
: ™ T ^ C S D B P A R T M £ N T •'^HTAL-S DlVT°Tn" 
V/AoHi::GTON, DC 20025 

(GRATIS) 

DM 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500-1-2-3 

T H E L I T I - l L J / V r M I A I V J W O F ^ L O - W l l > F r > / \ l l . V 

Vol. LXXXII Kaina 30 c. KETVIRTADIENIS - THURSDAY, BIRŽELIS - JUNE 30, 1988 Nr. 127 

,LKB Kronika, Nr. 75 

LKPCK sekretoriui L. Šepečiui 

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

Gintauto Iešmanto 

Pareiškimas 
(Tęsinys) 

Tie, kurie daro šį nusikaltimą, 
bando savo veiksmus demago
giškai teisinti tuo, jog esą gina 
valstybę, santvarką, viešąją 
tvarką ir pan., bet visais laikais 
ir visur, praėjus apakimui ir 
beprotybės svaiguliui, paaiškė
ja, kad būtent tokia veikla daro 
nepataisomą žalą tai pačiai 
valstybei ir santvarkai, paženk
lina pasmerkimo ir gėdos 
ženklu visus, kurie persekioja 
kūrybines pastangas, nesvarbu, 
kokių meninių rezultatų jomis 
būtų pasiekta. Nelaiminga ta 
visuomenė, kur saugumas (arba 
slaptoji policija) turi teisę kištis 
į kultūros, literatūros ir meno 
reikalus. Ir niekas labiau nebi
jo viešumo šviesos, kaip sau
gumo organai. Manau, supran
tate, kodėl. 

Aš toli nuo minties pervertinti 
savo ilgamečio triūso reikšmę. 
Tačiau tai nereiškia, jog turiu 
tylėti ir susitaikyti su veiks
mais, trukdančiais teigiamiems 
procesams visuomenėje. Todėl 
aš kreipiuosi į Jus imtis 
ryžtingų priemonių, kad minėti 
mano kūrybinių pastangų 
vaisiai būtų nedelsiant grąžinti 
man. Aš turiu omenyje ne tik 
išvardintąją kūrybą. Iš manęs 
buvo atiminėjami parašyti 
dalykai, tiek kalint valstybės 
saugumo komiteto tardymo 
izoliatoriuje (apie 270 eil. ir 
poema „Kelias"), tiek lageryje 
BC-389-35, kuriame buvau 1981 
-1985 m. Apie tai rašiau laiške 
LTSR Aukščiausiajai Tarybai 

(jo kopiją pasiunčiau ir LKPCK 
biurui). Šiandien tie atimtieji 
dalykai, be abejo ???, laikomi 
saugumo komi te t e . Daug 
kūrybos yra LTSR Prokura
tūroje (daug iau kaip 150 
trioletų rinkinys, eilėraščiai, 
proza ir kt. eilėsLTaip pat turi 
būti grąžinti eilėaščiai VSK dar
buotojų konfiskuoti 1975 m. po 
kratos mano bute, padarytos 
1979 rugsėjo 4 d. (sic!?) 

Aš tikiuosi, kad Jūs įstengsite 
suprasti mane. J u k ir Jūs, šiaip 
ar ta ip , e sa te t am t ik rų 
kūrybinių nusiteikimų žmogus. 
Sus i rūp in imas mano viso 
gyvenimo likimu yra drauge ir 
nerimas dėl demokra t in ių 
pertvarkymų ateities. Aš noriu 
tikėti, kad pastarieji yra tikri, 
kad permainų vėjas neaplenkia 
ir Lietuvos. Deja, kol kas akį 
rėžia rėkiantis paradoksas — 
reikalaujama tiesos, aštrių 
kūrinių, bet t ie, kurie yra 
sukurti, remiantis jos dėsniais 
ir nepaisant rūsčių pavojų, 
kalinami saugumo kazema
tuose, jų autorius persekio
jamas. Apie kokį persitvarkymą 
tada galima kalbėti? 

Tiesa ir teisingumas turi nu
galėti. Nejaugi, Jūs , kuriems 
šiandien priklauso valdžia ir 
galia, bent dabar nepasisteng
site pašalinti skriaudų, nesto
site prieš melą ir neteisėtumą, 
kurie mėgina prisitaikyti prie 
naujų sąlygų? 
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Sveikina kardinolas 
Vincentas Sladkevičius 

Kardinolas V. Sladkevičius, sutikęs lietuvius, su jais 
kalbėjosi draugiškai ir atvirai. Jis pareiškė tokį sveikinimą 
užsienio lietuviams. 

„Kur mes bebūtumėm, tegul mumyse p l aka l ietuviška 
širdis, mylinti Dievą ir savo protėvių žemę Lietuvą, visiems 
skleisdama lietuviško gerumo spindulius ir šilimą. Su 
Dievo palaima, — kard. Vincentas S ladkevič ius" . 

Kardinolui ir jo palydovui vysk. VI. Michelevičlui Sovietų 
valdžia išdavė bilietus tik iki Milano. Nuo čia jiems užmokėjo 
bilietus Milano arkivyskupas. Stotyje jo laukė Romos kunigai 
ir Lietuvos Vyčių atstovai — Loreta Stukienė tautiniais 
drabužiais ir su gėlių buketu ir dr. Jokūbas Stukas. Taip pat 
buvo iš Vokietijos kun. B. Liubinas, kun. A. Bunga, P. 
Ivinskienė, A. Grinienė, dr. K. Čeginskas ir kiti. Iš Amerikos 
buvo L Bublienė, J. Polikaitis, dr. K. Bobelis, V. Žukauskas, 
kun. P. Shakalis, kun. P. Jonaitis. Per priėmimą labai gražią 
kalbą pasakė Marijonų vienuolijos generalinis vyresnysis kun. 
Donaldas Petraitis. 

Kardinolų pakėlimo iškilmių maldose — invokacijose iš šešių 
kalbų antroji buvo lietuvių kalba, kurią skaitė klierikas Jonas 
Malinauskas iš Punsko. 

Svečiai — delegatai turėjo specialius pakvietimus ir sėdėjo 
garbės svečių vietoje. 

Vienas iš naujųjų 24-rių kardinolų — Washingtono arkivyskupas James Hickey priima iš 
popiežiaus Jono Pauliaus biretę iškilmingų apeigų metu Vatikane. 

Reikia Amerikos bilijonų 
Managva. — Kai Valstybės 

departamento sekr. G. Shultzas 
lankys Centro Amerikos kraš
tus, jis nesustos Nikaragvoje. 
Sandinistai sako, kad šia savo 
kelione Amerika kišasi j Nika
ragvos vidaus reikalus. 

Prez. Daniel Ortega pranešė, 
jog jis važiuos į Kubą. Kai jis 
turi sunkumų, visados vyksta 
pasitarti pas Kubos diktatorių 
Castro. Jis pasakė, kad Reagano 
administracija tikrai nori at
naujinti ginklų siuntimą Cont-
r a s par t i zanams . ,,Prez. 
Reaganas nori suna ik in t i 
sandinistų revoliuciją dar prieš 
apleisdamas Baltuosius rū
mus", sakė Ortega amerikiečių 
grupei, kuri lankosi Nikarag
voje. 

Nikaragvos taikos pasitari
mai iki šiol nedavė jokių paten
kinamų rezultatų. Paskutinieji 
buvo birželio 9 d., ir net nebuvo 
sutarta, kada įvyks kiti pasi
t a r ima i . Administracija 
pareiškė, kad sandinistai yra at
sakingi už Ortegos pasirašyto 
pakto sulaužymą. Kongresas 
t u r i vėl pask i r t i pinigų 
g inklams, kurie t u r i būti 
siunčiami laisvės kovotojams, 
bet daugelis kongresmanų, 
įskai tant ir Atstovų rūmų 
speakerį J i m Wright, šiai 
paramai priešinasi. 

Išvyksta į Centro Ameriką 

Shultzas išvyko vakar, kad iš 
Gvatemalos, EI Salvadoro. Hon
dūro ir Costa Ricos vyriausybių 
patirtų apie tikrą padėtį tame 
regijone. Praėjusią savaitę tų 
valstybių užsienio ministeriai 
Hondūre turėjo pasitarimus, 
tačiau, ir jie išsiskyrė nepriėję 
vienodos nuomonės. Nikaragvos 
užsienio reikalų min. kun. 
Miguel Brockmann norėjo, kad 

Jungtinės Tautos atsiųstų savo 
stebėtojus į tą regioną, bet kitos 
valstybes nesutiko su jo 
pasiūlymu. Nikaragva kaltina 
Hondūrą, kad ir toliau leidžia 
veikti Contras partizanams ir 
teikia jiems prieglobstį. Kun. 
Brockmann sako, jog Hondūras 
pažeidžia t a rp tau t in ius 
įstatymus, kai leidžia Contras 
kar iams būti savo krašte . 
Nikaragva dėlto yra užvedusi 
bylą Tarptautiniame Teisme 
Hagoje. 

Byla prieš Amerika 

Kitą bylą Nikaragva Pasauli
niame teisme užvedė, reika
laudama, kad Amerika atlygin
tų už 6 metų karo nuostolius, 
kuriuos turėjo sandinistai. 
Ortega pranešė, kad sandinistai 
reikalauja 12,263 bil dol., ku
riuos Amerika turinti sumokėti 
už savo politikos rezultatus, kai 
buvusi ekonominiai perblokšta 
Nikaragva. Pasaulinis Teismas 
Hagoje įsakė Amerikai sulai
kyti karinę akciją Nikaragvoje, 
bet Reagano administracija 
atmetė tai, pranešdama, kad 
Teismas neturi tam reikalui jo
kios jurisdickijos. 

TRUMPAI 
iŠ VISUR 

Komunistų 
konferencijoje 

Gorbačiovo gairės 
Atsargi jo kalba 

— Washingtone buvęs 
Gynybos sekr. Casper Wein-
berger sekmadienį atmetė jam 
primetamus kaltinimus, kad jis 
buvęs „per minkštas virši
ninkas", kai iškilo papirkinė
jimų skandalas ginklų 
gaminimo byloje. Kaltė tenka 
nesąžiningiems žmonėms, kurių 
visados bus tokios plačios apim
ties operacijose, kur dirba 
beveik 3 mil. žmonių. Be to, jis 
buvo įspėjęs tuometinį Laivyno 
sekr. J. Lehman ir Teisingumo 
departamentą. 

Europa nepripažįsta Pabaltijo 
sovietams 

Strassbourgas. — Europos 
Ekonominė Bendruomenė pir
mą kartą užmegs oficialius san
tykius su komunistų valdoma 
Centro bei Rytų Europos kraštų 
ekonominės savitarpio pagalbos 
organizacija. Tai rezultatas 
derybų, kurios įvyko tarp abiejų 
ekonominių bendrijų atstovų. 

Pažymėtina, kad šiose derybo
se Vakarų Europos Ekonominė 
Bendruomenė nesutiko su ko
munistų valdomų kraštų 
siūlymu, kad į susitarimą būtų 
įjungta klauzulė detaliai nusta-

SOVIET 
UNION 

tanti Ekonominės savitarpio 
pagalbos organizacijai priklau
siančių Centro bei Rytų 
Europos šalių teritorines ribas. 
Nepriimdama šios klauzulės, 
Vakarų Europos Ekonominė 
bendruomenė pabrėžė trijų 
Pabaltijo kraštų įjungimo j 
Sovietų Sąjungą nepripažinimą. 

Sovietai nepripažįsta 
ta rp taut inės teisės 

Tai pa tv i r t ino Europos 
Ekonominės Bendruomenės ko
misaras užsienio reikalams Wil-
ly de Clercą. Taip pat ir 
Federac inės Vokietijos 
valstybės sekretorė, Europos 
Tarybos pirmininko pareigas 

einanti Adam Scvvaetzer pa
žymėjo Europos Parlamente, 
kad Ekonomonės bendruo
menės kraštai jau ne kartą yra 
išryškinę savo nusistatymą dėl 
Pabaltijo kraštų padėties, ku
rios politinių aspektų vystyma
sis yra atidžiai sekamas. 

Spaudos agentūros, praneš
damos šią informaciją, primena, 
kad Europos Parlamentas net 
dviejose rezoliucijose, 1983 ir 
1987 m. pabrėžė, jog trijų 
Pabaltijo kraštų įjungimas į 
Sovietų Sąjungą buvo įvykdytas 
pažeidžiant tarptautinės teisės 
normas ir dėl to tarptautinė 
bendruomenė to įjungimo nėra 
pripažinusi. 

— Vatikane vakar popiežius 
Jonas Paulius II įvesdino 24 
naujus kardinolus į Kardinolų 
kolegiją iškilmingose apeigose. 
25-sis kun. Hans Urs von Balt-
hasar mirė praėjusį sekmadie
nį Šveicarijoje. 

— Wasbingtone Aeronauti
kos erdvių administracija 
NASA dar kartą atidėjo 
svarbųjį skridimą į erdves. 
Paskutinis buvo 1986 m., kai 
sausio 28 d. įvyko didžioji 
katastrofa susprogus Chal-
lenger ervėlaiviui ir žuvus 
visiems astornautams. 

— Valstybės departamento 
sekretorius G. Shultzas vakar 
išvyko į Centro Amerikos kraš
tus taikos reikalais, nes „Arias 
planas" nepriartina demokrati
jos tuose kraštuose. 

— Washingtone buvęs CIO 
viršininkas Costa Ricoje 
pasisakė esąs nekaltas Irano — 
Contras sunaikinimo byloje. 
Kaltinamojo Joseph Fernandez 
advokatas pasakė, jog tai „yra 
Amerikos tragedija" šios bylos 
vedimas, nes jo klientas vykdė 
tik Amerikos politiką. Jis dabar 
kaltinamas bendradarbiavimu 
teikiant ginklus Contras 
kariams. 

— Prancūzijos socialistas 
premjeras Michel Rocard sudarė 
naują kabinetą iš pagrindinių 
socialistų partijos vadų ir trijų 
vidurio linijos asmenų, kuriems 
pavedė Darbo, Užsienio Preky
bos ir Šeimos reikalų ministe
rijas. 

— Maskvoje spaudos konfe
rencijoje vyriausybės atstovas 
pasiūlė reabilituoti Leoną 
Trotskį, bolševikų vadą ir Rau
donosios armijos steigėją. 
„Komunisto" redaktorius Otto 
Latsis pasakė, kad Trotskis 
buvo kaltinamas nusikaltimais, 
kurių jis niekada nebuvo 
padaręs. 

— Mulhouse miesto apylin
kėje, Prancūzijoje, nukri to 
lėktuvas, kuris skrido išbandy
mo kelionei. Tai buvo vienas 
moderniškiausių lėktuvų, val
domas kompiuterių aparatais. 
Jame buvo 136 keleviai, žuvo 
trys ir 50 buvo sužeisti. Kiti 
keleiviai išsigelbėjo su para
šiutais. 

— Maniloje Filipinų prezi
dentė Aųuino pasiūlė Kongresui 
pradėti gaminti savo ginklus 
užuot pasikliovus amerikiečių 
ginklais. Tam reikalui ji 
paprašė kad Kongresas skirtų 
9,5 mil. dol pradžiai. 

Maskva. — Komunistų parti
jos konferenciją Kremliuje ant
radienį pradėjo generalinis par 
tijos sekretorius M. Gorbačio
vas, kalbėdamas 3.5 valandos su 
30 minučių pertrauka. 

Gorbačiovas pasiūlė sudaryti 
naują postą — daug galios tu
rinčią Sovietų Sąjungos 
prezidentūrą, o Komunistų par
tijos nar ių didelę dalį 
atsakomybės pervesti vietinėms 
išrinktoms vyriausybėms. Bet iš 
viso jo kalbos teksto buvo aišku, 
kad daugelis jo ekonominių per
sitvarkymo programų užkliuvo 
biurokratijos labirintuose ir 
susi laukė pasipriešinimo. 
Kalbėdamas 4,991 delegatui, jis 
priminė: „Šiandien mes turime 
turėti drąsos prisipažinti, jog, jei 
politinė sistema liks nepa
judinama ir nepakeista, mes 
negalėsime įgyvendinti 
perestroikos". 

Siūlomi pakeitimai, bet... 

Štai kai kurie jo pasiūlymai 
pagrindiniais klausimais. 

Politinėje sistemoje turėtų 
būt i sudary tas „Liaudies 
Deputatų Kongresas", kuris 
būtų aukščiausia vyriausybės 
institucija, sudaryta iš 1,500 
rinktų atstovų regionuose ir 750 
Komunistų partijos, unijų, kom
jaunimo ir kitų organizacijų 
parinktų asmenų. Jie išrinktų 
atstovus, leidžiančius įstatymus 
ir prezidentą, kuris turėtų pla
čias teises. Gorbačiovas atmetė 
tiesioginį prezidento rinkimą. 

