 

Kun. Juozapas Petrauskas 
1967-1970. Jis vikaru buvo 14 
metų. 

Dabartinis kleb. kun. Petras 
Šakalys vadovauja parapijai 
nuo 1970 m. 

Iš šios parapijos yra kilę: kun. 
Albertas Abračinskas, kun. 
Antanas Baltrušiūnas, kun. 
Jonas Longas, kun. Jonas 
Prūsa i t i s , kun. Simonas 
Saulėnas. kun. Albinas Šeputa 
ir kun. Edmundas J. Sviokla; ir 
jau mirę: kun. Pranciškus Juš-
kaitis. kun. Jonas Kamandulis, 
kun. Feliksas Konstavičius, 
Pranciškus Virmauskas ir kun. 
Jeronimas Vaičiūnas. 

Parapija davė ir gražų pulkelį 
lietuvaičių lietuviškiems vie
nuolynams. Tebesidarbuoja: ses. 
Ona Cecilija Barberytė, ses. 
Marija Dambrauskaitė, ses. M. 
Alfonsą Greževičiūtė, ses. Ange-
lina Juronytė, ses. M. Konradą 
Juškaitytė, ses. KJementa Maz-
gelytė, ses. Augusta Treinavi-
čiūtė, ses. Ona Grace Valatke-
vičiūtė, ses. M. Ignata Zemei-
kytė. Taip pat ir mirusios se
selės: ses. M. Timotieja Audijai-
tytė ir ses. Elena Sakaitė. 

Kad išeivijoje lietuviškų para
pijų sukurtos l ietuvybės 
tvirtovės greitai bėgančiame 
laike nebūtu laiko vėjų išblaš
kytos, turime budėti; patys 
dalyvauti ir vaikus vesti į 
lietuviškas pamaldas, para
pinėse mokyklose įvesti lietuvių 
kalbos pamokas, lietuviškų 
giesmių, dainų giedojimą cho
reliuose. Yra žinoma, kad ir ne 
lietuvių kilmės mokiniai greitai 
išmoksta lietuviškų giesmių 
giedojimą. Turėtume puoselėti 
parapijų chorus, dvasiniai ir 
medžiaginiai remti lietuvių 

parapijos išeivijoje. 

E. Ribokienė 

O r t u % i KMIECIK REALTORS 
«tl 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

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 

For sale by owner St. Turibius 2 flat, 
2 bdrms. ea ; finished basement; 2 car 
garage; new hot vvater heat; conv. 
location. Asking $145,000. Call 
585-6564. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

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

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

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

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

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

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

Namas apž iūre jmui , sekmadienj, birželio 
12 d., 1-4 v. p.. 7 2 5 9 S. Troy. Naujas mū
ras, 7 dideli kamb : 3 didžiuliai mieg.; me
dinės virtuvės spintelės; ištisas rūsys 
gražus garažas: naujas stogas; šildymo sis
tema. Kilimai; alumimo „ t r im" ; puikiai 
išlaikytas, labai švarus. Skubėkite! 

No. 231 — 71st Ir Pulaski 4 mieg mūriu
kas; 2Vi prausyklos: moderni virtuvė: (reng
tas rūsys, naujas centralinis šaldymas; 2Vi 
auto garažas; daug priedų Vi bl. iki Queen 
of Universe bažnyčios. Puikus pirkinys. 
Skambinkite dabar! 

No.. 215—61 & Austin. 5Vi kamb. mūras: 
3 gražūs mieg kamb., 13/« moderni prau
sykla. Delux medžio spintelės virtuvėje; 
gražiai įrengtas rūsys; centralinis šaldymas: 
aluminio ..trim", 2Vi auto garažas su au
tom atidarymu: puikiai išlaikytas. Apžiū
rėkite dabar! 

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

AR NORITE PARDUOTI? 

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

O BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

HELP VVANTED 

Securfty guards. P.t. & f.t. Mušt have 
car, speak & vvrite English. Southvvest 
area. Will train. Retirees vvelcome. 
Apply only Mon. thru Fri., 9 a.m.-3 p.m. 
7801 S. Kedzie. 

BLACKSMITH 
Set-up & fabricate tooling for simpie hot for-

ming & bending. 
Ability to make tongs a plūs. 

Call: 277-2800 
Mušt speak some English. 

CASHIERS 
Full time & part time. Mušt be 21 years ok i 
Will train Mušt read. vvrite & speak Fluent 
English. 

Apply in person 
5344 S. Harlem 

Summit. IL 

Experienced roofer needed 
Call 741-1900 

9 a.m. - 2:30 p.m. 

ANATOUfUS KAIRYS 

VIENA 
ŠIRDIS 

D 
* \ 

V ^ 
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Anatolijus Kairys 

VIENA ŠIRDIS 
Premijuotas romanas 

Tai naujas PLB Švietimo komi
sijos premijuotas romanas jau
nimui, bet įdomus kiekvienam, 
nes jame telpa 26 dviejų jau
nuolių laiškai tarp Lietuvos ir 
Amerikos. Pažinkime dvi Daina-
vas: vieną palei Nemuną, kitą 
prie Detroito, kur tarpsta mūsų 
vaisiai. 

Išleido JAV LB Švietimo Tary
ba 1988 m.. 192 psl. kaina su 
persiunt imu $8.50 Ill inois 
gyventojai moka 9 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd Str. 
Chicago, I I I . 60629 



AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS XX SEIMAS 

Seimas prasidėjo gegužės 20 
d. Išvakarėse Daytona Beach 
Hospitality salėje buvo atstovų 
susipažinimas ir pabendravi
mas. 

Šeštadienį, gegužės 21 d., 
vyko atstovų ir svečių regis
tracija, o 10 vai. iškilmingas 
posėdis. Atidarė seimo rengimo 
pirmininkas Vytautas Abraitis. 
Po trumpo jo žodžio ALT 
Sąjungos pirmininkas dr. Leo
nas Kriaučeliūnas pasveikino 
atvykusius atstovus ir svečius ir 
pakvietė į garbės prezidiumą: 
vysk. Antaną Deksnį, Garbės 
konsulą Anicetą Simutį, Garbės 
konsulą Vytautą Čekanauską, 
Vliko pirmininką dr. Kazį 
Bobelį, L.B. Krašto pirmininką 
Vytautą Volertą, doc. Vytautą 
Skuodį, Šaulių sąjungos 
pirmininką Mykolą Abarių, 
Vytautą Abraitį ir Vytautą 
Gedgaudą. Tolimesnei seimo 
eigai vadovauti pasiūlė Vidą 
Jonušienę. 