V ie t i nėms vyriausybėms 
duodama daugiau teisių ir lėšų 
iš mokesčių mokėtojų, kurie yra 
tame pačiame regione. Vietiniai 
partijos vadai vadovautų 
taryboms, kad tuo būtų užtik
rinta partijos kontrolė. 

Rinkinių pakeitimai galioja 
slaptai renkant partijos vadus ir 
vyriausybių pareigūnus. 

Konstitucinę komisiją turėtų 
sudaryti Kongresas. Jį peržiū
rėtų įstatymus, kad jie derintųsi 
su konstitucija. Tokios komisi-

Pagerbė savo didvyrį 
B u d a p e š t a s . — Vengrai 

Budapešte prisiminė ir pagerbė 
buvusį Vengrijos ministerį pir
mininką Imre Nagy, kuris 
drauge su savo artimiausiais 
bendradarbiais lygiai prieš 
t r i sdeš imt metų buvo 
sušaudytas dėl to, kad rėmė 
1956 m. įvykusį vengrų tautos 
sukilimą. Apie penki šimtai 
asmenų, tarp kuriu buvo daug 
jaunimo, su taut inėmis 
vėliavomis susirinko Budapešto 
kapinėse , padėdami gėlių 
puokštes ir vainikus prie tos 
vietos, kur manoma, kad yra 
palaidoti Imre Nagy ir jo 
bendradarbių palaikai. Vengri
jos valdžia niekad tiksliai ne
pranešė, kur yra palaidoti 
sušaudytieji Vengrijos sukilimo 
veikėjai. Pastaruoju metu visuo
menės atstovai Vengrijoje 
pakartotinai pareikalavo, kad 
Imre Nagy ir kiti 1956 m. su
kilimo veikėjai būtų reabili
tuoti. Nagy buvo pagerbtas taip 
pat ir Paryžiuje, kur Pere 
Lachaise kapinėse, dalyvaujant 
jo dukterei, buvo atidengtas jo 
atminimui skirtas paminklas. 

jos šiuo metu nėra. 
Teismai turi būti reformuoti. 

Jiems turi būti duota daugiau 
teisių veikti nepriklausomai ir, 
kad būtų apsaugotos kaltinamo
jo teisės. Jis pasisakė už tai, kad 
būtų sudaroma jury sistema. 

T a u t y b i ų reikalus tur i 
išdiskutuoti konferencija. Bet jis 
atmetė dabartinių sienų pakei
timus — ir tai yra atsakymas į 
armėnų reikalavimą susijungti 
su autonomine Armėnija. Gor
bačiovas pasmerkė „regionalinį 
egoizmą", bet pasisakė palaikąs 
didesnį ekonominį nepriklau
somumą Pabaltijo ir kitose res
publikose kurios to reikalavo. 

Politinių partijų susigrupavi-
mą griežtai atmetė, bet galimos 
piliečių organizacijos, įskaitant 
ir ne komunistines grupes, 
kurios galėtų daugiau reikštis 
politiniuose reikaluose. Jis 
nepalaiko tų „frontų", kurie 
turėtų teisę nominuoti kandida
tus vyriausybės pozicijoms ar 
siūlyti įstatymus. 

Vadų pakeitimai neturėtų 
būti daromi išmetimo keliu ir 
nereikia nustatyti amžiaus 
ribos. Bet jis pasiūlė, kad 
pareigų terminas būtų nusta
tytas. Konferencija turi nusta
tyti, ar tas pats asmuo gali pa
reigose būti du ar tris terminus. 

Istorijos klausimu pasisakė 
už kritišką Sovietų Sąjungos 
istorijos įvertinimą, bet griežtai 
nekritikavo praeities. Staliną 
paminėjo du kartus, o Brežnevo 
visai neminėjo. 

Glasnost atžvilgiu pasisakė 
prieš vienodumą ir sustingimą. 
Turi būti galima kritikuoti 
kitus ir, kad pats būtum kriti
kuojamas. Jis nieko neminėjo 
apie reikalavimus skelbti parti
jos priimtą biudžetą ir partijos 
svarbių posėdžių nutarimus. 

Religijos atžvilgiu pasisakė 
už „sąžinės laisvę" ir pasmerkė 
„administratyvinį spaudimą" 
tikintiesiems, bet nekalbėjo 
apie naujus įstatymus, liečian
čius religiją. 

Individualios asmens teisės, 
kaip namų neliečiamumas, tele
foniniai pokalbiai, telegramos ir 
paštas turi būti neliečiami, 
netikrinami. Tačiau neminėjo, 
kad keliavimo suvaržymai 
turėtų būti atšaukti. 

Privilegijų, kurias ne kartą 
minėjo spauda, kad jos būtų 
panakintos vyriausybės ir par
tijos nariams, Gorbačiovas iš 
viso nepalietė. 

Gorbačiovo kalba buvo per
traukta plojimais 17 kartų. 
Užsienio žurnalistams yra 
specialios spaudos konferencijos 
ir jiems pranešama tik san
traukos, šiaip jiems neleidžiama 
sekti konferencijos eigos. Po jo 
dar kalbėjo 7 delegatai. 

KALENDORIUS 
Birželio 30 d.: Teoboldas, 

Emilijana. Adelė, Otonas. 
Tautginas, Novilė, Skaldąs. 

Liepos 1 d.: Julijus, Liepa. 
Tautrimas, Aronas. Jutvara. 
Gendrutis. 

ORAS 

Saulė teka 5:18. leidžiasi 8:29. 
Temperatūra dieną 70 1., 

naktį 55 1. 
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IRENĄ SANKUTĘ PRISIMENANT 

Irena Sankutė 

Jos vardas — Irena — reiškia 
„taikos nešėja". Ir, atitinkant 
vardo reikšmei, ji gyveno tai
kingai ir taikingai iškeliavo 
amžinybėn. O dabar draugai ir 
kolegos Lietuvos Vyčiai, minė
dami jos mirties metines , 
meldžiasi, kad ji ilsisi Dievo 
visuotinoje taikoje. 

Irena K. Sankutė nelauktai 
mirė 1987-jų metų birželio 22-rą 
dieną. Kad ji sunkiai sirgo ir gy
dėsi težinojo keli artimi draugai, 
kadangi Irena tokiais asmeniš
kais reikalais nebuvo linkusi 
dalint is su kitais. Tačiau, 
suprasdama ją slegiančias 
mediciniškas bėdas, ji Lietuvos 
Vyčių organizaciją tvirtai išlai
kė savo širdyje. Ir gyva būdama, 
ir testamentiniu palikimu, 
Irena dosniai rūpinosi įvairių 
Lietuvos Vyčių projektų pasi
sekimu. Palikime prisiminė Lie
tuvos Vyčių stipendijų fondą, 
Lietuvos Vyčių fondą, Vidurio 
Amerikos apygardą, ir kitas 
Vyčių organizacijos šakas. 

Tačiau Irenos Sanku tės 
dovana Lietuvos Vyčiams buvo 
daug didesnė negu vien fi
nansinė. Ji į organizaciją įsi
jungė tebebūdama gimnazijoje, 
ir praleido visą gyvenimą or
ganizuodama, rašydama, vado
vaudama, dirbdama, Lietuvos 
Vyčių principais vadovau
damasi. 

Tereikia pasklaidyti organiza
cijos žurnalo „Vytis" puslapius, 
idant susipažinus su Irenos 
veikla. Ją pradėjo Chicagos 
Brighton Parke esančioje 36-toje 
kuopoje, o kai šeima persikraus
tė į Marauette Parką, tai Irena 
persirašė į tos vietovės 112-tą 
kuopa. Nebuvo svarbu, kurioje 
kuopoje ji buvo registruota nare, 
nes jos veikla klestėjo ne vien 
kuopos rėmuose, bet ir apy
gardoje bei centro valdyboje. Ji 
suorganizuodavo Komunijos 
pusryčius, piknikus bei šokius, 
talkindavo kėgliavimo turnyrų 
bei centro valdybos suvažia
vimų ruošime, pasižymėjo pro
blemų bei „susitaikinimų" 
sprendimuose. 

Irena kurį laiką buvo trijų 
Centro valdybos — lietuviškųjų 
reikalų, viešųjų reikalų, bei 
ritualų komitetų pirmininkė. 
1960-tais metais Irena prisidėjo 
prie „Vytis" žurnalo persi
organizavimo ir vėliau kelis 
metus buvo jo vyr iaus ia 
redaktorė. O tas pareigas perlei
dusi kitiems, ji nenustojo rašiusi 
bei rinkusi žinias. 

Visuotiniuose Lietuvos Vyčių 
seimuose Irena buvo nominacijų 
komisijos nuolat inė na rė . 
Dažnai dirbdavo ir kitose komi
sijose, k.a., sveikinimų, man
datų, rezoliucijų, bei viešųjų 
reikalų. 

Vidurio Amerikos (anksčiau 
vadinamoje Illinois-Indiana) 
apygardoje ji dirbo valdyboje. 

Būdama apygardos sekretorė, ji 
dažnai atstovaudavo pirmi
ninkui įvairiose šventėse. Irena 
dalyvavo pirmame Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimui 
paminėti „Lietuvos prisi
minimų" banketą rengti komi
tete, ir po to 25 metus rūpinosi 
tos šventės pasisekimu. 

Jai nuolat rūpėjo Apygardos 
nuosavybėje esanti Vyčių salė. 
J i nemažai laiko praleido 
organizuodama metinius pik
nikus bei kitus renginius salės 
iždui sustiprinti. 

Ypatingas draugiškumas bei 
domėjimasis l ie tuviškumu 
iškėlė Ireną ir kitų organizacijų 
narių akyse. Ji buvo Amerikos 
Lietuvių Tarybos Chicagos 
skyriaus valdybos narė ir daug 
metų ALTos valdyboje atsto
vavo Lietuvos Vyčių organiza
cijai. Glaudus jos bendradarbia
vimas su kitais lietuvių vi
suomenės veikėjais padėjo 
iškelti Lietuvos Vyčių or
ganizaciją ne tik šių veikėjų 
akyse, bet taip pat ir lietuvių 
bendruomenėje. 

Lietuvos Vyčių organizacija 
tęsia savo veiklą. Tačiau Irenos 
iškeliavimas jaučiamas ne tik 
visuotiniuose suvažiavimuose 
bet taip pat apygardos ir kuopos 
veikloje. Irena Sankutė dirbo 
ramiai, be pompos, be egoistinių 
užmojų. Ji mėgo dirbti užkuli
siuose, rūpinosi, kad žmonių 
darbas būtų teisingai įvertintas, 
kad veikla būtų korektiška. 
Visur talkindavo... pasirūpin
davo prelegentu atlikti šventės 
programai, „Vyties" straipsniui 
surasdavo atitinkančią nuo
trauką, pasiūlydavo banketui ar 
susirinkimui eigą, valdybai 
tinkamą asmenį rasdavo, šven
tės programos sklandumą užtik
rindavo. Ji taip sklandžiai dirb
davo, kad daugelis žmonių net 
nežinodavo, kad ji buvo prie 
kurios šventės organizavimo 
prisidėjusi. 

Daugelis Irenos draugų bei 
Lietuvos Vyčių dalyvavo Romo
je, kur Vatikane vyko Lietuvos 
Krikščionybės jubiliejaus 
šventė, kai Irena mirė, todėl 
negalėjo asmeniškai laidotuvėse 
dalyvauti. Tačiau malda bei 
mintimis jie ją išlydėjo. Šiais 
metais, birželio 25-tą dieną, mi
nint jos mirties metines, Mari
jonų vienuolių koplyčioje buvo 
atnašaujamos ypatingos šv. 
Mišios. 

Tavęs pasigesime, miela 
drauge. Lai Dievas tau suteikia 
amžiną poilsį. 

Loreta Stukienė 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, J n. 

METINIS LIETUVOS 
VYČIŲ PIKNIKAS 

Po dviejų metų pertraukos, 
ketvirtasis metinis Lietuvos 
Vyčių piknikas grįžta į Brigh
ton Parką pirmadienį, liepos 
4-tą dieną. Šį kartą jis ren
giamas vėsinamoje Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje, 4420 S. Fair-
field A venue. Pradžia — 12 vai. 
vidurdienyje. 

Pikniko rengimo komiteto pir
mininkė Marija Kinčius su 
visu savo komitetu kviečia 
visuomenę atvykti. Susitiksite 
senus draugus, užmegsite nau
jas draugystes. 

Įėjimas laisvas. Šokių muzika 
prasidės 1-mą vai., o 3-čią vai. 
p.p. prasidės Šokių konkursas. 
Premijos bus teikiamos valso, 

Detroito veteranų tautinių šokių šokėjų grupė „Šaltinis" dalyvaus Vlll-toje Tautinių šokių šventėje Hamiltone. 
Nuotr. A. Viskanto 

J A V LB MICHIGANO 
APYGARDOS VALDYBA IR 

KONTROLĖS KOMISIJA 

1988 m. birželio 19 d. 12:30 
vai. Detroite įvyko JAV 
Lietuvių Bendruomenės Michi-
gano apygardos suvažiavimas, 
kuris ateinantiems trejiems 
metams išrinko šios sudėties 
JAV LB Michigano apygardos 
valdybą: 

Vytautas Kutkus — pirminin
kas (Detroitas), 

Vytautas Jonaitis — vicepir
mininkas (Grand Rapids), 

Gražina Kriaučiūnienė — 
iždininkė (Lansing). 

Į JAV LB Michigano apygar
dos kontrolės komisiją išrinkti 
šie asmenys: 

Mykolas Abarius, Algis Bra
žėnas ir Liuda Rugienienė. 

Vytautas Kutkus 
J A V LB Michigano 

apygardos valdybos 
pirmininkas 

SPORTO KLUBO 
GEGUŽINĖ 

Liepos 17 d. Detroito sporto 
klubas „Kovas" Dievo Apvaiz
dos parapijoje Southfield, MI. 
rengia gegužinę. 

Gegužinės tikslas paremti 
Detroito S.K. „Kovas" sporti
ninkus, vykstančius šių metų 
pabaigoje į III-čias Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynes 
Australijoje. 

Gegužinė prasidės tuojau po 
10:30 vai. ryto šv. Mišių. Gegu
žinėje bus skanaus lietuviško 
maisto, šalto alaus, skambės 
muzika, bus įvairių dovanų 
laimėjimų, taip pat ir didžiosios 
50-50 loterijos laimingo bilieto 

, traukimas. Vyks įvairūs žaidi
mai, kuriuose svečiai, jauni ir 
seni, galės išbandyti savo spor
tinius sugebėjimus. 

Nepamirški te : liepos 

polkos bei (tikėsite ar ne) Rock 
'n Roll šokių kategorijose. 

Kulinari jos komitetas, 
kuriam vadovauja Marija Kin
čius bei Elena Miežis, rūpinasi, 
kad būtų gausiai lietuviško 
maisto prieinama kaina (pietūs 
galima įsigyti jau 12-tą vai. 
vidudienį). Algirdas Brazis su 
padėjėjais rūpinasi gaivi
nančiais gėrimais bei programa. 
Gerry Mack rengia laimės 
kioską, o Estelle Rogers ir Ellie 
Kasputis kviečia dalyvauti Di
džiojoje loterijoje. 

Prašome atvykti ir pikniko 
pasisekimą užtikrinti. 
Pe t ras ir Juozap ina Juzėnai, 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, J r . 

17-tos ir atvykit tą dieną į 
sportininkų gegužinę, k u r 
būsite mieli ir laukiami svečiai. 

Detroito S.K. „Kovas" 

KUNIGO K. SIMAIČIO 
AKSINIS J U B I L I E J U S 

Birželio 19 d., 10:30 v.r. Šven
to Antano parapijos bažnyčioje 
padėkos šv. Mišias koncelebravo 
jubil iatas kun. Kazimieras 
Simaitis, Švento Antano parapi
jos klebonas kun. Alfonsas 
Babonas, buvęs Šv. Antano 
parapijos klebonas Vladas 
Stanevičius, Dievo Apvaizdos 
parapijos klebonas Viktoras 
Kriščiūnevičius, Šv. Pe t ro 
parapijos klebonas k u n . 
Kazimieras Butkus. Turiningą 
ir gražų pamokslą pasakė kun. 
V. Kriščiūnevičius į kurį įjungė 
jubiliato kun. K. Simaičio 
gyvenimo kelius. Mišių skaiti
nius skaitė dr. Jonas Miku-
lionis. Mišioms pa ta rnavo 
Stasys Grigutis. Auką nešė 
Juozas Kinčius ir Vytautas 
Valys. Giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. St. Sližio. 

Po Mišių pagerbimas ir vaišės 
įvyko 2:35 v. p.p. Dievo Ap
vaizdos parapijos salėje. Pradėjo 
ir programą pravedė LŠST 
pirmininkas Mykolas Abarius. 
Prie garbės svečių stalo buvo 
pakviest i : jub i l i a tas k u n . 
Kazimieras Simait is , kun . 
Viktoras Kriščiūnevičius, kun. 
Alfonsas Babonas, Kūrai iš 
Windsoro ir Onutė Abarienė. 