Jonušienė pakvietė vysk. 
Deksnį sukalbėti invokaciją. In-
vokacija buvo giliai patriotinė ir 
gerais religiniais motyvais 
išmąstytą ir išdailintą. Po 
invokacijos buvo himnai, juos 
atliko solistė Juoze Daugėlienė, 
akompanavo muzikas Antanas 
Skridulis. 

Po to ALT Sąjungos sekretorė 
Eleonora Valiukėnienė 
perskaitė gana ilgą sąrašą ALT 
sąjungos mirusiųjų narių, nuo 
1986 V. 24 - 1988 V. 21. 

Per tą laikotarpį mirė: 
Sąjungos garbės narys Jonas 
Švoba, Sąjungos tarybos narys 
Aleksas Laikūnas, Clevelande. 
Bostono skyriuje: Vytautas Iz-
bickas, Antanas Matijoška, 
Steponas Minkus; Chicagos 
skyriuje: Jonas Gaidelis, Balys 
Girčys, Simas Kašelionis, Elena 
Matutienė, gen. Vladas Mieže

lis, Antanas Plaušinaitis, Petras 
Štoncelis, pulk. Antanas 
Tveras, Jonas Vedegys; Cleve-
lando skyriuje: Stasys Jurgaitis; 
Daytona Beach: Antanas Rama
nauskas; Detroito sk.: Alpas 
Gilvydis, Antanas Musteikis, 
Alfonsas Paulauskas; East 
Chicagos: Stasys Stulpinas; Los 
Angeles: Jonas Jurgilas, MD. 
Jonas Petras-Petrauskas; New 
Yorko skyriuje: Juozas Vilpi-
šauskas; Omaha sk.: Jonas 
Grigait is ; Philadelphijos: 
Salomėja Didelienė, Vladislava 
Jonkienė, Leonas Kaulinis, Sta
sys Koženiauskas, Adomas 
Sparkevičius, Antanas Tar
vydas, Bronius Tvarkūnas; 
Richmond Hill: Ona Budrai
tienė ir St. Petersburgo sk.: 
Jonas Čėsna, Mykolas Karaitis 
ir Simas Velbasis. Jie visi tylos 
ir susikaupimo minute buvo pa
gerbti. 

Sveikinimai: Raštu sveikino: 
JAV prezidentas Ronald Rea-
gan, Lietuvos atstovas Stasys 
Lozoraitis, Lietuvos generalinis 
konsulas Vaclovas Kleiza, Balfo 
pirmininkė, — Marija Rudienė, 
Alto pirmininkas, — Gražvydas 
Lazauskas, ir Lietuvių karių 
veteranų sąjunga Romovė, — 
Antanas Jonaitis. Žodžiu Gen. 
konsulas Anicetas Simutis, 
Gen. konsulas Vytautas Čeka
nauskas, Vliko pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis, JAV LB krašto 
valdybos pirmininkas Vytautas 
Volertas, Šaulių sąjungos pir
mininkas Mykolas Abarius ir 
LST Korp. Neo Lithuania - Vi
da Jonušienė. 

Po sveikinimų ALT sąjungos 
pirmininkas dr. Leonas Kriau
čeliūnas padarė specialų prane
šimą. Pasiūlė suteikti ALT 
sąjungos garbės nario titulą — 
generaliniam konsului Anicetui 
Simučiui, Bostono skyriaus 

nariui Juozui Kapočiui ir iški
liam laikraštininkui ir rašytojui 
Aleksandrui Merkeliui paskir
t i 1000 dolerių premiją. 
Siūlymas buvo patvirtintas. Po 
to vyko doc. Vytauto Skuodžio 
paskaita „Ko pavergta Lietuva 
laukia iš išeivijos". 

Po pietų darbo posėdžiui vado
vauti dr. L. Kriaučeliūnas 
pasiūlė prezidiumą: Eugenijų 
Bartkų, Rūtą Šakienę ir 
Albertą Misiūną. I sekereto-
riatą: Viktorą V. Šeštoką, Bronę 
Miklienę ir Igną Andrašiūną. Į 
nominacijų komisiją: Joną 
Jurkūną, Bronę Miklienę ir An
taną Mažeiką. Į nutarimų: dr. P. 
Švarcą, Antaną Mažeiką, 
Albertą Misiūną ir Vaclovą Ma
žeiką. I įstatų keitimą: Mažeiką, 
Rūtą Šakienę ir Feliksą Masai-
tį. I mandatų: Vaclovą 
Dzenkauską, Jurgį Janušaitį ir 
A. Žolyną. 

Buvo išklausyta įdomi ir 
turininga dr. Algio Budreckio 
paskaita „Tautinės sąjungos 
įnašas į Lietuvos laisvinimo 
bylą". 

Po paskaitos dr. Kriaučeliū
nas padarė ilgą ir platų prane
šimą apie ALT sąjungos veiklą, 
vicepirmininkė Vida Jonušienė 
apie jaunimo reikalus, iždininkė 
Ona Daškevičienė apie sąjungos 
finansinį stovį. Ji pažymėjo, kad 
sąjungos piniginiai reikalai šiuo 
metu yra labai geroje padėtyje. 
Jau yra gautas Aloyzo Jančio 
palikimas. Kontrolės komisijos 
pirmininkas Juozas Žvynys, 
pranešė, kad iždininkės O. Daš
kevičienės kasos knygos 
vedamos labai tvarkingai ir 
pasiūlė už pavyzdingą iždo 
tvarkymą jai išreikšti padėką 

Vakare įvyko Treasure Island 
Inn salėje pokylis. Pokylio metu 
buvo pagerbtas Lietuvos gene
ralinis konsulas Vytautas Čeką-

DEMOGRAFINĖS PABIROS 
ROMUALDAS 

KRIAUČIŪNAS 
Prieš akis ką tik gautas JAV 

LB Vyriausios rinkimų komisi
jos protokolas Nr. 3, kur paduo
dami oficialūs praėjusių 
rinkimų rezultatai. Su laiku jie 
bus spaudoje paskelbti. Man 
asmeniškai buvo įdomu tuos 
rezultatus panagrinėti iš demo
grafinės pusės. Seka pora skait
menų ir pastabų. 

Moterys atsilaikė prieš 
vyrus 

Į XII-ją Tarybą viso kan
didatavo 90 asmenų: dvidešimt 
aštuonios (31%) moterys ir 
šešiasdešimt du (69%) vyrai. Iš 
šešiasdešimt išrinktų į Tarybą 
32% yra moterys, o 68% vyrai. 
Tad galima drąsiai teigti.kad 
nebuvo lyties skirtumo. Pana
šūs rezultatai , žvelgiant į 
galimybę tapti seimo atstovu-e. 
Iš penkiasdešimt išrinktų į j 
PLB seimą, 34% yra moterys, o 
66% vyrai. Moterys ne tik kad 
veža kasdieninį visuomeninį, 
kultūrinį, auklėjimo ir kitus 
darbus, bet, sutikusios kan
didatuoti, turėjo tokią pat 
galimybę būti išrinktomis į JAV 
LB Tarbą ir PLB Seimą. Dvie
jose apygardose — Pietryčių ir 
Vidurio Vakarų — moterys 
surinko daugiausia tose apygar
dose balsavusiųjų balsų. Ši 
statistika prisimintina sekan
čiuose rinkimuose. 

Jaunimas tebėra populiarus 

Karts nuo kar to prie
kaištaujama, kad jaunimas 
surenka balsus ir leidžia 
pinigus, o vyresnieji paliekami 
po rinkimų darbams ir nesibai
giantiems aukų vajams. Šių rin
kimų rezul tatai šiuo opiu 
klausimu tiesiogiai nieko nepa

sako, bet nėra klausimo, kad 
jaunimas tebėra populiarus. 

Rinkiminės komisijos protoko
le pažymėtas kandidatų amžius, 
bet dėl nežinomos priežasties 
visų aštuonių kandidatų iš New 
Jersey amžius nepažymėtas 
(keturi vyrai ir keturios mo
terys). Prie jų dar reikia pridėti 
dvi moteris, kurių amžius irgi 
protokole nepažymėtas. Iš liku
siųjų aštuoniasdešimt kandi
datų 18 buvo tarp 20-39 metų 
(pavadinkime juos jaunimu); 31 
kandidatas buvo tarp 40-59 
metų (tai mūsų vidurinioji kar
ta) ir 31 kandidatas buvo tarp 
60-79 metų (pavadinkime juos 
vyresniąja karta). Tai trys am
žiaus grupės, kiekviena 

apimanti po dvidešimtį metų. 
Paprastai demografai vyres
niuosius skaito nuo 65 metų, bet 
šiai analizei juos porą metų pa
jauninkime. 

Arčiau pažvelgus į išrinktuo
sius tiek į Tarybą tiek į PLB 
Seimą,galima teigti, kad gali
mybė būti išrinktam mažėja su 
amžiaus didėjimu. Šįmet į 
Tarybą išrinkta 83% kandidata
vusio jaunimo, 74% kandidata
vusių iš viduriniosios kartos ir 
58% iš vyresniosios kartos. 
Panašūs rezultatai pažvelgus į 
i š r inktuos ius PLB Seimo 
atstovus: išrinkta 72% kandi
datavusio jaunimo, 65% viduri
niosios ir 40% vyresniosios kar
tos kandidatų. 

Ka lban t apie kandidatų 
amžių, vyrų amžius svyravo nuo 
26 iki 76 metų, o moterų nuo 22 
iki 57 m. Sociologai teigia, kad 
moterys, užauginusios vaikus, 
daugiau įsijungia į visuomeninį 
darbą. Jos taip pat ilgiau už 
vyrus gyvenančios. Pagal apy
gardas, aukščiausias kandidatų 
amžiaus vidurkis buvo Floridos 

apygardoje (72.0 metai). Po to 
sekė New Yorkas (56.5 metai), 
Ohio apygarda (54.5 metai) ir 
t.t. Jauniausios grupės titulas 
atitenka Pietryčių (Philadel
phijos) apygardai, kur 
kandidatų amžiaus vidurkis 
buvo vos 44 metai. Bostonas ir 
Vidurio Vakarai grūmėsi dėl se
kančios vietos (po maždaug 50 
metų). Michiganas (52.6), Con-
necticut (53.9) ir t.t. jiems ant 
kulnų mynė. 

Balsuotojų ir kandidatų 
geografija 

Viso buvo 6,546 balsuotojai. 
Beveik trečdalis (30%) balsuo
tojų buvo iš Vidurio Vakarų 
apygardos, su neoficialia sostine 
Chicagoje. Skaitytojams gali 
būti įdomu patirti apie kiek
vienos apygardos balsuotojų 
skaičių. Štai jie: Bostonas, 496; 
Connecticut, 471; Florida, 579; 
New Yorkas, 643; Pietryčių 
apygarda (Philadelphia), 535; 
New Jersey, 368. Šias visas 
apygardas pavadinus JAV 
rytais, ten balsavo 3,092 
balsuotojai, kas sudaro 47% visų 
balsavusiųjų. Įdomu, kad" 46%' 
visų kandidatų irgi buvo iš šios 
„rytų" teritorijos. 

Vidurio vakarų apygardoje 
dalyvavo 1,967 balsuotojai; 
Michigane, 553; Ohio, 391. Su
kaupkime Šias tris apygardas ir 
pavadinkime bendru Vidurio 
vakarų vardu. Šioje teritorijoje 
buvo 2,920 balsauotojai 45% ir 
46% visų kandidatų. Pagaliau 
lieka vakarai su Vakarų apy
garda. Joje balsavo 534 arba 8% 
visų balsavusiųjų. Iš vakarų 
susilaukėme 9% visų kandida
tavusių. Stebėt ina, kaip 
vienodai pasiskirstė balsuotojai 
ir kandidatai , nors poroje 
apygardų ir kandidatavo tik 
tiek, kiek reikėjo išrinti. 

Padėka Angelei Karnienei, 
kuri buvo Vyriausios rinkimų 
komisijos pirmininke, už greitą 
rezultatų patvirtinimą ir pa
skelbimą. 

nauskas. Paminėta jo 10 metų 
konsularinė veikla. Apie gen. 
konsulo atliktus darbus kalbėjo 
gen. konsulas Anicetas Simutis. 

Buvo įdomi meninė programa. 
Dailųjį žodį atliko — rašytoja 
Birutė Pukelevičiūtė. O solistė 
— Janina Čekanauskienė padai
navo keletą dainų ir arijų. 
Dalyviams džiaugsmingai pra
šant, dar pridėjo su solistu A. 
Pavasariu vieną duetą. Akom
panavo muz. A. Skridulis. 