Maldą prieš vaišes sukalbėjo 
kun. Alfonsas Babonas. Buvo 
pakeltos šampano taurės ir 
sugiedota „Valio, val io , 
ilgiausių metų!" 

Meninę programą pravedė 
Genutė Pakauskienė. Valė 
Tautkevičienė ir Ona Vinda-
šienė iš Windsoro padainavo 
t r i s da inas : „ R a m u n ė l ė " , 
„DzŪKija" ir „Linas". Vėliau jos 
suvaidino vaizdelį: tremtinio 
poeto sielos pasikalbėjimą su 
šventu Pet ru . Jos t i k r a i 
nustebino detroitiškius. Pasi
rodė, kad jos moka ne tik 
dainuoti, bet ir vaidinti. 

Jubiliatą Kazimierą Simaitį 
žodžiu sveikino: kun. Alfonsas 
Babonas Šv. Antano parapijos 
vardu, Juozas Kinčius — „Švy
turio" j . šaulių kuopos vardu, 
Jonas Markus — Šv. Antano 
parapijos aukų rinkėjų vardu, 
Pranas Zaranka — šeimos, 
ateitininkų ir Dievo Apvaizdos 
parapijos vardu, E d u a r d a s 
Milkus — St. Butkaus šaulių 
kuopos vardu, ponas Kuras Šv. 
Kazimiero parapijos vardu, Al
gis Zaparackas — „Lietuvių Me
lodijų" vardu, Jonas Urbonas 
— lietuvių Bendruomenės var
du, Mykolas Abarius - LŠST, 
Onutės ir Sventickų vardu. 
Salės gale virš scenos kabėjo 

Mykolo Abariaus pieštas gražus 
užrašas: „Sveikiname kunigą 
Kazimierą Simaitį švenčiantį 
Auksinį kunigystės jubiliejų 
(1938-1988)". 

Kun. Kazimieras Simaitis 
(Simanavičius) gimė 1911 m. 
sausio 27 d., Antakalniškių 
kaime, Skirsnemunės parapi
joje. Tėvai — Marijona Ambru-
taitytė ir Kazimieras Simana
vičius.Gimnaziją baigęs Jur
barke įstojo į kunigų seminariją 
Kaune . Ją baigė 1938 m. 
Kunigu įšventintas 1938 m. 
birželio 11 d. Primicijas laikė 
1938 m. birželio 26 d., Skirsne
munės bažnyčioje. Pastoracinį 
darbą dirbo Lietuvoje šešiose 
parapijose: Vepriuose, Vosyliš
kyje, Stakiuose, Kėdainiuose, 
Girkalnyje ir Pagiryje. Į 
Vokietiją pasitraukė 1944 m. 
spalio 7 d. Karui pasibaigus 
kapelionavo tremtinių stovyklo
se ir lietuvių gimnazijoje Wa-
tenstedte. Išemigravo iš Olden-
burgo, Vokietijoje. Į Detroitą at
vyko 1951 m. gegužės 31 d. 
Pradžioje beveik 2 mėnesius 
laikėsi prie Šv. Petro lietuvių 
parapi jos . Nuo 1951 m. 
rugpjūčio 7 .d. buvo priimtas 
dirbti į Šv. Antano parapiją 
svečio teisėmis. Nesant klebo
nijoje vietos, privačiai gyveno 10 
metų (pas Ambrasus). Kun. W. 
Stanevičiui tapus klebonu, buvo 
priimtas į Šv. Antano parapiją 
vikaru, o pastačius kleboniją, jo
je apgyvendintas. Nuo 1970 m. 
birželio 10 d. paskirtas adminis
truoti Šv. Antano parapiją ir 
joje dirbo iki išėjo į pensiją 1979 
m. sausio 4 d. 

Kun. K. Simaitis daug metų 
dirbo lituanistinėje mokykloje, 
dės tydamas t ikybą. Buvo 
paruošęs ir išleidęs „Trumpą 
katekizmą". Beveik vienerius 
metus dirbo „Baltic Melodies" 
radijo valandėlėje. Paruošdavo 
religinių minčių transliacijai. 
Turėjo gerą dikciją, gerai 
paruošdavo programas. Vienu 
metu buvo Detroito skautų dva
sios vadas ir dar dabar yra 
„Švyturio" j . šaulių kuopos ka
pelionas. Mirus Windsoro Šv. 
Kazimiero parapijos klebonui 
kun . D. Lengvinui , buvo 
pakviestas klebono pareigoms 
Windsore ir jau 6 metai kaip ten 
klebonauja gyvendamas 
Detroite. 

Šis kun. K. Simaičio 50 m. 
kunigystės sukakties paminėji
mas buvo baigtas Jubiliato 
padėka. 

A. Grinius 

J Ū R Ų DIENA 

„Švyturio" jūrų šaulių kuopa 
š. m. liepos 16-17 d. Pilėnų 
stovykloje, 15375 Austin Rd., 
Manchester, MI, praves Jūros 
dienos minėjimą šia tvarka: 
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Šeštadieni, liepos 16 d. 
11:00 vai. ryto — Vėliavų 

pakėlimas prie paminklo. 
1:00 vai. p.p. — pietūs. 
2:30 vai. p.p. — Suvažiavusių 

šaulių vadovų pasitarimas. 
5:00 v.v. — Banketas, susi

pažinimo vakaras, meninė dalis 
ir šokiai. 

6:30 v.v. — Vėliavų nuleidi
mas. 

Sekmadienį, liepos 17 d. 
10:30 v. ryto - Vėliavų 

pakėlimas prie paminklo ir 
žuvusiems už Lietuvos laisvę 
vainiko padėjimas. 

11:00 vai. r. — Iškilmingos 
pamaldos. Po pamaldų bendri 
pietūs ir atsisveikinimas su 
svečiais. 

A. Grinius 
Kuopos korespondentas 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2*36 VV. 71»t Street 
Priima trečiad. nuo 2 ik i S v v. 
Ketvirtad. nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

1 DR. VIJA Y BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

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

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Polaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

2655 W 69 S*. 
Tel. 776-9691 

pirm 12-2 v p.p.: trec. 12-2 v p.p. 
penkt.: 1-3 v. p.p. 
3900 W. 95 St. 
Te l . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
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 i r ; namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hiils. IL 
Tel . 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Tel . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 ik i 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

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

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 83rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

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

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago III. 60652 

Pirm , antr.. ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

Mamų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave. , Elgm, I I I . 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses' 

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

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Te l . 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai.: pirm , antr. ketv. ir penkt 

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

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

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

11800 Southwest Higtmay 
Palos Heights. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p.p ir Ketv 2-5 v p p 
šešt pagal susitarimą 

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

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tel. 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 585-7755 

JOHN P. VVAITKUS. M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Hoty Cross ligoninei 

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

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



Birželį prisimenant 

GRAUDINUS AR 
RYŽTIS 

Kiekvieneriais metais birželio 
įvykiai labiau nublunka jau
nimo akyse. Okupacija, išveži
mai į tolimą ir šaltą Sibirą, Lai
kinoji vyriausybė yra jau t ik 
praeitis, kuri vis tolsta, kai mes 
prie jos artėjame. Liudininkų, 
kruie matė tuos įvykius, kurie 
pergyveno tas košmaro dienas, 
bei pradėjo slinkti rusų tankai, 
dar labiau, kai už metų gyvuli
niais vagonais buvo vežami ge
riausi žmonės, nepaisant jų 
amžiaus, sveikatos ir stiprumo. 
Pilni vagonai moterų, senelių ir 
vaikų — ašaros, dejavimai ir 
šauksmai. Vyrai buvo dažniau
sia jau pradžioje atskirti arba 
taip pat bejėgiai, kaip ir kiti 
uždarytieji. 

Tai tikri istoriniai įvykiai, 
kaip kadaise hunų antplūdis 
Europoje, kaip tautų kilnoji-
masis, prancūzų revoliucija ir 
panašūs istorijoj užrašyti, bet 
nekomentuojami atsitikimai. 
Jie j au yra tik praeitis, jie 
neliečia dabarties žmonių ir jų 
gyvenimų. Taip galvoja dau
gumas išeivijoje lietuvių, nes 
tikrųjų liudininkų vis mažiau ir 
mažiau. Jie savo išgyvenimus ir 
skausmus nusinešė į kapus, o 
tik žodžiu perdavė savo vaikams 
ar vaikaičiams, bet jie tuos įvy
kius laiko tik istorija. Iš tikro 
tai ir yra jau tik istorija — ver
ta minėjimų, ryžto ir naujų 
darbų žadinimo, kad tie įvykiai 
nesikartotų. 

Daugiau gyvų ir akivaizdžių 
liudininkų yra pavergtoje Lie
tuvoje. Po Stalino mirties jie 
pamažu grįžo į savo tėvynę, nors 
pavergta, bet vis tik savą, sa-
von žemėn, tarp savųjų. Bet 
jie tur i tylėti. Net dabartinio 
„glasnost" ir perestroikos" 
laikais jie yra nutildyti, nes jie 
jau ragavo lagerių duonos, jie 
matė mirštančius savo bendrus, 
jie grįžo sunaikinti fiziškai ir 
dvasiškai. Bet jaunesnieji kelia 
drąsius šūkius. Prie jų ir tur i 
pripidėt ' išeivija, birželi •• 
įvykius minėdama. Tie įvykiai 
nėr; nei džiaugsmo, nei verks
mo, o tik didesnio ryžto prisimi
nimas ir paieškojimas prie
monių savo tautai daugiau 
padėti, kad išeivijos balsą išgirs
tų ir pavergtieji. 

,.Historiam nescientes semper 
pueri sunt" (nežinantieji is
torijos visuomet lieka vaikais), 
sako senas romėnų posakis. 
Istoriją reikia pakartoti, kad ir 
jaunesnės kartos pažintų savo 
tautos praeitį, iš tolimų glū
dumų semtų stiprybės kovoti už 
savo teises ir sėti laisvės idėjas. 
Bet palikti tik prie istorijos jau
nimą, kuris laukia konkrečių 
pasiūlymų, aiškių veiklos 
planų, dabartyje suprantamų 
pasiryžimo motyvų ir įsiparei
gojimų atsakomybės, būtų jau 
g rauden imas tuo, ko j i s 
nesupranta, kaip graudaus įvy
kio. Tai būtų tik praeities 
nelemties pakartojimas. Kartoti 
tik apie birželio okupaciją ir iš
vežimus tai atbukinti jaunes-
nias kartas nuo veiklos tėvynės 
naudai ir nesidomėjimu minėji
mais ir tik praeitį primenančių 
paskaitų. Jos kasmet kartojasi 
vis tais pačiais žodžiais ir tuo 
pačiu turiniu. 

Jau praėjo keturiasdešimt 
septyneri ar keturiasdešimt aš
tuoneri metai nuo tų skaudžiųjų 
įvykių, kurie nėra atitaisyti, bet 
kurie tiems, nors ir tėvynėje 
gimusiems ir jau sulaukusiems 
net 50 ar daugiau metų, yra tik 
istorija, tik tėvų ar senelių iš

gyvenimai, t ik giminių, kurių 
jie net nepažįsta, skaudūs ir 
nelaimingi atsitikimai. Kai 
jaunoji karta — ne jaunesnė 
kaip keturiasdešimt metų — pa
kviečiama į minėjimus, tai ji ar
ba atsisako, arba atlieka pa
reigas dėl tėvų, padėdami 
vainiką prie Laisvės paminklo, 
dalyvaudami už mirusius ir žu
vusius pamaldose, bet neišsineš-
dami iš minėjimų tautinės dva
sios, juo labiau dvasios, kuri 
reikalinga vesti neatlaidžią 
kovą iki tėvų tėvynės laimėji
mų. 

Vyresnieji negali pykti, kad jų 
jaunimas, kuris taip pat savo 
vaikus varo į minėjimus, 
džiaugtųsi tik graudžiais prisi
minimais, t ik graudenimu ir 
prašymu verkti už pavergtuo
sius. Jie tikrai kenčia, bet apie 
juos jaunesnieji tik iš pasa
kojimų žino ar iš lituanistinių 
mokyklų pamokų prisimena. 
Jaunimas tur i susirasti savo 
laike savas priemones veikti ir 
kovoti. Bet jaunimas turi pasi
ryžti savo tėvų kovą prieš 
okupantą vesti savo supratimu, 
o ne tik dėl skatinimų. 

NEPAKEIČIAMA INFORMACIJOS IŠTAIGA V* **_«am 

Nėra siūlomas receptas 
pakeist i birželio įvykių 
prisiminimą taip, kad jis būtų 
tik grynai istorija, kurią jau 
visa t au ta kaip istoriją 
prisimena. Istoriją reikia pakar
toti. Bet pakartoti , kad j i 
jaunime sukeltų norą dirbti 
savo tėvų darbus, pratęsti tėvų 
ar senolių įsipareigojmus. 
Būtina leisti apie pačius birželio 
įvykius jau pakalbėti jaunesnie
siems, nes jie kitaip žiūri į tuos 
įvykius ir jų žodžiai skirtingai 
veiks kitus jaunesniuosius. Gal 
vyresnieji nebus patenkinti 
jaunųjų, nors ir mokslininkų, 
pranešimais , paskai tomis, 
kalbomis, bet jais bus patenkin
ti bent tie, kurie dar nori 
lietuviškam gyvenime išeivijoje 
dalyvauti. 

Kai mes žiūrime tik į praeitį, 
tai tematome tik tokią Lietuvą, 
kokią palikome, tokius žmones, 
savo artimuosius, gimines, ko
kius paskutinį kartą matėme. O 
mūsų jaunimas užaugo, su
brendo ir senti pradėjo. Mūsų 
akyse jis visuomet lieka jauni
mu, bet jis nėra toks, kokiuo 
mes jį laikome. 

Tik turime sugrįžti mintimis 
į savo pačių tokį pat amžių 
pamatyti, kad jau mes buvome 
viską pergyvenę, visko matę, 
kovoję, veikę, neklausę kitų ir 
kritikavę vyresniuosius, kai jie 
vietos neužleisdavo. Mes to 
nesmerkėme savyje, gal ne
smerkiame ir dabar. Neturime 
smerkti ir tų dabartinių jau
nųjų, kurie nori užimti vyres
niųjų vietas ir veikti lietuviš
kuose dirvonuose savu būdu. 

Birželis yra skausmo mėnuo, 
kai mes galvojame apie okupa
ciją ir pirmuosius trėmimus. 
Laimėjimų mėnuo, kai pa
galvojame apie spontanišką 
tautos sukilimą ir bent kelias 
savaites išlaikę nepriklau
somybę, turėdami savo laikiną 
valdžią. Tai prisiminę teturime 
tik labiau pasiryžt i šiose 
sąlygose, šioje aplinkoje ir šiame 
laike daugiau darbo ir pastangų 
dėti tėvynės vardui garsinti, už 
pavergtuosius kalbėti, laisvės 
idealus visiems skelbti ir nau
jus vadus laisvės kovai statyti. 
Ne graudintis, o ryžtis reikia, — 
tik ryžtu ir ištverme galime 
laimėti. 

A. D. 

Nijolės Sadūnaitės susitiki
mas su Amerikos prezidentu 
Maskvoje buvo istorinis įvykis. 
Yra nemažas skaičius disidentų, 
kurie yra susitikę su Amerikos 
politikais, nusifotografavę ir 
dažniausiai po to buvo užmiršti. 
Paprastai tokie susitikimai yra 
buvę liudijimai tų disidentų 
draugų ar organizacijų politinio 
pajėgumo. 

N. Sadūnaitės pagerbimas — 
tas kvietimas į pietus tarp kitų 
disidentų su prezidentu ir jo 
žmona (N. Sadūnaitė sėdėjo prie 
N. Reaganienės stalo) buvo ypa
tingas žestas iš JAV-ių pagerb
ti didvyrę. Tai buvo laimėjimas 
ne tik mums lietuviams, kurie 
didžiuojamės, Nijolės drąsa ir 
ištverme, bet tai buvo laimėji
mas visai žmonijai. 

N. Sadūnaitės pagarsėjimas 
yra unikumas. Ji nesistengė 
patekti į pasaulinio dėmesio 
areną. Ypatingo kuklumo, ji 
gyveno paprastą krikščionišką 

ADV. POVILAS ŽUMBAKIS 
neįjungia jaunimo ir subendrina 
kančias. O tai atsitinka, nes 
mes neturime laiko ar noro at
kreipti tiek dėmesio į savo 
tautos kankinius, kaip prileis-
kim, žydų tauta, kuri gerbia ir 
mini savo žmones, žuvusius nuo 
nacių žiaurumo. 