Sekmadienį buvo pranešimai: 
Lietuvių tautinio sąjūdžio — inž. 
Eugenijus Bartkus, Altos dr. 
Vytautas Dargis, Lietuvos ne
priklausomybės fondo — Emili
ja Čekienė, „Naujosios vilties" 
žurnalo redaktorius Vytautas 
Abraitis ir administratorius 
Bronius Kasakaitis. Iš B. Kasa-
kaičio pranešimo paaiškėjo, kad 
„Naujosios vilties" žurnalas 
turi 600 prenumerator ių . 
Gautos pajamos pilnai padengia 
žurnalo spausdinimo išlaidas. 
Lietuvių tautinės kultūros fon
do pranešimą padarė inž. Jonas 
Jurkūnas. Jo pranešimas susi
laukė skirt ingo dėmesio. 
Dalyviai po trumpų diskusijų 
nutarė fondą steigti ir į tą fondą 
įnešė pinigais ir pasižadėjimais 
apie 63,000 dolerių. 

2:00 vai. p.p. seimo dalyviams 
vietinėje amerikiečių katalikų 
Lurdo Marijos bažnyčioje buvo 
pamaldos. Koncelebravo vysk. 
Antanas Deksnys su Daytona 
Beach lietuvių kolonijos 
kapelionu kun. dr. Kazimieru 
Ruibiu ir tos parapijos ameri
kiečiu klebonu. Giedojo 
„Sietyno" choras, vadovau
jamas muz. Antano Skridulio. 

Seimo dalyvių dėmesį atkrei
pė aktualios svarstybos: „Lie
tuvos laisvės byla naujųjų 
Sovietų Sąjungos įvykių slink
tyje". Svarstybose dalyvavo 
Vliko pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis, JAV. LB krašto 
valdybos Vytautas Volertas ir 
Altos Los Angeles sk. pirm. An
tanas Mažeika. Vadovavo Jonas 
Jurkūnas. 

Daytono Beach lietuviai 
pripildė didžiąją viešbučio salę. 
Pats svarstybų turinys buvo 
intelektualiai aukšto lygio ir 
klausytojams paliko gerą, 
malonų ir ilgam laikui išlie
kantį įspūdį. 

Skyrių atstovų pranešimai 

Šie pranešimai buvo gana 
įdomūs ir įvairūs. Kai kuriuose • 
skyriuose dėl narių amžiaus 
naštos veikla silpnėja. O kai 
kurie skyriai sugeba įtraukti į 
veiklos ratą gana jaunų ir 
ryžtingų žmonių. Šie jauni ir 
energingi žmonės yra Lietuvių 
tautinės sąjungos ateities veik
los viltis. Šiuo atveju labai 
pavyzdingas Bostono skyrius. 
Atstovų pranešimai parodė, kad 
Sąjungos veikla gali nusitęsti į 
neribotos ateities tolius. 

Įstatų papildymo komisijos 
vardu Antanas Mažeika pasiūlė 
įstatuose įvesti garbės teismo 
instituciją. Po gana ilgų ir 
karštų debatų įstatai buvo 
papildyti ir įvestas įstatuose 
garbės teismo paragrafas. Į 
garbės teismą išrinkti: Antanas 
Mažeika, Teodoras Blinstrubas 
ir Algirdas Budreckis. 

Nominacijų komisijos vardu 
Bronė Miklienė pasiūlė dvejų 
metų kadencijai į pirmininko 
vietą, — dr. Leoną Kriauče-
liūną. Jis seimo atstovų buvo 
vienbalsiai išrinktas. Į valdybą 
šiuos kandidatus: Oną Daške
vičienę, Vidą Jonušienę , 
Eleonorą Valiukėnienę ir Petrą 
Buchą. Seimo atstovai juos taip 
pat vienbalsiai išrinko. Į Alt 
sąjungos tarybą buvo išrinkti: 
dr. Algirdas Budreckis, dr. Vy
tautas Dargis, Bronius Dūda, 
Vytautas Gedgaudas, Albertas 
Misiūnas, Bronė Miklienė, Ro
mualdas Nemickas, Jonas 
Petronis, Vaclovas Sinuta, Algis 
Sperauskas, dr. Povilas Švarcas, 
Mečys Valiukėnas ir Juozas 
Žvynys. Į revizijos komisiją: 
Jurgis Janušaitis, inž. Alfonsas 
Šūkis ir Juozas Žvynys. 

Nutarimų komisijos vardu dr. 
P. Švarcas perskaitė pagrindi
nius tos komisijos nutarimus. 
Seimas baigtas Lietuvos himnu. 

XX Alt sąjungos seimas jau 
nuėjo į praeitį. Alt sąjunga savo 
veiklą užantspaudavo JAV-jose 
40 metų istorijos lapais. Šis lai
kotarpis buvo darbingas ir 
nažus. Ar ateities veikla riedės 
tokiais pat vaisingais keliais? 
Tai priklausys nuo to, ar LTS 
Korp. Neo-Lithuanios nariai 
įsijungs į tautinės minties keliu 
žygiuojančių vienminčių gretas? 

Seimas pasižymėjo atstovų 
gausumu ir svečiais. Visos 
paskaitos ir svarstybos buvo 
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V I E N E R I Ų METŲ MIRTIES S U K A K T I S 
Š. m. birželio mėn. 11d. sueina vieneri metai, kai stai

giai ir netikėtai amžinybėn iškeliavo mūsų mylima Mama 
ir Močiutė. 

A.tA. 
MARIJA ŠVEDIENĖ 

Metiniam liūdesio paminėjimui šv. Mišios užjos sielą 
bus atnašaujamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje birželio 11d . 
9:30 vai. ryto, Chicagoje. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Mariją savo maldose. 

Liūdinčios dukterys su šeimomis. 

LITERATŪRINĖ NAUJIENA! 

KAZYS A L M E N A S 

SAUJA • 
SKATIKŲ 

KAZYS A L M E N A S 

LIETINGOS • 
DIENOS f-
PALANGOJE 

d 
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aukšto akademinio ir intelek-
tualio lygio. Padaryti spren
dimai buvo paremti gyvenimo 
tikrove ir suderinti su visuo
meninio gyvenimo etika ir 

krikščioniškos moralės dėsniais. 
Visa tai leidžia tikėti, kad Alt 
sąjungos vadovybė yra pasirin
kusi gerą ir teisingą kelią savo 
ateities veiklai. 

Ign. Andraš iūnas 

nerr.utyviyw ROMAW «EHWA \» i 
DETEKTYVINIŲ R O M A N Ų SERIJA 

Nuotykiai, paslaptis, spalvingi žmonių charakteriai — viskas kartu1 

Abidvi knygas išleido Ateities Literatūros Fondas Jas galima įsigyti 
ir Drauge, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Kiekvienos knygos 
kaina 10 dol.; užsisakant paStu, reikia dar pridėti 1 dol. 50 centu 
persiuntimo išlaidoms, Illinois gyventojai dar prideda 80 centu valsti
jos mokesniu. 