Vakarų rolė 

N. Sadūnaitės kančios ir jos 
laimėjimai sukėlė tarptautinį 
susidomėjimą ne tik dėl jos 
ypatingos asmenybės. Yra ir an
tra priežastis, kurios mes taip 
pat dažnai neįvertiname ir 
subendriname su kasdienių 
„veikėjų" darbu. Tai yra darbas, 
tų, kurie vakaruose iškėlė N. 
Sadūnaitės ir kitų mūsų tautos 
didžiūnų vardą į tarptautinę 
areną. Be jų, N. Sadūnaitės, V. 
Petkaus ir kitų mūsų ken
čiančių tautiečių gyvenimai 
liktų tik asmeniškas skausmas, 

gyvenimą. Šių dienų atmosfero- užmirštas, kaip yra užmiršti 
je pasaulinė spauda nerašo apie kiti mūsų kankiniai iš praeities, 
kuklius žmones, kurie neužima Tik milžiniškos pastangos 
svarbių pareigų arba neatlieka vakaruose davė pasauliui progą 
kokių milžiniškų, apčiuopiamų susipažinti su N. Sadūnaitė. Tą 
žygių. Tam yra labai retų išim- puikų darbą atlieka kunigo 
čių, kaip pavyzdžiui Indijos Kazimiero Pugevičiaus vado-
Motina Teresė, kurios pašiau- vaujamas Lietuvių informacijos 
kojimas ir šventumas peržengia centras (LIC). Be LIC pastangų, 
visas tarptautines ribas ir visas pasaulis tiek žinotų apie dabar-
spaudos išdirbtas tradicijas, kas tinius mūsų tautos herojus, kiek 
liečia žmogaus pakėlimą į žino apie mūsų partizanų kan-
pasaulinį personažą. Į tokį lygį čias prieš žiaurų priešą po antro 
ir panašiu principu yra iškilusi pasaulinio karo ar karo metu 
ir mūsų Nijolė. nukankintus tautiečius. 

N. Sadūnaitės tarptautinė re- Kai prieš keliolika metų kun. 
putacija glūdi keliuose reiš- Kazimieras Dainavoje bandė įti
kimuose. Jos dvasinis lobis ir kinti susirinkusius intelek-
pasitikėjimas Dievu viršija tualus, veikėjus ir aktyvistus, 
modernaus žmogaus ribas. Jos kad lietuviams ypatingai reikia 
meilė žmogui, net tiems, kurie pris tatyt i Lietuvos reikalą 
ją kankino ir kankina, yra taip plačiai Amerikos visuomenei 
pat elementas, kuris iškėlėją moderniais būdais, jis susilaukė 
virš kitų. Jos tikėjimo ir meilės tik pasiūlymų, kritikos, kuk-
negalėjo sukrėsti nei prokuroras lauš pritarimo ir labai mažai 
Jurgis Bakučionis, nei milicija, pagalbos. Jausdamas svarbą 
nei KGB agentai, nei žiaurūs iškelti Lietuvos padėtį JAV-ių 
persekiojimai kalėj imuose, spaudoje, kun. Kazimieras ne 
Prieš jos šypseną ir meilę ko- tik nemetė savo idėjos, bet 
munistų persekiotojai neturėjo 1976-a metais išstojęs iš 
ir neturės priemonių. atsakingų pareigų Baltimorės 

Mūsų tauta yra turėjusi ir arkivyskupijoje, perėmė 
panašių didvyrių, kaip N. Sa- Lietuvių Katalikų religinę 
dūnaitę, nors jie dažnai net nėra šalpą ir prie jos sugebėjo įsteigti 
žinomi ir mūsų pačių, o pasauly- Lietuvių informacijos centrą ir 
je apie juos visai nieko ne- jį pastatyti ant profesiškų bėgių, 
girdėti. Jie liko užmiršti daž- Kun. Pugevičius yra ypatin-
niausiai dėl mūsų apsileidimo, gai tikęs žmogus spaudos infor-
o kartais dėl režimo Lietuvoje macijos darbui ir mūsų atsto-
tikslių žinių sulaikymo. Kodėl vavimui. Gimęs Amerikoje, jis 
mes at i t inkamai neminime išmoko lietuvių kalbą, pamilo 
mūsų kankinių, kurie žuvo už savo kilmę ir taip pat iškilo į 
tautą ar tikėjimą sunkiose karo aukščiausias pozicijas JAV-ių 
sąlygose? Tikrai neužtenka katalikų spaudos ir informacijos 
met inių minėj imų, kur ie profesionalų tarpe. Žinodamas 
nepasiekia mūsų visuomenės, ir jausdamas JAV-ių spaudos 

pulsą ir tuo pačiu suprasdamas 
tragišką mūsų tautos padėtį, 
kun. Pugevičius stojo į darbą 
prieš milžinišką jėgą, kuri buvo 
ir yra nukreipta prieš mus, ir 
mūsų tautą. 

Lietuvių informacijos centras 
(LIC) nebuvo pradėtas teikti in
formaciją apie mūsų veiklą, 
renginius ar politinius 
ėjimus. LIC tikslas buvo 
pasiekti pasaulinio lygio spaudą 
su informacija apie Lietuvą ir 
l ietuviams daromą žalą. 
Įgavimas spaudos pasitikėjimo 
yra didelis darbas ir yra retai 
pasiekiamas organizacijų, 
kurios stengiasi skleisti in
formaciją apie Amerikos 
visuomenei svetimas tautas, 
žmones, idėjas. 

Įgyti tarptautinės spaudos 
pasitikėjimą kun. Pugevičius 
pradėjo sunkųjį darbą rinkimo 
ir katalogavimo informacijos iš 
Lietuvos. Pasinaudodamas savo 
ryšiais, išdirbtais per daugelį 
metų spaudos darbe, kun. Puge
vičius sugebėjo sudaryti tinklą 
sutelkimui tikslios ir patikimos 
informacijos iš Lietuvos, ypač iš 
jos pogrindžio. Ypač svarbus 
ryšis buvo užmegztas su Angli
joje veikiančia Keston College, 
kurio vadovas kun. Bordeaux 
yra tarptautiniai pripažintas 
ekspertas pogrindžio judėjime 
už geležinės uždangos. 

Sudaręs atitinkamą tinklą ir 
sutelkęs pagrindinį personalą, 
kun. Pugevičius pradėjo kata
loguoti pogrindžio spaudą ir 
kitą medžiagą, ją versti į anglų 
kalbą ir plat int i JAV-ių 
visuomenei, o nesiriboti tik 
lietuvių tarpe. 

Kadangi jo asmeniška reputa
cija buvo gerbiama JAV-ių 
katalikų spaudos žmonių, šia 
medžiaga pradėjo naudoti kata
likų spauda jau nuo pat pirmųjų 
dienų. Plačioji JAV-ių spauda, 
dienraščiai, žurnalai, televizija 
ir radijas tik pamažu pradėjo 
naudotis žiniomis. Truko eilė 
metų, kol buvo įgautas pasiti
kėjimas JAV-ių ir tarptautinėje 
spaudoje ir tampama informaci
jos šaltiniu, kuriuo pradėjo 
naudotis pasaulio pagrindinės 
informacijos agentūros ir 
spauda. 

Tas įgytas pasitikėjimas buvo 
tikslios informacijos ir 
milžiniško darbo LKR šalpos ir 
LIC personalo dėka. Tai apėmė 
tūkstančius valandų sunkaus 
darbo berenkant, kataloguojant 
ir pristatant informaciją. Pasi
naudodami kompiuteriais ir mo
derniausiais katalogavimo me
todais, LIC pasiekė tokį aukštą 

informacijos agentūros lygį, 
kurio retai siekia bet kokia 
įstaiga, kuri specializuojasi 
tautiniu reikalu. 

Pristatydami pasaulio spau
dai detalią informaciją apie 
Lietuvos pogrindį ir ten 
leidžiamą spaudą, kun . 
Pugevičiaus štabas sugebėjo 
iškelti tuos universalius prin
cipus, kuriais remiasi mūsų 
veikėjai Lietuvoje. Nepaklys-
dami detalėse ir parapiniame, 
galvojime, Lietuvių informacijos 
centras sugebėjo iškelti lietuvių 
pergyvenimus į pasaulio areną, 
įrodymas to kentėjimo bendrą 
apimtį ir svarbą ne t ik lietuvių 
tautai, bet ir visiems laisviems 
žmonėms. 

Po dvylikos metų kun. Puge
vičiaus energingas darbas ir 
nenui ls tamas pasiryžimas 
padėti savo nematytai Lietuvai 
yra išaugęs į vieną iš svar
biausių mūsų insti tucijų. 
Niekas ta ip nėra pasaulio 
arenon iškėlęs mūsų tautos 
kančių, kaip ta maža, bet 
efektinga įstaiga. Pritraukęs 
prie savo darbo tokius talen
tingus asmenis, kaip Gintę 
Damušytę ir Viktorą Naką, ir 
sutvarkęs informacijos telkimą 
pagal profesionalius standartus 
su Marijona Skabeikiene, kun. 
Pugevičius atlieka milžinišką 
darbą, be kurio mūsų tautiečių 
kančios Lietuvoje liktų tik 
statistinėm detalėm. 

Informacijos pate ikimas 

Amerika pasaulio informaci
jos centras. Informacijos 
rinkimu bei platinimu rūpinasi 
visos JAV-ių organizacijos, 
kurioms yra svarbu paveikti 
plačiąją visuomenę. Reta korpo
racija Amerikoje neturi savo 
informacijos — spaudos skyriaus 
plėtimui savo organizacjos var
do. Toks savos organizacijos, 
savų interesų plėtimas įpublic 
relations) susilaukia iš rimtos 
spaudos tik riboto dėmesio. 

Kad plačioji spauda pasinau
dotų dalinama medžiaga, yra 
reikalinga sudaryti agentūrai 
„vardą" ir įgyti pasitikėjimą. 
Dauguma organizacijų ta i 
nesugeba padaryti, nes didžioji 
spauda žiūri į tokios informa
cijos dalinimą kaip tik savų 
interesų kėlimą, o ne naujienų 
ar objektyvios informacijos pri
statymą. Mums yra ypatingai 
svarbu remti Lietuvių informa
cijos centrą, nes jų reputacija ir 
vardas jau yra išdirbti ir LIC 
stovi ant tvirtų kojų. LIC 
įstaigos archyvinis turtas negali 
būti duplikuotas. 

Kun. K. Pugevičius 

Mūsuose yra mada organizaci
joms turėti informacijos skyrius. 
Tai yra naudinga, ypač lietuvių 
spaudos informavimas. Bet yra 
pavojinga galvoti, kad mes 
turime užtenkamai išteklių 
duplikuoti tokį centrą kaip LIC. 
Su dviem LIC veikiančiom 
raštinėm New Yorke ir Wa-
shingtone — ir su patyrusiu 
štabu bei moderniai įrengtom 
informacijos platinimo priemo
nėm Lietuvių informacijos cen
tras yra nepakeičiamas. Jeigu 
jis užsidarytų dėl stokos mūsų 
paramos, mums istorija 
neatleistų. Jo išsilaikymą lig 
šiol yra užtikrinę ne didžiosios 
mūsų centro organizacijos, o ei
liniai lietuviai savo aukų dos
numu. 

Su gerom intencijom ir posė
džiais mes Lituvos neišlais
vinsime. Lietuvos laisvės jaus
mas buvo išlaikytas kančiom 
pamirštų ir nežinomų knygne
šių. Mūsų nepriklausomybė 
buvo iškovota kankinių ir karių 
krauju. Ateities laisvė bus 
iškovota tik tų, kurie laiko 
Lietuvos laisvę virš savo gyvy
bės. Tikroji laisvės kova vyksta 
Lituvoje, o mes iš laisvojo 
pasaulio turime visais būdais 
padėti. 

Mes negalime drįsti išnaudo
ti mūsų kenčiančių tautiečių 
darbo savo išeivijos politiniams 
tikslams, ginčams ar ambici
joms. To negalima toleruoti. 
Nijolė Sadūnaitė neturi titulų. 
Ji nepriklauso partijoms. Ji 
veikia iš gilaus pasitikėjimo 
Dievu, tauta ir artimu. Ji yra 
veikėja, o mes tik stebėtojai. Jos 
kova yra universali. 

Jeigu Amerikos prezidentas 
savo kalbose pristato N. Sadū
naitė pavyzdžiu pasauliui, tai 
yra jos dvasinio kilnumo dėka 
ir tokių asmenų kaip kun. Kazi
miero Pugevičiaus, kur ie 
sugeba pristatyti pasauliui jos 
idėjas. 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

VLADAS RAMOJUS 
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Kas bijo Dievo, neturi nieko 
kito, ko jam reikėtų bijoti. 

Šv. Ignacas Lojolą 

Kas kitam kelią šviečia, tas ir 
pats gerai mato. 

Lietuvių patarlė 

O tam lietuviškam skautų auklėjimui svetimoje 
šalyje buvo reikalinga turėti tokią vietą gamtoje, kur 
jie vasaromis galėtų vieni, kitų netrukdomi stovyklau
ti, vykdyti skautiškus užsiėmimus, žaidimus ir svar
biausiai — kalbėti lietuviškai. 

Chicagos lietuviams skautams tokia laimė nusi
šypsojo, kai ankstyvesnės lietuvių kartos ateivis vais
tininkas Rakąs skautams už vieną dolerį 99 metams 
Michigano valstijos šiaurėje, už 250 mylių nuo 
Chicagos atidavė 83 akrus miško. Tai buvo tikrai stam
bi ir brangi dovana. Talkos būdu įdėjus vadovams ir 
kai kuriems tėvams daug darbo, stovyklavietėje il
gainiui išaugo pastogės paskirų tuntų virtuvėms, 
valgykloms, paskui seklyčios ir kitokie įrengimai, nors 
pagrindinis skautiškas gyvenimas, laikantis tradicijų, 
vyko palapinėse ir gamtoje. 

1960-70 metų laikotarpiu ir mums kiekvieną 
vasarą sūnums stovyklaujant tekdavo važiuoti į Raką. 
Kelionė ypač būdavo maloni, nes mane, šiaurės 
Lietuvos sūnų, visą laiką traukė ir traukia šiaurė. O 
Rako miškas kaip tik ir yra daugiau šiaurinėje Michi
gano valstijos dalyje ir jo aplinka su nedideliais ežerais 
ir miškeliais bei kalvomis ir naktimis giliu, žvaigž
dėtu dangumi labai primena Lietuvą. Pavažiavus 94 
greitkeliu įsisuki į 31 kelią, vedantį j Muskeganą, 
Ludingtoną ir toliau į šiaurę. Seniau nuo Muskegano 
iki Ludingtono eidavo tik dvivėžis kelias ir į lėtesnį 

judėjimą papuolus tekdavo nemažai laiko sugaišti. 
Vėliau kelias buvo praplėstas į keturvėžį. Iš Luding
tono pasuki į rytus, kur privažiuoji nedidelį Scotvillės 
miestelį. Jo apylinkėse iš senovės yra išlikę nemažai 
ypač žemaičių ateivių šeimų. Kai kas tvirtino, kad 
praeityje Scotvillė vadinosi Skaudvile. Bet įrodymui 
jokių dokumentų nesu matęs. Nepaslaptis, kad 
Scotvillės apylinkės buvo susispietę daugiau kairesnės 
pakraipos lietuviai, buvę „naujienininkai". 

Pravažiavus Scotvillę, už poros mylių yra nedidelis 
Custerio bažnytkaimis, gulintis žalių laukų platybėje 
Pravažiuojančio akį atkreipia naujai pastatyta 
lietuviškos architektūros katalikų bažnyčia. Tai archi 
tekto Jono Muloko kūrinys. Ta bažnyčia yra istoriš
kai lietuviška, nes parapiją įsteigė ir pirmąją bažnyčią 
pastatė lietuviai emigrantai. Pirmajai bažnyčiai 
sudegus visgi buvo surastas lietuvis architektas ir 
pastatyta klojimo stiliaus lietuviškais ornamentais 
dekoruota šventovė. Netoli Custerio yra Andriulių 
lietuviškus sūrius gaminanti įmonė, iš kur sūriai net 
lėktuvais gabenami į įvairius lietuvių centrus JAV ir 
Kanadoje. Ir naujosios Custer bažnyčios lietuviškam 
ansamblyje bronzinėje lentoje įamžintas Andriulių var
das, nes jie yra vieni iš stambiausių tos bažnyčios 
fundatorių ir dėję daug pastangų, kad tose apylinkėse, 
kur senosios emigracijos žmonės jau yra išmirę ir 
lietuviško prieauglio kaip ir nebeliko, būtų pastatyta 
lietuviško stiliaus bažnyčia ir praeiviams dar ilgai 
minėtų tą kraštą, iš kur tos senos parapijos kūrėjai ka
daise atvyko, nenorėdami ilgus metus tarnauti rusų 
kariuomenėje ar kitų motyvų verčiami. 

Taip Andriuliai statė lietuvišką paminklą 
bažnyčios pavidale, o — vaistininkas Rakąs, pado 
vanojęs savo turimą mišką lietuviams skautams, kar
tu pastatė paminklą lietuvybės ateičiai Amerikoje. 

Stovyklos fundatoriaus vaistininko Rako sūnų JAV 
kariuomenės pulk. Raką, Jr. teko sutikti Rakė vienų 
skautų stovyklos iškilmių metu. 

1965 m. liepos mėn. apsilankęs Rakė, dienraštyje 
„Drauge" paskelbiau ilgesnį reportažą „Įspūdžiai iš 
palapinių miesto Michigane". Štai kai kurios reportažo 
ištraukos; 

„Šiais metais stovyklos vaizdas smarkiai pasikei
tęs. Lituanicos tunto stovyklavietėje tuntininko K. 
Cijūnėlio ir kitų aktyviųjų talkininkų dėka šį pavasarį 
išdygo dailus lietuviško stiliaus pastatas, kuriame 
dabar įrengta patogi virtuvė ir pastogėje vasaros 
valgykla. Kernavės tuntas, vadovaujamas tuntininkės 
V. Aleknienės, taip pat atskirai įsirengė savo stovykla
vietę, ir čia tėvų talka bei jų rankomis pastatytas kitas 
pastatas. O kitoje kelio pusėje už miško esančiam eže
re plaukioja Lituanicos tunto įsigytas laivas. Aušros 
Vartų tunto stovyklavietę dominuoja lietuviškas 
šulinys, kurį puošia reljefas, ataustas nesentimen-
taliais lietuviškais liaudies motyvais. 

„Visų šių įrengimų nebuvo praeitą vasarą. Planai 
įvykdyti šį pavasarį ir tai padaryta lietuviško skautiško 
jaunimo ateičiai, nes skautų eilės kasmet vis didėja. 

„Liepos 10 ir 11 d. stovykloje buvo didelė šventė — 
naujųjų pastatų ir laivo krikštynos. Tą savaitgalį į 
Raką iš Chicagos suvažiavo apie 500 tėvų ir svečių. Kai 
į tą būrį dar įsijungė per trys šimtai stovyklaujančių 
skautų, Rako stovykloje matėm gyvą Lietuvą. 

„Svečių tarpe buvo PLB pirmininkas J. Bačiūnas, 
LB cv pirmininkas J. Jasaitis, LB Chicagos apygardos 
pirmininkas Br. Nainys (jų abiejų vaikai čia stovyklau
ja), skaučių seserijos dvasios vadas Pr. Garšva, 
Ludingtono ir Scottvilės amerikiečių skautų vadai ir 
visa eilė lietuvių skautijos vadų. tėvų ir svečių. 

(Bus daugiau) 

• « 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. birželio mėn. 30 d. 

AUKSINĖ 
LEONARDO MUSTEIKIO 
KUNIGYSTĖS SUKAKTIS 

A L F O N S A S NAKAS 

Sekmadienį, 1988 m. birželio 
12 d. Sunny Hills, FL. lietuviai 
ir katalikai ki ta taučiai iškil
mingai paminėjo kun. Leonar
do Musteikio 50 metų Dievo tar
nyboj sukaktį. Apie ta i — kiek 
vė l i au . P i r m a bent dalis 
būdingesnių biografinių faktų, 
parankiojus iš vaizdžiai sura
šytos 12 mašinraščio puslapių 
autobiografijos, kurios egzemp
liorius pateko į mano rankas. 

Leonardas Musteikis gimė 
1911 m. rugpjūčio 16 d. Laučiū-
niškiu km.. Salako vlsč., Zarasų 
apskrity. Motina Teofilė Miški
nytė ir tėvas Vincentas Mus-
teikiai buvo ūkininkai . Turėjo 

. jie penkis sūnus, kurių tarpe 
Leonardas buvo antrasis ir dvi 
dukteris, bet išaugo tik keturi 
vaikai, visi sūnūs. Tėvas buvęs 
r i m t a s , visad su s i rūp inę s 
šeimos gerove, užsimušęs dar
bais. Motina labai linksma, 
plepi, draugiška, dainininkė. 
Leonardui nuo mažens teko 
dirbti visus ūkio darbus. 

Kun. Leonardas Musteikis — 
jubiliatas 

Kai 1924 m. ba igė pr. 
mokyklą Salake, tą patį rudenį 
įstojo į Zarasų progimnaziją, 
kuri . jam ten besimokant, tapo 
gimnazija. Gimnazijos trečioje 
klasėje įstojo į a te i t in inkų 
kuopelę, o ne t rukus ir į naujai 
suorganizuotą skautų ..Vyte
n io" d v ė s .,Žirgų" skiltį. Iš 
autobiografijos ma ty t i , kad 
skau t ams bus at idavęs pusę 
širdies Lietuvoj ir ypač Ameri
koj, skautaudamas iki senatvės, 
buvęs skautų kapelionu, pasie
kęs skautininko laipsnį. Šeštoje 
k l a sė j e a p s i s p r e n d ę s t ap t i 
kunigu, o 1932 m. biržely bran
dos a tes ta tą gavęs, tą patį 
rudenį atsidūręs Kauno metro
polijos kunigų seminarijoje. 
Subdijakono šventimus gavo 
1937 m. žiemą Panevėžio kated
roje iš vysk. Kazimiero Palta
roko, dijakono — 1938 m. pava
sari Kauno bazilikoje iš vysk. 
Teofilio Matulionio, kunigo — 
1938 m. birželio 11 d. irgi 
Kauno bazilikoje iš arkivysk. 
Juozapo Skvirecko. Paraleliai, 
a t l ikęs rašomąjį darbą, išlaikęs 
egzaminus, VDU Teologijos-Fi
losofijos fakultete gavo teolo
gijos skyriaus diplomą. 

Pirmąsias šv. Mišias laikė 
Salako parap. bažnyčioje 1938 
m. birželio 24. Charakter inga, 
kad primicijų metu pamokslą 
sakęs vysk. Mečislovas Reinys 
pranašingai kalbėjo apie ko
munizmo grėsmę. Už kelerių 
metų jis tapo komunizmo auka 
— kankiniu. 

Lietuvoj kun. Leonardui teko 
vikaraut i Jūžintuose. Duokiš
kyje 'abi parapijos Rokiškio a.), 
Kiburiuose 'Biržų a.), Dusetose 
(Zarasų a.», Ramygaloj ir Šedu
voj (abi Panevėžio a.). Bolše
v ikams 1941 m. siautėjant, 
pakliuvo į Zarasų kalėjimą ir 
t ik per plauką išliko gyvas. Po 

vokiečių okupacijos j iems vėl 
artėjant, nebenorėjo jų sutikti... 

Trauktis panūdo ne į Vokieti
ją, o į Švediją. Su ki tais 124 
sugau tas Latvijoj, pateko į 
Rygos kalėjimą, vėliau kasė 
apkasus Estijos pasieny, dar 
kartą atsidūrė Žemaitijoj, paga
liau Rytprūsiuos ir rusų nebepa-
siekiamoj Bavarijoj. Ketverius 
su viršum metų pastoracinį 
darbą tarp lietuvių Vokietijoje 
d i rbęs . 1949 m. spalio 18 
„General Howre" laivu išplau
kė j Ameriką ir spalio 29 pa
siekė New Yorko uostą. 

Įkurdintas Omahoj, NE, iš 
karto dirbo lietuvių Šv. Antano 
parapijoj, paskui buvo paskirtas 
kape l ionu Gerojo Ganytojo 
vienuolyne (Convent of the 
Good Shpherd). Ten, vienuolių 
išlaikomoj mergaičių g-joj, dar 
dėstė religijos bei etikos da
lykus. 

Negana pastoracinių darbų ir 
mokytojavimo, energijos per
teklių kun . Leonardas dar sky
rė ir mokslui. įstojęs į Creigh-
ton un-tą (jėzuitų vedamą), po 
k e l e r i ų metų pedagog in ių 
studijų 1957 m. jį baigė B.A. 
diplomu. Moksliniam apetitui 
kylant, panoro studijas gilinti 
sociologijos bei psichologijos 
srityse. Po intensyvaus trejų 
metų darbo, 1960 m. sausio 
mėn. gavo Master of Arts in 
Educa t ion diplomą. S iek t i 
doktorato laiko jau stokojo. Tad 
daugiau ėmė jungtis į skautų 
veiklą, daug fotografuodavo. 
Antai, skaitydamas Jeronimo 
Cicėno knygą ,.Omahos lietu
viai", ne tik randu kun. Leonar
do nuotraukų, bet ir autoriaus 
jam išreikštą padėką už talką, 
Šalia darbų jaunimo tarpe, LB, 
kitose lietuvių organizacijose, 
bendradarbiavo ir lietuvių spau
doje nuotraukomis, žinutėmis, 
reportažais. 

Po 20 m. Omahos vienolyno 
a p l i n k o j , buvo p a s k i r t a s 
kapelionu į Sv. Juozapo ligo
ninę, ku r darbavosi porą metų. 
Nuo 1971 m. vidurio iškeltas į 
1500 gyvento jų Plainvievv 
b a ž n y t k a i m į į š i a u r ę nuo 
Omahos, jau kitoje vyskupijoje, 
ten užsibuvo dar 14 metų, iki 
savo 75-to gimtadienio. Klemen
so Žukausko pakviestas, patrau
kė į Sunny Hills. Patiko. Vytau
to Belecko žeme ir patar imais 
aprūpintas , 1985 m. pasistatė 
patogų namelį ir apsigyveno. 

Jei kun. Leonardas kur neiš-
vykęs, sekmadieniais 11 vai. jis 
l ietuviams laiko Mišias Šv. Te
r e sė s b a ž n y t ė l ė j . Su juo 
koncelebruoja trys ar keturi kiti 
kunigai, bet jis būna centre. Dar 
vešliais, žilais plaukais, lieknas, 
vidutinio ūgio, tiesus, malo
naus, giedro veido. Pradeda su 
š y p s e n a , kokiu l a k o n i š k u 
sveikinimo sakinėliu. 

Grįžkime prie sukaktuvių 
iškilmių. Pirmiausia, klebono 
Francis Szczykutowicz dėka, 
d i e n r a š t i s , ,News H e r a l d " 
(Panama City) birželio 5 ir 12 d. 
įdėjo didelio formato sveiki
nimus su jubiliato nuotrauka, 
vieną su linkėjimais lietuvių, 
anglų ir lenkų kalbomis. 

Birželio 12 d. lietuviškose 
p a m a l d o s e , d a l y v a u j a n t ir 
nemažam būriui ki tataučių, 
ypač lenkų, klebono buvom 
apdovanoti brošiūrėlėmis ir 
spec ia l i a i p a g a m i n t o m i s 
sagomis — medalionais. Brošiū
rėlėse surašyti vyskupų svei
kinimai , jubil iato biografija 
abiem kalbom ir iškilmių pro
grama. Ant krūtinės prisega
mam medalione — kun. Leonar
do a tvaizdas ir kunigys tės 

jubiliejų žyminčios datos. Prie 
altoriaus matėme daug gėlių, 
sveikinimo adresą ir įrėmintą 
jubiliatui atsiųstą popiežiaus 
palaiminimą. 

Mišias, iškilmingas, giedoti
nes, laikė pats kun. Leonardas, 
ka r tu koncelebruojant kleb. 
kun. Szczykutowicz. kun. Anta
nui Kardui, svečiui iš Prancū
zijos (nesužinojau jo pavardės) ir 
dijakonui Joe Dealey. Klebonas 
pamoksle iškėlė jubiliato darbus 
ir dėkojo už talką parapijai. 
Mišių maldas ir giesmes giedo
jo „Antrosios jaunystės" choras, 
jo vadovui Vincui Mamaičiui 
grojant vargonais. Skai tymus 
atliko K. Žukauskas. 

Po pamaldų vykome į Com-
munity centrą. Pobūvis prasidė
jo sveikinimų programa, kuriai 
sklandžiai vadovavo K. Žukaus
kas. Po jo įžanginio žodžio, 
invokaciją atliko kun. F. Szczy-
kutowicz. Angliškai prabilo 
Genė Beleckienė. LB Sunny 
Hills apyl. vardu sveikino Onė 
A d o m a i t i e n ė , Šv. T e r e s ė s 
parapijos k-to — John Buzyna, 
vietos kunigų — Antanas Kar
das, „Antrosios jaunystės" cho
ro — Elena Lukienė. Perskai
tyta keletas sveikinimo laiškų 
(vysk. Vincento Brizgio, vysk. 
Pau l i aus Ba l tak io , O.F.M., 
kun. Simono Morkūno, giminių 
iš Lie tuvos) . T r u m p a i , su 
humoru apie brolį pakalbėjo ir 
šeimos vardu pasveikino prof. 
dr. Antanas Musteikis, į iškil
mes iš New Yorko valstijos 
atvykęs. Paskutinį (padėkos) 
žodį tarė pats jubiliatas kun. 
Leonardas. 

Vaišes, visokiausius kepsnius 
ir saldžius kepinius susinešė 
visos Šv. Teresės parapietės, 
daugiausia lietuvės ir lenkės. 
Dalyvavo apie 120 žmonių, o 
maisto būtų užtekę gal pen
kiems šimtams. Vynu, a lum ir 
kava užgerdami, keletą valandų 
puotavom. Mes kun. Leonardui 
giedojom „Ilgiausių me tų" , 
lenkai ,,Sto lat", o vėliau kas 
savo daineles. Porą dainų duetu 
padainavo O. Adomaitienė su 
Gene Beleckiene, Joniui Ado
maičiui akordeonu akompanuo
jant . Jis akordeonu palydėjo ir 
visų sutartines. Keletą dainelių 
prie mikrofono solo padainavo 
pats jubil iatas ir pora solo 
prancūziškai svetys kunigas iš 
Prancūzijos. 

Kad pagerbimas taip sklan
džiai įvykdytas, pagarba t enka 
visų pirma septyniems rengimo 
komiteto na r i ams : kun . F. 
Szczykutowicz. O. Adomaitie
nei, G. Beleckienei, Viktorijai 
Dėdinienei, E. Lukienei, V. 
Mamaičiui ir K. Žukauskui . 

Vyną geriodamas žvilgčiojau 
į žydintį jubiliatą ir galvojau. 
Jeigu dėdeliam mieste, vargu 
būtų buvęs taip nuoširdžiai, 
taip iškilmingai tautiečių ir ki
tataučių pagerbtas, kaip šičia, 
Sunny Hills, kur žmogus žmogų 
geriau pažįsta ir pamilsta. 

Ad Multos Annos, Kunige 
Leonardai! 

Šnypščia kaip žaltys, pieno 
negėręs. . . 

Lietuvių priežodis 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
3 6 1 - 5 9 5 0 6 3 6 - 5 1 5 9 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

MISCELLANEOUS 

Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos seime kalba JAV LB krašto valdybos 
pirm. Vytautas Volertas, šalia jo — vysk. Antanas Deksnys ir programos 
vedėja Vida Jonušienė. 

Laiškas 
TEISINGAS G A L V O J I M A S 

Maloniai nute ikė Česlovo 
Žilionio mintys, paskelbtos 
1988.VI.21 d. „Draugo" laidoje. 
Pakartotinai perskaičiau blaivų 
galvojimą dėl lietuvių centro 
įsigijimo Lemonte. Dėmesys 
skir iamas bendraamžiams, o 
pensininkams neužkraunama 
dar viena našta, kokių daugelį 
esame išnešė. 

Vakariniuose priemiesčiuose 
gyvenantiems lietuviams, kurių 
daugumą sudaro vidurinės ir 
net jauniausios šeimos, pastogė 
y ra reikalinga. Daugelio išrek
lamuotos seminarijos pasta tas 
Lemonte, jį pertvarkius, galėtų 
patenkint i ne vien apylinkėje 
gyvenančių lietuvių poreikius, 
bet ir žymiai platesnius. 

Kaip iniciatoriai skelbia , 
reikia tik 1000 lietuvių, kurie 
skirtų po 1000 dol.ir gautųsi tas 
gražiai skambantis milijonas, 
Ar pasiseks tiek daug jų surasti 
ir atsižadėti tūkstant inės? Te
oretiškai galvojant, ta ip . Ir 
mielojo Česlovo išvedžiojimai 
y ra logiški, paremti gyvenimiš
kais faktais. Jaunoji ka r t a yra 
ir išsimokslinusi, ekonomiškai 
gerai susitvarkiusi, etuvių bei 
vietinėje visuomenėje prasiki-
šusi, bet iki šiol lietuviškiems 
reikalams buvo šykštoka. Ar pa
vyks dabar juos išjudinti ir 
sudominti lietuvybės išlaikymo 
ir Lietuvai laisvės atgavimo 
reikalais?! 