A.tA. 
CAROLYN McCANN 

PALUBINSKAITĖ 

Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1988 m. birželio 7 d. Norfolk, MA, sulaukusi 75 m. 

amžiaus. 
Gimė Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus John, marti Cynthia, 

anūkai: John, Jr., Christopher. Paul ir Lee Anne; dukterėčios 
Diane ir Patricia Satkus ir kiti giminės. 

Priklausė ALRK Moterų sąjungai, kuopa #2. 
Kūnas pašarvotas birželio 9 d. nuo 3 iki 9 v.v. S. Butkus 

koplyčioje, 1446 S. 50th Ave., Cicero. IL. 
Laidotuvės įvyks birželio 10 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnus, marti, anūkai ir dukterėčios. 

Laidotuvių direkt. Sally Butkus. Tel. 652-1003. 

Nepriklausomybės kovų dalyviui, savanoriui-kūrėjui 

A.tA. 
kpt. LEONUI BALZAKUI 

mirus , jo žmoną KONSTANCIJĄ, pasilikusią 
dideliame nuliūdime, jo gimines bei artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

LDK Birutės draugija 

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. Cal i fornia Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
T Ė V A S IR S U N Ū S 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69 th S t r e e t - Tel. R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . « Te l . 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Te le fonas — 652-1003 

- I 
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x JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba kviečia 
visus lietuvius dalyvauti de
monstracijose, prisimenant 
1941 metų vežimus į Sibirą. De
monstracijos bus antradieni, 
birželio 14 d. Daley Plaza, prie 
Piccaso paminklo nuo 11:30 iki 
12:30 vai. Prašome, kas gali, 
atsivežti Lietuvos ir Amerikos 
vėliavėles ir plakatus. Moterys 
prašomos dėvėti arba tautinius 
drabužius, arba juodus. Ruošia 
Vidvakarių Baltų sąjungos jau
nimas. 

x Tau t inen s tovyk lon 
vykstančių skautų,-čių re
gistracija ir sveikatos patikri
nimas Chicagoje bus vykdomas 
trečiadieni, birželio 15 d., Jau
nimo centre, tarp 7-9 vai. vak. 
Ten pat vyks ir registracija 
stovyklon vyksiančių autobusu. 
Visi prašomi stovyklos ir 
transportacijos mokesčius susi
mokėti registruojantis. Pri
menama, kad stovyklon priima
mi tik registruoti ir nario mo
kestį susimokėję nariai. Iki šiol 
dar nesusimokėjusieji nario mo
kesčio galės tai atlikti prieš 
atliekant registraciją. Turintieji 
klausimų, prašomi kreiptis į 
savo tuntininkus. 

x „Lituanica" — „Liths" 
futbolo klubas šį sekmadienį, 
birželio 12 d., žais šeštąsias pir
menybių žaidynes prieš savo 
pajėgumu žinomą stiprią italų 
komandą „Maroons". Rungty
nės vyks Marąuette Parko aikš
tėje. Pradžia 3 vai. p.p. Žada 
būti įdomi įtempta kova. Visi 
futbolo mėgėjai kviečiami 
pasižiūrėti šių rungtynių. 

x Liūtas Mockūnas, inži
nierius, besidomįs Lietuvos kul
tūriniu gyvenimu, birželio 25 d., 
Toronte, Pasaulio lietuvių IV 
kultūros kongreso svarstybose 
„Lietuviškas kūrybinis žodis" 
pristatys Lietuvos rašytojo 
kūrybos sąlygas ir galimybes. 

x Dr. B. Grigaliūnas, St. 
Charles, 111.. mūsų garbės 
prenumeratorius, lietuviškos 
spaudos rėmėjas, pratęsė „Drau
go" prenumeratą vieneriems 
metams su visa šimtine. Nuošir
dus ačiū. 

x Manigirdo Motekaičio 
fortepijono mokinių koncertas 
įvyks birželio 10 d., penkt., 
7 v.v. Jaunimo centro salėje. Po 
koncerto — kavutė. Visi kviečia
mi atsilankyti. 

(sk) 

x Galutinis išpardavimas 
Marginių krautuvės likučių 
birželio 10 d., penktadienį nuo 
9 v. ryto - 3 v. p.p., 2511W. 69th 
St. Tel.: PR £4585. 

(sk) 

x „Tautodailėje", 6229 S. 
Campbell Ave., parduodamos 
staklės, siūlai ir tautiniams dra 
bužiams priedai. Skambinti 
WA 5-8023. 

x Sekmadienį, birželio 12 
d. įvyks susirinkimas ir apžiū
rėjimas naujo Pasaulio lietuvių 
centro. Kad Čikagiškiams būtu 
lengviau atvykti, organizuo-
jamas autobusų karavanas iš 
Marąuette Parko. Karavanas 
iškeliaus 10 v. ryto. kad kelei
viai suspėtų i 11 v. Mišias, po 
kurių bus susirinkimas. Kara
vanas grįžta į Marquette Parka 
tarp 2:30 ir 3:00 v. p.p. Susi 
domėję renkasi sekmadienį 10 
v. ryto P r ' e .Seklyčios". 2731 
W. 71 St. Registruotis skambi
nant R. Burbai 858-9369 arba J. 
Riškui 599-2253. 

(ski 

x Daiva Skuodytė, dailėty
r in inkė , buvusi vyresnioji 
mokslinė bendradarbė Lietuvos 
Valstybiniame dailės muziejuje, 
birželio 26 d., Toronte, Pasaulio 
lietuvių IV kultūros kongreso 
svarstybose ..Lietuvių dailės 
pokarinė padėtis" kalbės apie 
dailės kūrimo ir kritikos padėtį 
pokarinėje Lietuvoje. 

x Buriavimo stovykla jūrų 
s k a u t a m s ir skau t ėms vyks 
rugpjūčio 7-13 dienomis prie 
VVhite Lake, Mich. Vykstan-
Čiųjų registracija bus vykdoma 
trečiadienį, birželio 15 d., tarp 
7-9 vai. vak. Jaunimo centre. 
Dėl informacijų skambinti LS 
Brolijos jūrų skautų skyriaus 
vedėjui j . s . dr. Algiui Pauliui, 
tel. 584-5527. 

x Į t a m p a be persi tempimo 
saugo širdį nuo atakos — 677 
Alvudo radijo paskaita šį sek
madienį, 7:45 v.r. Frances ir 
Anatolijaus radijo valandoje. 