Vakariniuose priemiesčiuose 
gyvenančių lietuviškų šeimų, 
suinteresuotų tokio centro įsi
gijimu, vargu ar susidarys rei
kiama tūkstantinė, kad galėtų 
seminarijos pastatą įpirkti, o 
nupirkus ir iš laikyti . Nėra 
abejonės , kad prie naujo 
lietuvių centro įsigijimo prisidės 
ir vienas kitas pensininkas, o 
ta ip pat ir ki tur gyvenantieji 
lietuviai. 

Č. Žilionio kreipinys į bend-
raamžiaus tautiečius y ra tiesus 
kelias sutelkti re ikiamą kapi
talą, nes pastogė reikalinga 

jums. Nesi t ikėki te didesnės 
Marąuette Parko pensininkų 
paramos. Jei j au k a s nors 
pajudės, tai dairysis ne į Le-
monta, bet į šiltesnius kraš tus , 
nors branduolys pasiliks ir ten-
kinsis Jaunimo centru, Sekly
čia, tautiniais ir šaulių namais , 
o ir pradedančiu įsipilietinti 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejumi. 

Klausimas t ik ta i , ar užteks 
ten g y v e n a n č i ų l i e t u v i ų 
užp i ldy t i t o k i a s e r d v i a s 
patalpas ir t inkamai išnaudoti. 
Lemonte nėra kompakt inės 
lietuvių masės, kad užpildytų 
ten esamą erdvę. O kai nebus 
žmonių, sunkus bus jų išlai
kymas. 

J a u pr ieš ke l e t ą d i enų 
rašytame laiške visą dėmesį 
skyriau centro pavadinimui, nes 
dalis lietuvių gali būti nepaten
k i n t i . L i e t u v i ų c e n t r a s 
Lemonte ar dabar naudojamas 
pavadinimas — Lie tuv ių misi
jos c e n t r a s Lemonte yra geras ' 
ir n a u d o t i n a s . I L e m o n t ą 
numatomi perkelti archyvai ar 
studijų ir tyrimo centras dar 
nesuteikia pasaulinio vardo. 

Č. Žilionis savo mintimis veda 
į tikrąjį kelią, todėl vertas 
paramos ir padėkos. Eiki te ir 
toliau tuo keliu. 

A . J u o d v a l k i s 

A T S A R G U M A S 
M O K Y K L O J E 

Po baisios nelaimės Win-
netkoje. Chicagos priemiesčių 
mokyklose laikomasi didesnio 
atsargumo. Saugojamasi nuo 
pašaliečių, la ikant duris dau
giau uždarytas. 

ATSTATYS SUDEGUSIĄ 
BAŽNYČIĄ 

Šv. E lzb ie tos k a t a l i k u 
bažnyčia ties 41 gatve ir Michi-
gan. Chicagoje, bus a ts ta ty ta . 
Ją sunaikino gaisras prieš 38 
metus. Tuo rūpinasi klebonas 
D. Ehr ir asistentas kun . A. 
Griffin. Jau įvyko pamatų pra
kasimo iškilmės birželio 22 d. 

ft^j midlcind Tedera 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Associati< 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,00000 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4 0 4 0 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

BEE tSr 
u - i ' - r 

LENDER 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10°/o—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas 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 

ŽAVINGOS ATOSTOGOS 
ant Meksikos įlankos kranto, vė
sinamam istoriniam, verandų ir senų 
ąžuolų apsuptam dvare. Ištaiginga ir 
rami aplinkuma, 60 mylių į rytus nuo 
New Orleans, kambariai su atskirom 
voniom, balto smėlio paplūdymys, pie
tietiškos ir jūrinės turistinės įdomybės, 
lietuviškas svetingumas. $60.00 dienai 
su pusryčiais vienam, $80.00 porai ir 
$15.00 vaikui. Didelis restoranų pasi
rinkimas, ypač jūrinio maisto. Sveika
tingas maistas namuose pagal susi
tarimą. E. Jaunis, „High Oaks" 
East Beach. P.O. Box 374. Pass 
Christian. MS, 39571. Tel . 
601-452-2257. 

Dažau iš vidaus ir lauko. 
Taip pat atlieku įvairius namų 
pataisymo darbus. Skambinkite 

Mariui vakarais po 8 v.v. 
Naujas tel. 376-2910 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C l PE 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.. 
Chlcago, IL 60629 

]] -3 MLS KOMPIUTERIU/ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

C*+W, 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RO 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 
284-1900 

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

No. 215 — 61 & Austln 5% kamb. mūras; 
3 gražūs mieg., kamb.; 1% moderni prau
sykla. Delux medžio spintelės virtuvėje; 
gražiai įrengtas rūsys; centralinis šaldymas 
aluminio „trim", 2Vį auto garažas su 
autom, atidarymu; puikiai išlaikytas. 
Apžiūrėkite dabar! 

No. 202 — 72 & Kedzie. Tik $55,900! 
6 kamb. mūras su 3 dideliais mieg.; 
gražaus medžio spintelės virtuvėje; 1V2 
prausyklos; ištisas rūsys: aluminio ..trim"; 
nauja šildymo sistema, centralinis šald. ir 
elektra. Puikus pirkinys; gerai išlaikytas 
Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? 

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

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

HELP VVANTED 

Ieškoma moteris prižiūrėti jauną 
ligonę 4 dienas savaitėje Mar-
quette Parko apyl. Skamb. vaka
rais 476-5460. 

Woman wanted for interior com-
mercial bldg. upkeep. Car necessary. 
Mušt speak English. Possiblefull time. 

Ed 324-3000 

Reikalinga valytoja slaugymo na
muose dienos metu; pilnas laikas, 
įvairūs priedai. Reikia šiek tiek 
anglų kalbos. Prisistatyti asmeniškai 
tarp 9 v. ryto - 3 v.p.p. Brldgeview 
Convalescent Center, 8100 S. 
Hartom, Bridgevlew, IL 60455. 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312)839-5829 

ANATOLIJUS KAIRYS 

VIENA 
Q ¥ I ? f ~ i T C ! 

Anatolijus Kairys 

VIENA ŠIRDIS 
Premijuotas romanas 

• ^. M 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 
persiuntimu $8.50 Illinois 
gyventojai moka 9 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd Str. 
Chicago. III. 60629 

• » 



800 GYVENTOJŲ 
PALAPINIŲ MIESTE 

J U R G I S J A N U Š A I T T S 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. birželio mėn. 30 d. 

LIETUVIAI ŠOKĖJAI 
VOKIETIJOJE 

Kr. Donelaičio mokyklos vadovybė 1987-1988 m. Iš kairės: Tėvų komiteto pirm. Rimantas Dumbrys, dir. Julius 
Širka, insp. Regina Kučienė, renginių vadovas Juozas Polikaitis. 

Nuotr. J. Tamulaitis 

BALTŲ LAISVĖS 
LYGOS ANKETA 

Kaip JAV Kongreso nariai remia 
Pabaltijo valstybių laisvės bylą? 

Yra priekaištaujančių balsų, 
kad politikieriai t ik medžioja 
mūsų balsus, bet Pabaltijo vals
tyb ių k l a u s i m u jie v i sa i 
nesidomi. Jei Lietuvos klausi
mu padaro pa lankius pareiški
mus ar Vasario 16-sios proga 
Kongrese pasako kalbą, t a i tik 
savo populiarumui pakelti ir 
balsų laimėti, šita tezė remiama 
tokiu argumentu, kad politikie
rių „meilės žodeliai" visada 

•pagausėja prieš r inkimus. Priė
musieji šią teze, nors tokių labai 
nedaug, siūlo visai nutraukt i 
bendravimą su politikieriais, o 
politinę laisvinimo programą 
vykdyti tik savo jėgomis. Kokia 
ta programa ir ka ip ją vykdyti, 
aiškinimų neteko matyti. 

Esama ir kitokių nuomonių, — 
d a u g u m a va ldž ios žmonių 
Kongrese, vyriausybėje ir teisi
nėje sistemoje y ra dor i ir 
sąžiningi žmonės, Jei dauguma 
būtų nesąžiningų, valstybė neiš
silaikytų. Tik nelaimė, kad vie
nas nesąžiningas gali pakenkti 
šimto sąžiningųjų reputacijai. 
Kreiptis į r inkėjus ir r inki 
muose laimėti jų balsus yra 
natūrali demokratinio proceso 
dalis. Kandidatas balsuotojams 
tur i būti žinomas. J i s turi 
kalbėti apie savo politinę fi
losofiją ir i š r e i k š t i savo 
nus i s t a tymą dėl konkrečių 
klausimų ir problemų. Tik čia 
daugel is k a n d i d a t ų dažnai 
i šduoda d a u g i a u žodinių 
vekselių, netu pasiruošę juos 
išpirkti. Je i dėl to galima ir 
reikia kaltinti politikierius, tai 
dar labiau balsuotojus. Jei 
balsuotojai pasitenkina palan
kiais žodžiais, o nereikalauja 
konkrečių veiksmų, ir balsuoja 
už tokį kandidatą, tai kal t i jie 

Tegu a t s a k o p a t y s 

Amerikos Baltų Lasivės lyga 
per pastaruosius septynerius 
metus, kai kuriuose projektuose 
veikdama kartu su JAV Lie
tuvių Bendruomene, pasiekė 
ke l i s mūsų sąlygose stam
besnius laimėjimus. Šiuo metu 
šalia kitų projektų ruošia infor
maciją apie J A V Kongreso 
narių, senatorių ir kongres-
menų įsipareigojimus Pabalti
jo valstybių laisvės reikalui. 
Lygos tyrimų komisija paruošė 
ir visiems Kongreso nariams, 
100 senatorių ir 435 kongres-
menams, išsiuntinėje anketą, 
prašydama ją užpildyti ir iki 
birželio pabaigos grąžinti. 

Anketoje yra 16 klausimų, į 
kuriuos prašoma atsakymų. Iš 
gautų atsakymų bus galima 
o r i e n t u o t i s k i e k iš t i k ro 
kongreso na r i ams Pabaltijo 
valstybių problema rūpi ar bent 
i k i kokio la ipsnio j i e yra 
p a s i r u o š ę šios problemos 
reikalu angažuotis konkrečioje 
veikloje. 

Beveik visi 435 kongresmenai 
i r vienas trečdalis senatorių 
ateinančiuose rinkimuose turės 
oponentus. Bus bandoma pa
siekti ta ip pat ir oponentus ir 
jiems kiek perredaguotą anketą 
pateikti. Iš gautų duomenų Bal
tų Laisvės lyga bandys daryti 
rekomendacijas, kurie kandida
ta i remtini rinkimuose. 

Klaus imai k a n d i d a t a m s 

progreso žmogaus teisių srity
je a r reiktų blokuoti Sovietų 
Sąjungos priėmimą į IMF (Inter
n a t i o n a l M o n e t a r y F u n d ) , 
GATT (General Agreement on 
Tariff and Trade) ir į Pasulinį 
Banką (World Bank)? Ar remi 
nelegalių svetimšalių amnesta-
vimą pagal Simpson — Mazzoli 
į s t a tymą? Ar p r i t a r t u m 
įstatymui, kad JAV piliečiai už 
nusikaltimus prieš žmoniškumą 
II pasaulinio karo metu bū tų 
teisiami kriminaliniuose teis
muose? Ar į savo štabą l inkęs 
priimti tarnautojų kilusių i š 
Amerikos pabaltiečių bendruo
menių? Ar kviečiamas atvyksi
te kalbėti Amerikos pabalt ie-
čiams. Nurodykite asmenį savo 
štabe, su kuriuos pabaltiečių^ 
reikalais gal ima kalbėt i . 

Mėnesio gale pama tys ime , 
k i e k s u g r į š a t s a k y m ų , 
Perskaitę anketos k laus imus , 
kai kas bus nuomonės, kad juos 
reikėjo kitaip suredaguoti. Stip
riausia kr i t ika ateis iš tų, k u r i e 
patys nieko nedaro. Tač iau 
pradžia, ir labai naudinga pra
džia, padaryta. Tur ime aiškiai 
žinoti, kas Pabaltijo bylą t i k r a i 
remia, kas ta r iamu „ r ė m i m u " 
nori tik pasigaudyti dolerių ir 
balsų. Šiandien veik k iekvieną 
dieną ateina keli a r keliol ika 
la i škų , k u r i u o s e p r a š o m a 
pinigų. Ir kuo daugiau k o k s 
kandidatas turi pinigų, t u o 
įkyriau pinigu prašinėja. N e 
d e š i m t i m i s , be t š i m t a i s 
tūkstančių lietuviškų dolerių 
nueina kand ida tams ir įvai
riems projektams remt i . Pa ra 
mos gavėjai nežino ir nesirūpina 
sužinoti, kad pinigai a te ina iš 
lietuviškų kišenių. 

Gerai organizuotos t a u t i n ė s 
grupės, ypač orientalai, ge r a i 
žino, kas jų interesams draugiš
ka i nusiteikę ir kur savo a u k a s 
nukreipti. Gavėjai irgi žino, iš 
k u r tos aukos a te ina . Jei m e s 
pažinsime savo tikruosius drau

s iu metų dėmesio centre buvę 
renginiai , ruošti Lietuvių Bend
ruomenės Kanadoje, Kul tūros 
kongresas , Pasaul io Lietuvių 
B e n d r u o m e n ė s s e i m a s i r 
Tau t in ių šokių šventė nue ina 
istorijon. Buvo daug dirbta, 
ruoštas i , p lanuota , k a d paro
džius tėvynei ir laisvojo pasaulio 
l i e tuv iams savąjį gyvastingu
mą, kū ryb ingumą ir rūpestį 
pavergtajai tėvynei . 

Po š ių d idž ių jų į v y k i ų 
i švakarėse t a ip pat laba i reikš
mingas įvykis — LSS Vll-toji 
T a u t i n ė s tovykla , k u r i bus 
rugpjūčio 14-24 d. Seven Rengės 
Scout Reservat ion, Kensington, 
Ohio valstijoje. Septintoji Tau
t inė s k a u t ų s tovykla su tampa 
su m ū s ų vals tybės 70 metų 
a t k ū r i m o n e p r i k l a u s o m a m 
gyvenimui sukakt imi , o taip pat 
ir su skauti jos 70 me tų veiklos 
s u k a k t i m i . T a u t i n ė s skau tų 
stovyklos vykdavo k a s dešimti 
meta i , ta igi s u k a k t u v i n ė ir bus 
septintoji. 

dažnai seimuose, suvažiavi
muose , svars tybose ir susi
būr imuose k a l b a m a apie lietu
viškojo j a u n i m o auk lė j imą , 
paruošimą l ie tuviškiems atei
ties da rbams , apie pakai ta lą 
v y r e s n i ų j ų v e i k ė j ų , a p i e 
j aun imo tau t in į sąmoningumą. 

Tai vis graži re tor ika ,mažai 
t e rodant i iniciatyvos atsidėti 
lietuviškojo j aun imo sąmonin
gumo auklėj imui . Išeivijoje vis-
t ik egzistuoja, gyvai veikia 
skaut i ja , a te i t in inki ja ir dar 
viena k i t a mažesnės apimties 
organizacija, kur ios tiesiogiai 
dirba su j a u n i m u . 

Ar tė jan t sept inta ja i Taut ine i 
stovyklai y ra gera proga atvirai 
pažvelgti į lietuviškąją skautija 
ir jos a t l i ekamus darbus, ugdant 
lietuviškąjį j aun imą . 

Tiesa, apie s k a u t ų didelę, 
veiklią organizaciją bendr in ių 
veiklą ap ta ranč ių s t ra ipsnių 
spaudo je m a ž o k a . S k a u t i j a 
kukl i , tyliai d i rba laba i gražų, 
l a b a i p r a s m i n g ą d a r b ą , 
vesdama mūsų j aun imą Dievo, 
Tėvynės ir Art imo meilės keliu. 
J i y r a subūrusi didelius kadrus , 
gera i pa ruoš tus skaut i ja i ir jos 
da rbams . Sk la idan t vyriausios 
skau t in inkės Stefos Gedgaudie
nės atsiųstą, gerai paruoštą sep
t in tos ios T a u t i n ė s s tovyklos 

gus ir jiem konkreč ia p a r a m a 
ats idėkosime už jų draugišku
mą, Washingtone s t ipr ins ime 
reikal ingą į taką. Bal tų Laisvės 
lyga ėmėsi iniciatyvos išaiškin
t i Pabalt i jo vals tybių laisvės 
bylai d raugiška i nus i t e ikus ius 
legis lator ius . Juos žinodami, 
sukoncent ruos ime savo ba l sus 
ir jų k ryp t imi nukre ips ime fi
n a n s i n ę paramą. 