x Kęstut is Rimeika, Lock-
port. 111., Antanas Paškus, 
Rochester , Mich., Antanas 
Stulpinas. So. Pasadena, Fla., 
Jonas Budrikis. St. Petersburg, 
Fla., Vytautas Stadalninkas, 
Los Angeles, CaL, Ona Daniu-
sevičius. Palos Hills, 111., Koste 
Dičiūnas, Garland, Tx.. V. Liui-
ma, Toronto, Kanada, K. Šid
lauskas. Roslindale, Mass., J. 
Bagočiunas, Mt. Pleasant, Pa., 
p r a t ę s d a m i prenumera tą , 
kiekvienas pridėjo po 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Nuoširdus ačiū. 

x J u o z a s Končius, West-
chester, 111., už „Draugo" gerą 
informaciją atsiuntė 20 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Dr. P r a n a s Budininkas, 
Cicero, 111., „Draugo" nuolatinis 
rėmėjas, garbės prenumera
torius, pratęsdamas prenumera
tą, pridėjo visą šimtinę. Nuošir
dus ačiū. 

x P e t r a s Venckus, Sudbury, 
Ont., Kanada, dažnai „Draugą" 
paremia aukomis. Pratęsdamas 
prenumeratą, paaukojo 40 dol. 
dienraščio paramai. P. Venckų 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už auką labai dėkoja
me. 

x F r a n k J a n u l i s , Sunny 
Hills, Fla., pakeisdamas adresą 
atsiuntė ir 10 dol. auką. Nuošir
dus ačiū. F. Janulis anksčiau 
gyveno Chypley, Florida. 

x R i m a Binder iš Cary, 111., 
lankėsi „Drauge" ir už kalė
dines korteles ir kalendorių 
įteikė 25 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x LB Brock tono , Mass. , 
apylinkės valdybos pirmininkas 
Stasys Ei va atsiuntė „Draugui" 
30 dol. auką ir palinkėjo iš
tvermės ir sėkmės kilniame lie
tuvybės idėjų skleidimo darbe. 
Nuoširdus ačiū už auką ir 
gražius linkėjimus. 

x Į Tau t in ių šokių šventės 
balių bilietai, nakvynė ir auto
busas t ik 132.00 vienam 
asmeniui. Paskutinė registra
cijos diena birželio 14. Skam
binti Aldonai Palukai t ienei 
471-0811. , s k , 

x Liet. Fondo valdyba bir
želio 10 d. 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje šaukia spaudos 
ir radijo bendradarbių konfe
renciją į kurią kviečiama visa 
lietuviškoji visuomenė, švietimo 
ir kultūros darbuotojai bei 
lietuviškų mokyklų mokytojai, 
įėjimas laisvas. Po pranešimo — 
kavutė. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings. 
2212 VVest Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

(sk) 

x J o l a n d a Mickevič iū-
te-Ruokienė, Long Beach, CaL 
už gerą „Draugo" informaciją 
atsiuntė 10 dol. auką. Ačiū. 

x JAV LB XII-sios tarybos 
vyriausioji r inkimų komi
sijos pirmininkė Angelė Kar-
nienė, St. Petersburg Beach, 
Fla., mums rašo: Šia proga 
labai dėkoju Jums už įdėtus 

.Drauge ' šios komisijos 
rinkimų reikalu pranešimus, už 
tikslią ir nuolatinę rinkimų 
eigos informaciją, straipsnius 
bei reikšmingus tuo reikalu 
pasisakymus... Su pagarba 
dėkingumu ir geriausiais 
linkėjimais". Nuoširdus ačiū už 
malonų laiškutį ir 100 dol. auką 
„Draugui". 

x A. Navardauskas , Porta-
ge, Ind„ suprasdamas lietuviš
kos spaudos sunkumus, 
atsiuntė 50 dol. dienraščio 
palaikymui. Nuoširdus ačiū. 

x Helen Kapočius, Dolton, 
111., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 15 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Vytautas Čižauskas, Det-
roit. Mich., mūsų artimas bend
radarbis, lietuviškų knygų pla
tintojas, už parduotas „Draugo" 
knygas atsiuntė didesnę sumą 
ir dar daugiau jų užsisakė. 

x F. Sodait is , Chadstone. 
Vic. Australia. lietuviškos kny
gos knygnešys, už parduotas 
„Draugo" knygas atsiuntė 141 
dol. čekį ir dar daugiau prašė 
atsiųsti. 

x Ernest Lengnikas, Ha 
milton. Ont.. Kanada, dažnai 
„Draugą" paremia aukomis. 
Pratęsdamas prenumeratą, at
siuntė visą šimtinę dienraščio 
pa la ikymui . E. Lengniką 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už rėmimą savos spau
dos labai dėkojame. 

x Antanas Adomėnas, La 
Crescenta. Cal., palaikydamas 
lietuviška žodį, parėmė ..Drau
gą" 40 dol. auka ir pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams. A. Adomėną skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x I d a Š e r m u k š n i s , Bal-
timore, Md., mūsų garbės 
p renumera to rė , pratęsė 
prenumeratą, pridėjo 20 dol. 
auką ir 10 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Nuoširdus 
ačiū. 

x Dr. Tomas ir dr. Nijolė 
Remeikiai , Adam ir Stella 
Valauskiai iš Cicero. Zenonas 
Petkus — visi nuoširdūs lietu
viškų pasireiškimų darbuotojai 
ar rėmėjai, yra š.m. Tautinių 
šokiu šventės. Kultūros kongre
so ir PLB seimo $500 
mecenatai. 

(sk) 

x Romualdo Požerskio me
niškų fotografių paroda „Atlai
dai Lietuvoje" vyksta Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje iki 
sekmadienio, birželio 12 d. 
Lankymo valandos: penktadienį 
nuo 7 iki 9 v.v., šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 11 v.r. iki 7 v.v. 
Visi kviečiami astilankyti. 

(sk) 

x Už $1000 auką Pasaulio 
l ietuvių cen t ro įsteigimui 
dėkojame šiems: J. Ambrizui, 
Chicago; B. ir K. Brazdžio-
niams Willow Springs; A. ir E. 
Karaliūnams, Lemont; J. ir S. 
Masiuliams, Elmhurst; F. ir J. 
Maurukams, Lemont; S. ir J. 
Miknaičiams. Clarendon Hills; 
A. ir D. Mikšiams. Lemont. R. 
ir J. Mozoliauskams. Lemont; R. 
ir M. Povilaičiams, Lemont; R. 
ir V. Račiūnams. Lemont; E. ir 
L. Seibučiams. Lockport. V. ir R. 
Sinkams, Western Springs; A. ir 
M. Tallat-Kelpšoms. Lemont. 

Tie, kurie norėtų prisidėti prie 
svarbaus darbo, prašome siųsti 
aukas: Lithuanian Mission 
Center. Inc. P O Box 664. Le
mont, 111. 60439. 

(sk) 

Dail. Petras Aleksa, Liet. Bibliotekos leidyklos vedėjas, „Lietuvos bažnyčių" 
serijinio veikalo pabaigtuvių vakare dėkoja rėmėjams už aukas, gautas šias 
knygas leidžiant. 

.\uotr. Jono Tamulaicio 

CHICAGO J IR APYLINKĖSE 
PSICHIATRINIU KALINYS 

BUS SU CHICAGOS 
LIETUVIAIS 

Dr. Algirdas Statkevičius, 
didelio ryžto kovotojas dėl žmo
gaus teisių ir laisvių, birželio 10 
d. 6 vai. 20 min. vakare atskren
da su dukterimi Rasa į Chicagą, 
į Midvvay aerodromą, Midvvay 
linijos lėktuvu. Tai yaptingai 
mums brangus buvęs okupanto 
kalinys. Jis. dar tiK 65 metų, o 
jau tiek ilgai yra išsėdėjęs kalė
jimuose. Už dalyvavimą rezis
tencijoje kalintas 1951-1956 
metais. Kai okupantai susekė, 
kad jis parašė knygą „Visuo
menės gyvenimo abėcėlė", jis 
1970 metais vėl buvo suimtas ir 
pustrečių metų kal intas 
psichiatrinėje, kur jam teko ste
bėti ir kitus lietuvius, užda
romus be kaltės, sumuštus. Čia. 
kaip žinome, sveiki kalinami 
patriotai, ardant jų asmenybę 
turėjo imti įvairius chemikalus. 

Nežiūrint kalinimų ir sun
kumų psichiatrinėje ligoninėje. 
dr. Statkevičius nepalūžo. Jis 
1979 metų rugpjūčio 23 d. su 44 
pabaltiečiais demonstravo 
Maskvoje, reikalaujant atšaukti 
Maskvos susitarimą su Hitleriu. 

Dr. Statkevičius tiek stiprus 
patriotas, kad jis, net ir po tų 
kalinimų įsijungė į Helsinkio 
grupę, siekiančią, kad Maskva 
laikytųsi Helsinkio susitarimu 
priimtų laisvės dėsnių. Tai dr. 
Statkevičiaus padėtį dar pasun
kino. Jis nuo 1980 metų vasario 
14 buvo kalinamas ir „gydo
mas" Lukiškio kalėjimo psi
chiatrinėje ligoninėje. įsi
dėmėtina, kad jis ten buvo 
uždarytas kaip tik prieš Vasario 
16. 

Nežiūrint tų sunkiausių sąly
gų, dr. Statkevičius įstengė dar 
parašyti 249 psl. knygą ..Vergi
joje prie Lenos", o vėliau dar 
vieną 277 p. — ..SoFiokratija ir 
geodoroviniai jos pagrindai". 

Jo raštų ištraukos buvo spaus
dinamo Lietuvos pogrindžio 
spaudoje. 

Kai kurie jo rašiniai buvo pa
skelbti ir Chicagoje, perspausdi
nant pogrindžio leidinius. 

Dr. Statkevičius su savo 
dukterimi Rasa 28 m., iš Vil
niaus atskrido gegužės 21 d. Jo 
išleidimu rūpinosi JAV valdžios 
žmones. įtakingi amerikiečiai, 
ypač gydytojai, rūpinosi Balfas 
ir taip buvo pasiektas laimėji
mas. Kai dr. Statkevičius 
atskrido pas savo seserį į Mia-
mi, tai keliuosr laikraščiuose 
buvo jo nuotraukos ir aprašy

mai. „The Miami Herald" pažy
mėjo, kad jis buvo varginamas 
duodamais chemikalais, jam 
teko badauti ir būti mušamam. 
Miami lietuviai gegužės 29 d. 
buvo suruošę pagerbimą. Dak
tarų vardu jį ten sveikino V. 
Tumasonis. 

Chicagoje dr. Statkevičiumi 
rūpinasi lietuviai gydytojai, su
dėję jam aukų gyvenimo pra
džiai. Juo rūpinasi ir Balfas, 
juo susidomėjęs ir Altas. 

Chicagos lietuviai kviečiami 
atvykti į Midvvay aerodromą su
tikti dr. Statkevičių. Chicagie-
čių sutiktas ir Balfo bei daktarų 
atstovo dr. V. Tauro ir kitu 
mūsų gydytojų globojamas dr. 
Statkevičius. sekmadienį 10 
vai. 30 min. dalyvaus pamal
dose Gimimo Švč. M. Marijos 
par. bažnyčioje. Po to dalyvaus 
tuoj po pamaldų parapijos salėje 
Alto ruošiamame tremtinių 
minėjime, kur pasakys kalbą. 
Visi labai kviečiami dalyvauti. 

Juoz . Pr . 

SUTARTIS PASIRAŠYTA 

Antradienį, gegužės 24 d. Nevv 
Yorke buvo pasirašyta sutartis 
pirkti DeAndreis seminarijos 
pastatą, Lemonte. Čia bus 
įsteigtas Pasaulio lietuvių cen
tras ir lietuviu misija. Tą dieną 
ilgai tarėsi nuvykę iš Chicagos 
steigimo komiteto nariai adv. 
Rimas Domanskis, Ričardas 
Burba ir Vytas Januškis su Li
to prezidentu V. Vebeliūnu. adv. 
V. Duoba. V. Alksniniu ir Harry 
Knecht. Buvo keblumų, bet var
ginga diena baigėsi su užbaig
tu projektu. Trečiadienį, 
gegužės 25 d. sutartis buvo pa

tvirtinta. Patvirtino — laikina 
taryba: pirm. V. Šoliūnas, D. 
Dundzilienė, A. Katiliškytė, R. 
Burba, R. Domanskis, V. Januš
kis, G. Rimkienė, L. Slėnys, R. 
Sušinskienė. 

Kaina pas ta to nustatyta 
1,000,000 dol. Jau yra surinkta 
daugiau kaip 100,000 artėjama 
prie 150,000, bet dar toli mili
jonas. Dokumentų pasirašymas 
ir „closing" numatomas pra
džioje liepos mėnesio. Šį mėnesį 
daug ką reikia atlikti, bet svar
biausias darbas yra rinkimas 
pinigų. Norima iki liepos pra
džios turėti 300,000 ir iki galo 
šių metų 1,000,000 dol. Tai 
galima pasiekti. 