J . Kj. 
Klausimai kandidatams, lais

vai išvertus, yra tokie: Ar remi 
Amerikos politiką nepripažinti 
Pabaltijo valstybių okupacijos ir 
neteisėtos aneksijos? Ar esi na-

patys. Buvo praeityje sudaromi rys kongresinio Ad Hoc komiteto 
žinomų žmonių komitetai rem- Pabaltijo valstybių ir Ukrainos 
ti senatorių ar kongresmanų 
kandidatūras, kur ie nuo savo 
įtakomis tu r t ingų stalų mums 
nužerdavo menkučius trupi
nius. Jei mūsų visuomenės 
vadai, pasitenkinę trupinėliais, 
rekomenduoja visuomenei to
kius kandidatus , tai politinį 
nesubrendimą demonstruojame 
patys. 

Kas kas, bent visuomeninių 
junginių priekyje stovį asmenys 
turėtų sugebėti grūdus atskirti 
nuo pelų ir nerekomneduoti 
visuomenei vietoj grūdų pirkti 
pelų maišą. Kai mes kalbame 
apie pol i t ik ier ių nesąžinin
gumą, pirmoje vietoje turėtume 
paga lvo t i ap i e savo pačių 
pajėgumą ver t in t i poli t ikos 
žmones. 

reikalams? Ar rėmei Baltų lais
vės dienos rezoliucijas? Ar daly
vavai kokioje kitoje akcijoje 
Pabaltijo valstybių reikalu? Ar 
remi politinę akciją Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklau
somybėms atstatyti? Ar pritar
t u m Paba l t i j o va l s tybėms 
suteikti statusą kaip Suomijai? 
Ar pri tar tum sovietų karinių 
pajėgų išvedimui iš Pabaltijo 
valstybių, kaip dabar išvedamos 
iš Afganistano? Ar Sovietų 
Sąjunga turėtų ta ip pat būti at-
sakominga dėl žmogaus teisių 
pažeidimų, kaip reikalaujame iš 
Pietų Afrikos? Ar Sovietų — 
Amerikos prekybinių santykių 
klausimas ristinas su esmiškais 
žmogaus teisių pagerinimais 
Sovietų Sąjungoje? Kol nėra 

programą, gal i suvokti , kiek 
daug darbščiųjų skautininkų,-
kių vyr. skaut ininkų-skaut i -
ninkių, paskaut ininkų-paskau-
t in inkių ir vyresniųjų skau-
tų-skaučių susibūrė bendram 
darbui stovyklos programoms ir 
d a r b a m s a t l i k t i . S t eb ie s i 
žrrogus, kad dar tiek daug entu
ziastų ats irandu skautijos gre
tose ir su meile ir kantrybe nuo
širdžiai dirba su mūsų augančiu 
jaunimu. 

V y r i a u s i o s s k a u t i n i n k ė s 
p raneš imu , n u m a t o m a , kad 
šioje Tautinėje stovykloje iš 
Amerikos, Kanados , Europos, 
Australijos, Pietų Amerikos 
stovyklaus iki 800 skautiško 
jaunimo. Tai gražus skaičius 
mūsų jaunimo, besiruošiančio 
ateities lietuviškiems darbams. 
Iš skautijos j au y r a išaugę 
nemaža mūsų aktyvių visuome
n i n i n k ų , k u l t ū r i n i n k ų ir 
ak tyv ių l i e tuv i škų jų darbų 
darbininkų. 

S k a u t a i , s k a u t a u d a m i , 
g y v e n a p a p r a s t a i gamtoje, 
gražioje vietoje, prie ežerų, taip 
bus ir šį kar tą . Ka i sulėks 
j a u n i m a s iš v isų pasau l io 
kraštų, stovyklavietėje išaugs 
gražus palapinių miestas, užvirs 
gyvas gyvenimas, klegės jau
n a t v i š k a s j u o k a s , skambės 
l ie tuviškos dainos , liepsnos 
tradiciniai laužai. Kiekviena 
darbo diena bus naši , darbinga. 
Skauta i ir skautės t u r ė s atlikti 
daug sudėtingų darbelių, ku
riuos į programas įrašė stovyk
los p lanuo to ja i , vyresnie j i . 
Skautai-skautės netinginiaus, 
bet ruošis gyvenimui, ruošis 
lietuviškiems darbams dirbti ar
ba jiems vadovaut i . 

Informaciją tu r iu apie LSS 
VII Taut inės stovyklos, seseri
jos rajoną. Stovykla pavadinta 
gražiu „Mano Lie tuva" vardu. 
Šio rajono virš ininkė v.s.t.n. 
Stefa Gedgaudienė, viršininkės 
pavaduotoja — v.s. fil. Meilė 
Mickienė. Rajonas suskirstytas 
į septynias pastovykles, kurių 

• k iekv iena t u r i savo gražų, 
prasmingą, l ietuvišką pavadi
nimą. Manau tu rės iu progos 
bent t rumpai ateityje aplankyti 
kiekvieną pastovyklę ir pasi
žvalgyti po jų pastogę, arčiau 
susipažinti su jų darbais, prog
ramomis. O jos gana įdomios. 
Apima nuo pačių mūsų jauniau
siųjų gėlyč'ių - bangelių, giliu
kų, bebriukų, paukštyčių ir bai
g i a n t v y r e s n i ų j ų sesių 
pastovyklę. 

įdomu ta i , kad kiekviena pa
stovyklę tur i skirtingas, amžiui, 
pasiruošimui pri taikytas, labai 
prakt iškas, gyvenimiškas prog
ramas . Programoms vadovauja 
visa eilė pastovykles pareigūnų. 
Tėve l i a i i r m a m y t ė s t u r i 
susirūpinti savo s ū n ų ir dukrų 
l ietuviška atei t imi, ideologija. 
J a u n i tėvai su dar mažais vai
kučiais galės stovykloje taip pat 
dalyvauti . Yra suorganizuota 
jauniausiųjų pastovyklę „Mo
čiutės Pa saka" vardu. Ši pasto
vyklę yfa pr i ta ikyta mažies-
siems stovyklautojams bei jų tė
veliams. Labai įdomi, vaiku
čiams supran tama , programa. 

K. BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Mannhe imo mieste įvyko 
Vakarų Vokietijos atviros Lo
tynų — Amerikos ir standarti
nių šokių pirmenybės. Tokių 
būdu, juose galėjo dalyvauti ir 
kt. valtybių šokėjai, atsiųsdami 
į pirmenybes savo kraš tų meis
t e r i u s a rba vicemeisterius. 
Neatsiliko ir Sov. Sąjunga, 
p a s k i r d a m a į š i as a t v i r a s 
pirmenybes dabartinius meis
ter ius — latvių porą Jurgį ir 
Birutę Baumanius iš Rygos, 
Aleksandrą ir Ireną Melnikovus 
iš Maskvos bei jaunius lietuvių 
— 14-metę ir 15 mėtį Egidijų 
Petronį ir Danutę (vokiečiai jos 
vardą skelbė „Diana") Velons-
kaitę. Mūsų jauniams trenerių '• 
pareigas eina dr. Česlovas ir 
Jūra tė Norvaišos, vienuolika 
k a r t ų buvę Sov. Sąjungos 
meisteriais, Mannheime eidami 
teisėjų pareigas. 

Kaip pasirodė mūsų jauniai? 
Standartinėje šokių programo
je jauni lietuviukai užėmė 14-tą 
vietą, o lotynų — 27-tą. Jaunių 
grupėje mūsiškiai pasiekė pus-
baigmę. Šį laimėjimą reikia 
laikyti labai dideliu, nes atrodo, 
kad E. Petronis ir D. Venslovai-
tė užsienyje dalyvavo pirmą 
kartą. 

Duotame spaudai pasikalbėji
me Č, ir J. Norvaišos pareiškė, 
kad Sov. Sąjungoje yra 1,2 mil. 
šokėjų poros. Šokiai yra įjungti 
į kultūrinę, o ne sportinę orga
nizaciją. Šokama buvo ir prieš 
karą, tačiau jie padarė didelį 

lūšį („Bruch"). Po karo šokiai 
pradžioje vėl papli to Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje, vė l iau 
pasiekdami Maskvą ir Lenin
gradą. 

Šiandieną moderniško šokio 
meno pradedama mokyti vaikų 
darželiuose, mokyklose, kur
suose. Sov. Sąjungoje t a i p pat 
rengiamos j a u n i ų varžybos, 
įvertinant pajėgumą k a i p ir 
vakaruose taškais , kel iant Sov. 
Sąjungos šokių klasę. 

Rusai Melnikovai y r a dar 
mėgėjai, tačiau Jurgis ir Birute 
Baumania i savo duoną pelnosi 
kaip šokių mokytojai, pasirody-
dami įvairiuose klubuose. Lat
viai tuoj pat pažymėjo, k a d įva
žiavimui į užsienį jie jokių keb
lumų neturi . Vizos lengvai gau
namos. 

Atrodo, kad užsienis lietu
viams, latviams ir rusams labai 
patinka. J ie turėjo išskristi bir
želio 19 d., tač iau norėjo pasi
likti da r vieną dieną. Nežiūrint 
savaitgalio, rengėjams pavyko 
skrydį atidėti svečių pageidau 
jama data . 

Ta pač ia p r o g a n o r ė č i a u 
pažymėti, kad apie įvykusias 
birželio mėn. demonstracijas 
Vilniuje, Kaune , Rygoje ir Ta
line p l a č i a i r a š ė v o k i š k a 
spauda, minėjo radijas. Keis ta , 
kad tyla apgaubė televiziją, nes 
pvz. į takingas Miuncheno dien
raštis „Sueddeutsche Ze i tung" 
pranešimą patalpino p i rmame 
psl. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i — 523-0440 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St. , C h i c a g o 
T e l e f o n a s - 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So. 5 0 t h Av. , C i c e r o 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

O kas nežino tos .nematomos' talkos kiekvienam darbe — šįkart koldūnai 
Kaziuko mugei Washingtone. Is kairės: Gina Skučienė, Teresė Landsbergienė, 
Meilė Mickienė ir Nijolė Grinienė. 

SUSISIEKIMO 
P L A N A V I M A S 

Illinois valstijos šešiose šiau
rės rytų apskr i tyse vykdomas 
susisiekimo planavimas, numa
t a n t naujų susisiekimo linijų 
at idarymą iki 2010 metų. 

PASISKONĖJIMAS 
CHICAGOJE 

Grant Parke birželio 28 d. pra
sidės „Taste of Chicago" vaišių 
festivalis Gran t Parke, kur 
daugybė res toranų turės savo 
skyrius, skambės muzika, bus 
įvairių programų visą savaite. 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7 - 1 2 1 3 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 

9236 S . R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
Sally Donald M., J r . 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. birželio mėn. 30 d. 

x Ateinant i pirmadienį dėl 
J A V Nepriklausomybės šven
tės — liepos 4 — „Draugo" 
redakcija, administracija ir 
spaustuvė nedirbs. Šeštadienį, 
liepos 2 d., administracija bus 
uždaryta. „Draugas" po švenčių 
išeis tik liepos 6 d. Antradienį, 
liepos 5 d., visa „Draugo" įstai
ga dirbs kaip paprastomis 
dienomis. 

x Prof. d r . Vytau tas Var
dys grįžo po Pasaulio lietuvių 
kul tūros kongreso Toronte, 
k u r i a m e turėjo vadovaut i 
vienam simpoziumui. Lydimas 
dukters Birutės, kuri per vasarą 
darbuojasi Chicagoje, aplankė 
„Draugo" redakciją, painforma
vo apie Kultūros kongresą, savo 
darbus, numatytą kelionę į 
Japoniją ir kt. Vakar aplankė 
savo motinėlę Kenoshoje. Wisc., 
ir paskui išvyko atgal į Norman, 
Okla. 
x Dr. Algirdas Statkevičius 

su d u k r a Rasa birželio 24 d. iš 
Chicagos išvyko j Kanadą ir, 
pakviesti PLB pirm. Vytauto 
Kamanto, kaip garbės svečiai 
dalyvaus Kultūros kongrese, 
PLB seime ir tautinių šokių 
šventėje. Jų kelionės lėktuvo 
bilietus parūpino vienas Chica
gos geradaris. Dr. Statkevičius 
su dukra pasiliks Kanadoje 
keletą savaičių susipažinti su 
Kanados lietuvių veikla ir į 
Chicagą grįš liepos 20 d. 

x T a u t o s Fondo t radic inė 
Vakarienė — žymenų įteikimas 
stambesniems aukotojams bus 
spalio 9 d. Taut in iuose 

.namuose. Tautos fondo paskir
tis — lėšų telkimas okupuotos 
Lietuvos laisvinimo reikalams. 
Visi kviečiami tą dieną rezer
vuoti šiam giliai prasmingam 
tikslui. 

x Lore t to l igoninė, vedama 
Šv. Kazimiero seserų vienuo
lijos, aktyviai prisidėjo prie 
kovos prieš narkotikų varto
jimą. Viešas išreiškimas nusi
statymo prieš narkotikus buvo 
birželio 25 d., šeštadienį. 

x P r a n a s J o g a , Akron, 
Ohio, visuomenininkas, lankėsi 
įvairias reikalais Chicagoje ir ta 
proga aplankė „Draugą" ir 
dienraščio paramai įteikė 20 
dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x P r a n a s Nenor t a , East 
Chicago, Indiana, daugelį metų 
nuoširdus ir dosnus „Draugo" 
rėmėjas, garbės prenumera
torius, mums rašo: „Siunčiu 150 
dol. už „Draugo" metinę pre
n u m e r a t ą su priedu. Kad 
dienraštis nuolat pasiektų skai
tytojus. Jūs panaudokite savo 
protą ir raumenis, o mes seni 
„ k r i p e l i a i " jus remsime 
„žaliukais". Prel. Aleksandras 
Dambrauskas, savo viename 
eilėraštyje yra taip pasakęs: — 
Vienas žodis ne šneka, vienas 
vyra ne talka — kaip du stos, 
visados, daugiau padarys". Nuo
širdus ir didelis ačiū už malonų 
laiškutį ir realią auką. 

x Dr . A. Laucis , Mt. Olive, 
111., mokėdamas už Lietuviškos 
knygos klubo gautas knygas, 
pridėjo ir 8.50 dol. auką. Nuošir
dus ačiū. 

x J o s e p h Kučinskas, Dovva-
giac, Mich., pratęsė prenumera
tą su 25 dol. auka. J. Kučinską 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už auką labai dėkojame. 

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

(sk) 

x Gelbėkime Petrą Gražu
lį—jo sveikata labai pablogėjo. 
JAV Jaunimo sąjunga prašo 
visus lietuvius siųsti tele
gramas, prašant jam laisvės. 
Per „Western Union" galima 
užsakyti paruoštus tekstus, 
skambinant 1-800-257 4900 ir 
prašant operatoriaus 9427. Yra 
paruoštas telegramos tekstas 
Valstybės sekretoriui Shultzui 
— nr. 1 ir Sovietų ambasadoriui 
Dubyninui — Nr. 2. Telegramų 
kaina bus įskaityta į telefono 
sąskaitą. 

x Dr. Pet ras V. Kisielius 
buvo pakviestas atstovauti 
Chicagos lietuviams katalikams 
Chicagos kardinolo J. Bernar-
din arkivyskupijos sudarytoje 
komisijoje (APC). Neseniai 
priėmime kardinolo Bernardin 
vasaros rezidencijoje Mun-
delein, 111., dr. P. V. Kisielius 
turėjo progos kardinolui padėko
ti už rūpestį padėti Lietuvos ka
talikams ir supažindinti jo štabo 
narius su katalikų Bažnyčios 
persekiojimais Lietuvoje. 

x „Draugo" administracija 
praneša, kad nuo liepos 1 d. dėl 
4-8% pašto išlaidų pakilimo yra 
priversta „Draugo" prenumera
tą pakelti metams iki 70 dol., 
pusei metų — 40 dol., savaitinį 
(šeštadienio priedą) pakelti iki 
40 dol. metams ir 25 dol. 
pusmečiui. Viskas pakilo 
skaičiuojant doleriais, taigi turi 
pakilti ir spauda, nes paštas ir 
popierius nepaprastai pabrango. 

x Lietuvių istorijos drau
gijos nariai ir visa lietuviškoji 
visuomenė kviečiama at
silankyti šį penktadienį, liepos 
1 d., 7:30 v.v. į Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejų pasiklausyti 
D. Kučėnienės paskaitos apie 
1831 m. sukilėlę E. Platerytę. 

x Muz. Stasys Gailevičius, 
Willowdale, Ont., Kanada, 
mūsų garbės prenumeratorius, 
rėmėjas, atsiuntė 10 dol. už 
kalėdines korteles, 30 dol. 
„Draugo" stiprinimui ir kartu 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams. Nuoširdus ačiū. 

x Kun. A. Senkus, Lake 
Worth, Fla., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 
14.76 dol. Prieraše rašo, kad 
kalendorius yra gražus, tik 
šventieji neatitinka dabarti
niam kalendoriui. Ačiū už auką 
ir pastabas. 

x Albina Normantas, Eliza-
beth, N.J., atsiuntė 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių, 15 dol. „Draugo" palai
kymui ir pratęsė prenumeratą 
1988 metams. A. Normantą įra
šome į garbės prenumeratorių 
sąrašą, o už aukas tariame nuo
širdų ačiū. 

x Lionginas Pliura, Racine, 
Wisc., dažnai mus paremia 
aukomis. Pratęsdamas prenu
meratą, pridėjo 25 dol. auką su 
prierašu: „Linkime dienraščiui 
.Draugui' ir visiems sėkmės, 

kad jis daug metų mus lanky
tų". L. Pliurai. mūsų garbės pre
numeratoriui, rėmėjui, tariame 
nuoširdų ačiū. 

x P. Pe t r ėnas , Sudbury, 
Ont., Kanada, su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu atsiuntė 10 
dol. už kalendorių ir 30 dol. 
dienraščio stiprinimui. P. 
Petrėną skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką la
bai dėkojame. 

x Metų ketvirčiui suėjus ir 
JAV Nepriklausomybės šventės 
proga, Čikagos Kasos įstaigos 
veiks pakeista tvarka: ketvirta
dienį, birželio 30 d. Kasa 
uždaryta; penktadienį, liepos 1 
d. bus atliekamos tik smulkios 
(teller) operacijos. Šeštadienį ir 
pirmadienį, liepos 2 ir 4 d. 
visos Čikagos Kasos įstaigos 
uždarytos. Antradienį, liepos 
5 d. visos įstaigos veiks nor-

, malia tvarka. Pageidaujama, 
kad Kasos nariai atliktų savo 
firansinius reikalus prieš 
ketvirčio užbaigimo laikotarpį. 