Sekmadienį, birželio 12 d. 
šaukiamas susirinkimas Centro 
patalpose, Lemonte. Kviečiame 
visus, kurie yra aukoję, kurie 
žada aukoti ir tuos, kurie dar 
turi klausimų. Visos sutarties 
dalys bus išaiškintos kaip ir kur 
surinkti pinigai bus laikomi, 
kaip naudojami, kaip mūsų visų 
investavimai apsaugoti. Susi
rinkimas bus tuoj po 11 v. šv. 
Mišių, apie 12:15 v. p.p. Atvyki
te, apžiūrėkit pastatą. 

Steigėjų sapnas keičiasi į re
alybę, netrukus visi pasaulio 
lietuviai gali turėti naujus na
mus Chicagos apylinkėje. Yra 
čia vietos visiems. Dabar, ne 
rytoj, ar už kelių savaičių yra 
laikas prisidėti. Yra realus eko
nominis planas pastato išlai
kymui. Po kiek laiko nebereikės 
didelių aukų. Dabar reikia dar
bo ir aukų Šis projektas gali 
būti ir bus įgyvendintas. 
Duokime tai savo vaikams. 
Greitai kas nors iš organiza
cinio komiteto jums skambins 
paprašyti prisidėti. Sakykit 
taip, ir patvirtinkit savo su 
1000.00 dol. čekiu. 

Aukas prašome siųsti: Lithua
nian Mission Center, Inc. P.O. 
Box 664, Lemont, 111. 60439. 

R. S. 

PASKAITA APIE 
CHIROPRAKTIKA 

Gegužės 25 d. LB Socialinių 
reikalų Vyresniųjų centre — 
„Seklyčioje" naujai diplomuota 
daktarė Vilija Kerelytė skaitė 
paskaitą „Supažindinimas su 
chiropraktika". Salė buvo per
pildyta klausytojų. Ji yra vie
nintelė lietuvaitė daktarė (spe
cialistė) toje srityje, išėjus pilną 
medicinos kursą, ne tik stu
burkaulio studijas. 

Chiropraktai padeda suaugu
siems bei vaikams ir nuspren
džia specifines kūno problemas, 
t.y. struktūrines ar funkcia-
lines. Manipuliacija judina 
kaulus ir sugrąžina juos į savo 
vietą. Jeigu žmogus jaučia 
skausmą daugiau nei tris paras, 
tai vadinama „chroniškas" 
skausmas. Jie gali pasakyti, 
kokie trūkumai yra kūne, ištir
dami kraują. 

Chiropraktikos pradžia buvo 
apie 2700 B.C. (prieš Kristų) Ki
nijoje ir Graikijoje. Daktaras 
Palmer. 20-ojo amžiaus chiro-
praktas, yra vadinamas ..moder
nizmo autorius" šioje srityje. Jis 
davė pavadin imus visam 
chiropraktikos mokslui. Sep
tyniolika chiropraktikos mo-

IS ARTI IR TOLA 

JAV 

— Vitos Valikonytės-Talan-
dienės rečitalis bus birželio 12 
dieną, sekmadienį 2:00 vai. Cor-
nell universiteto Herbert F. 
Johnson Art Museum, Ithaca, 
N.Y. Programoje, apart standar
tinės muzikos Handel, Haydn, 
Mozart, Verdi ir kitų, visa an
troji dalis po pertraukos bus 
skirta grynai lietuvių kompozi
toriams. Arijos iš J. Karna-
vičiaus „Gražina" ir B. Dvario
no „Dalia", Gruodžio, Budriūno, 
Jakubėno, Dvariono dainos 
užpildys sekančią programos 
dalį. Visos arijos ir dainos turės 
vertimą į anglų kalbą kaip prie
dą prie programos. Toks reči
talis yra pirmas šiame kelių 
universitetų miestelyje. Čia 
nėra lietuvių ir dauguma bus 
grynai amerikiečių publika. 

— Antanas Mažeika, CC JS 
Koalicijos pirm., birželio 11-12 
d. bus Chicagoje ir dalyvaus 
ukrainiečių organizuojamoje 
konferencijoje, kur bus disku
tuojami neteisingi OSI puolimai 
prieš amerikiečius krikščionis, 
kilusius iš Rytų Europos. Į šią 
konferenciją kviečiamos ir kitos 
tautinės grupės. Tą patį savait
galį Antano žmona, Danutė 
Mažeikienė dalyvaus ir ta pačia 
tema kalbės Californijos vo
kiečių suvažiavime. 

kyklų veikia JAV ir Europo
je, o National College of Chiro-
practic Lombard, Illinois yra 
laikoma geriausia iš tų visų 
mokyklų (Kerelytė baigė šią 
mokyklą). 

Hydroterapija (vandens tera
pija naudojama, kai žmogus 
nepaeina ar kojos kaip nors 
sužeistos. Vanduo nutraukia 2/3 
svorio ir nebūna įtampos sąna
riui. Thermografija (karščio pa
veikslai) nustato, kurioje kūno 
vietoje yra didesnis skausmas. 

Po paskaitos sekė klausimai ir 
atsakymai. Medicare padengia 
maždaug 50% išlaidų, o kainos 
priklauso nuo gydymo ir kaip il
gai užtrunka. Chiropraktika 
gali tik padėti a r t r i t u 
sergančiam ligoniui su karšta 
terapija, bet negali pagydyti. 
Reumatui nevartoja karštos 
terapijos, tik šaltą, nes raumuo 
jau karštas. Chiropraktai varto
ja „acupuncture" — (adatų 
badymą). Jie neprirašo vaistų, 
bet yra studijavę farmokologiją, 
nedaro operacijų, bet siunčia pa
cientus pas chirurgus, jeigu 
kaulų manipuliacija ir kiti 
gydymai nepadeda. 

Dabai chiropraktika yra dau
giau priimta ir kitų daktarų. 
Kadaise šita medicinos šaka bu
vo net pavadinta „neteisingas 
mokslas" Daktarė Kerelytė 
darys pastangas priimti žmones 
pagal susitarimą savo kabinete 
Western Springs, o ateityje 
planuoja atidaryti kabinetą 
Chicagoje. Linkime jai daug 
sėkmės pasirinktoje profesijoje. 
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Numatytos Lietuviu misijos T.rmonto. Pasaulio lietuviu centre, vadovas -
klebonas Leonas Zaremba. SJ, tai in i su nuku linkimo komisijos pirmininku 
Jurgiu Riškum. 

Advokatas Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 
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