(sk) 

Vidurio Amerikos apygardos Lietuvos Vyčių tarybos nariai. Iš k.: 1-je eil. — Julia Zakarka, Ellie Kasputis, John 
Paukštis, kun. Ant. Zakarauskas, Algirdai Brazis — pirm., Mary Juzėnas ir Al. Zakarka. H-je eil. — Estelle Rogers, 
Gėry Mack, Mary F. Kincius, Evelyn Ozelis, Susan Binkis. Frank Zapolis, Josephine Juzėnas ir Peter Juzėnas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KAS NAUJO CHICAGOS 

PIETVAKARIUOSE? 

Apie 200 vyresnės, vidurinės 
ir net jaunesnės kartos lietuvių 
susirinko birželio 12 d. naujai 
kuriamam Pasaulio Lietuvių 
centre (buvusiose DeAndreis 
seminarijos patalpose), 
Lemonte. Šv. Mišios šios apy
linkes lietuviams laikomos jau 
visas mėnuo erdvioje koplyčioje. 
Tą sekmadienį buvo meldžia
masi už Sibiro tremtinius, kurių 
kančios ir tvirti įsitikinimai 
ruošė ir teberuošia mūsų tautai 
naujus kovotojus prieš religinę 
ir tautinę priespaudą tėvynėje. 
O ką veikiame mes išeivijoje? 
Ar visomis jėgomis stengiamės 
darbuotis tose srityse, kurias 
gaiime pavadinti lietuviškosios 
veiklos frontais? Ar, augindami 
jaunąją kartą, žvelgiame atei-
tin, galvodami ir planuodami 
kas bus „po mūsų"? 

Tuo labai entuziastingai ėmė 
rūpintis Chicagos pietvaka
riuose gyvenančios jaunesnės 
kartos šeimos ir ypač savo 
veiklą išvystė po ryžtingo nu
tarimo įsigyti nebrangiai ir 
geromis sąlygomis „Lito" bend
rovės parduodamą pastatą su 
modernia koplyčia, kuri tampa 
maldos namais naujais stei
giamai misijai-parapijai. 

Norėdami šio projekto pažan
gą apibūdinti, iniciatoriai su
kvietė Chicagos ir plačių apylin
kių lietuvius į susirinkimą ir 
patalpų apžiūrėjimą. Reikia pa
girti jaunuosius šio centro stei
gėjus už jų t rumpus , bet 
išsamius pranešimus, tikslius 
atsakymus į keliamus klau
simus, už pagarbą ir dėmesį, 
rodomą vyresniesiems. Tam 
susirinkimui buvo specialiai 
parūpintos kėdės, paruoštas 
gausių užkandžių ir saldumynų 

stalas. Susirinkimo eiga neištęs-
ta. 

Jį pradėjo Pasaulio Lietuvių 
centro tarybos pirm. Vyt. Šoliū-
nas. tardamas, kad šių visais at
žvilgiais tinkamų patalpų įsi
gijimas nėra mums joks liuksu
sas, bet būtinybė. Šis centras su 
nieku nekonkuruoja, nes gyve
nimo tikrovė rodo, kad lietu
viška kolonija Chicagos pašo
nėje vis gausėja (jau pri
skaičiuojama apie 500 šeimų). 
Baigdamas Vyt. Šoliūnas tarė: 
„Priimkite mūsų kvietimą tap
ti šio centro steigėjais ir išklau
sykite pranešimų, tikrai atsi
davusių jaunų žmonių, kurie 
paskutiniu poros mėnesių laiko
tarpiu daug darbo įdėjo, jų pla
nas virsta realybe.". 

Valdybos pirmininkas adv. R. 
Domanskis trumpai apžvelgė 
dabartine padėtį. Šios korpora
cijos — Lithuanian Mission 
Center, Inc. — įstatai surašyti 
ir aukotojai, paaukoję 200 dol.. 
gauna 1 balsą nutarimų atveju, 
atsakingais lieka Misijos cen
tras. Šiuo metu jau yra surinkta 
apie 150 tūkstančių dolerių, 
laikomų „escrow" sąskaitoje, 
kol liepos 8 d. bus pasirašyti 
pirkimo dokumentai ir gautos 
nuosavybės teisės. Be abejo, iki 
milijono sumos dar daug trūks
ta, tačiau po sutarties pasi
rašymo patalpomis bus pilnai 

' naudojamasi , ir t a i a tneš 
' laukiamų pajamų. R. Domans
kis dėkojo adv. S. Kupriui, kurio 
pastangų dėka praėjusį rudenį 
šiam centrui buvo gautas „not 
for profit" statusas. 

Gegužės pabaigoje į New 
Yorką savo lėšomis nuvykę adv. 
R. Domanskis. Vyt. Januškis ir 
R. Burba 8 valandas trukumo 
pasitarimo metu su „Lito" 
bendrovės prezidentu Vyt. Ve-
beliūnu galutinai susitarė dėl 

pirkimo sąlygų ir mokėjimo ter
minų. Paskolą „Litas" suteikia 
labai palankiois sąlygomis, 
pirkimo kaina — 1 mil. dolerių. 

Adv. R. Domanskiui pra
nešimą baigus, buvo kviečiami 
kiekvienos srities komisijų pir
mininkai apibūdinti veiklos 
planus ir kas iki šiol jau 
padaryta. 

Rem. Poskočimas, pastato 
įrengimu besirūpinantis, 
pranešė, kad buvę savininkai 
jokių baidų nepalieka, tad tenka 
ieškoti mokyklai suolų, stalų, 
salei kėdžių, virtuvei indų, ra
kandų ir šiaip visokių reikmenų 
galimai pigesne kaina. Kvietė 
žinančius, kur to viso galima 
gauti ar norinčius paaukoti — 
pranešti jam. 

Inžinerijos komisijos pirm. G. 
Bielskus pranešė, kad, tinkamai 
čia įsikūrus, teks dar daug 
pataisymų ir pertvarkymų 
atlikti. Kvietė, kas tik gali, prie 
įvairių numatomų darbų pri
sidėti. Norima daug ką atlikti 
talkos būdu. 

J. Riškus, finansų telkimo 
komisijos pirmininkas, džiugiai 
pranešė, kad šio susirinkimo 
metų gauta 14 tūkstančių dol. 
įnašų ir pažadų netolimoje atei
tyje juos padidinti. Šioje komi
sijoje darbuojasi 14 asmenų, ir 
yra numatyta lankyti lietuvius 
namuose, kviečiant įsijungti į 
šio centro steigėjų eiles. 

Ekonominio planavimo komi
sijos pirmininkas Vyt. Januškis, 
pasinaudodamas brėžiniu, pri
statė planą^taip galvojama tvar
kytis, kad po 5 metų nuomų už 
patalpas pagalba būtų galima 
baigti skolos išmokėjimą. 
Daugiau kaip 100,000 pėdų 
turįs pastatas su koplyčia, kle
bonui skirtomis patalpomis ir 
15 akrų žemės plotu galės tar
nauti daugeliui renginių. Jau 
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nuo liepos pabaigos čia ims 
veikti Montessori „Žiburėlio" 
vaikų darželis, rugsėjo mėn. 
darbą pradės abi Maironio 
lituanistinės mokyklos. Virtu
vėje galės būti paruoštas mais
tas 200 žmonių. Salės ta lpa — 
500 vietų. 

Šios plačios apimties komisijų 
posėdžiai vyksta kas savaitę, 
įnešama vis daugiau dėmesio 
vertų idėjų. Laukiama ener
gingų planuotojų renginiams — 
tai palengvintų šiai komisijai 
darbą. Jau gautas pasiūlymas 
suruošti grandiozinę madų pa
rodą ir gautą pelną skirti cen
tro skoloms mažinti. Galima ir 
daugiau panašių renginių su
ruošti j geravališkai aukojant 
lietuviškus talentus. 

K. Laukaitis, ryšių su organi
zacijomis pirmininkas, pranešė, 
kad praėjusią s ava i t ę iš
siuntinėta apie 100 laiškų dau
geliui lietuviškų organizacijų, 
pristatant centro pirkimo planą. 
Jis pasidžiaugė, kad mūsų jau
noji arba vdurinioji karta rūpi
nasi lietuvybės išlaikymu. Visos 
organizacijos prašomos atsiųsti 
savo atstovus patalpoms apžiū
rėti ir pradėti jomis naudotis. 
Rugpjūčio mėn. numatoma su
ruošti informacinę vakaronę. 

Informacijos komisijai vado
vauja R. Sušinskienė. Ji skelbia 
spaudoje aukotojų pavardes, 
netrukus bus pranešimai ir 
radijo programose. Jos 
nuomone, skelbiamos aukotojų 
pavardės bus paskatas susi
domėti, neatsilikti. Ypač nau
dingi yra įmonėse įvesti „mat-
ching funds" (kai kur net patri
gubinantys aukotojo skiriamą 
sumą). Reikia visiems savo dar
bovietėse pasiteirauti apie šį 
lėšų gavimo būdą. 

Iždininkas Alv. Jonikas tikisi, 
kad iki pirkimo dokumentų 
pasirašymo datos bus pasiekta 
300 tūkst. dolerių suma, o iki 
metų pabaigos — gal ir visas 
milijonas! Po jo žodžių LB 
Lemonto apylinkės pirm. L. 
Šlenys įteikė 1000 dol. čekį, 
pažymėdamas, kad apylinkė jau 
seniai moraliai šį projektą 
remia, o dabar prisideda ir su 
savu įnašu. Susirinkime daly
vavęs iš New Yorko atvykęs 
Kasos tarybos pirm. dr. R. 
Vaičaitis perdavė vadovybės 
sveikinimus ir pal inkėjo 
sėkmės. 

Buvo klausimų ir iš dalyvių 
pusės, pvz., koks pavadinimas 
bus nuosavybės dokumentuose 
ir ar Lietuvių misija figūruos 
kaip centro dal in inkė . At
sakyta, kad misija koplyčią ir 
klebono gyvenamas patalpas 
nuomos taip pat, kaip ir mo
kyklos ar kitos organizacijos. 
(Dabar koplyčia naudojamasi 
nuomos nemokant). Joje jau 
įrengta garsiakalbių sistema, 
tvarkomi vargonai naujųjų 
parapiečių aukomis. Ačiū jiems! 
Būsimosios misijos klebonas 
kun. L. Zaremba, SJ, pridėjo, 
kad reikia turėti kantrybės ir 
t ikėt is , kad b i u r o k r a t i n ė 
žinginė bus spartesnė. Misijos 
reikalai ir jos s tatutas dabar 
sprendžiami arkidiecezijoje. 
Šioje koplyčioje pamaldas ruošti 
kviečiami ir lietuviai evangeli
kai. 

Buvo pasiūlyta kviesti ir pir-
mosis emigracijos lietuvius bei 
jų palikuonis, turinčius savo 
įmones, prie centro steigimo 
prisidėti. Adv. R. Domanskis 
pranešė, kad šis reikalas jau 
pasiūlytas Lietuvių Prekybos 
rūmų vadovybei. Taipgi PLB 
seimo metu Toronte Kanadoje 
bus tariamasi ir prašoma, kad 
šį projektą remtų naujoji PLB 
vadovybė. 

Taip pat pasiūlyta paruošti 
biuletenius — „press release" ir 
juos s iunt inėt i l i e tuv i ška i 
spaudai bei radijo valandėlėms. 
Tai numatoma artimoje ateityje 
padaryti. Siūlyta įvairių būdų 
greitesniam lėšų sutelkimui. 
Pirmasis renginys, kiek girdėta, 
bus liepos pabaigoje ruošiama 
gegužinės savam, pavėsingam 
kieme Gautas pelnas gal atly
gins iniciatoriams jų asmenines 

IŠARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— A.a. prel. Jonas Schar-
nus (Šernius), buvęs ilgametis 
Švč. Trejybės Newarke, N.J., 
lietuvių parapijos klebonas, 
mirė birželio 18 d. Velionis buvo 
gimęs 1911 m. birželio 29 d. 
Newarke. Kunigu buvo įšven
tintas 1938 m. birželio 11 d. 
Kaip kunigas darbavosi So
pulingosios Dievo Motinos pa
rapijoje Kearny, Šv. Petro ir 
Povilo par. Elizabethe, Šv. Onos 
par. Jersey City h* nuo 1963 m. 
buvo klebonas Švč. Trejybės pa
rapijoje Newarke, N. J. Jau buvo 
išėjęs į pensiją ir buvo 
vėlesniam laikui atidėtas jo 
auksinės kunigystės sukakties 
minėjimas. Prel. J. Sharnus 
buvo palaidotas birželio 22 d., 
trečiadienį. 
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— Krist ina Bekaitė, Edo ir 
Dalės Bekų duktė, birželio 4 
dieną ištekėjo už dantų gydytojo 
Mark Bayless. Gražios ves
tuvinės apeigos buvo atliktos 
Monterey, Californijoje, kur 
Kr i s t i nos vyras tur i savo 
praktiką. Kristina yra baigusi 
Californijos univers i te tą , 
Fullerton ir dirba „Double 
Tree" viešbutyje kaip viena iš 
managerių. Vestuvėse dalyvavo 
apie 180 draugų, giminių ir 
pažįstamų, suvažiavusių iš visų 
Amerikos vietovių. Vestuvinis 
pokylis vyko „Double Tree" 
viešbuty iš kurio matomas 
gražus Monterey uosto vaizdas, 
sudarė svečiams ypatingą įspū
dį. Jaunavedžiai povestuvinei 
kelionei išvyko į Meksikos 
gilumą. Kristina yra anūkė 
Alfonso Telyčėno ir Teklės Iva
nauskienės, kurie gyveno Los 
Angeles mieste ir priklausė Šv. 
Kazimiero parapijai. 

išlaidas (gautos aukos neliečia
mos). 

Susirinkimas baigtas visų 
nuoširdžiai ir viltingai sugiedo
tu Lietuvos himnu. Ar išgir
do jo aidą tūkstantinės minios 
mūsų sesių ir brolių, tą dieną 
demonstravusių „už Dievą ir 
Tėvynę" Vilniuje, Gedimino 
aikštėje? Tikėkime, kad taip 
mes vienijamės — per ten ir čia 
išaugusią lietuviškai susipra
tusią jaunąją kartą. Jie tvirtina 
ta i savo pozityviu darbu, kad 
lietuvybė tvirtai remiasi ant jų 
jaunų, energingų pečių. 

Pasaulio Lietuvių centro tary
bos sudėtis yra: Vyt. Šoliūnas — 
pirm., A. Katiliškytė — sekr., D. 
Dundzilienė — ižd. ir nariai — 
R. Burba, R. Domanskis, Vyt. 
Januškis, G. Rimkienė, R. Su
šinskienė, L. Šlenys. Valdybos 
pirm. yra adv. R. Domanskis, 
sekr. — R. Sušinskienė, ižd. — 
Alv. Jonikas, nariai — R. Bur
ba, M. Jakaitis, Vyt. Januškis, 
L. Norusis ir J. Riškus. Kiekvie
nas iš jų besidomintiems gali su
teikti įvairios informacijos. 

S.J. 

A d v o k a t a s Jonas Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . - 776-8700 

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


