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

Kratos ir tardymai
Vilnius. 1987 m. spalio 14 d.
Nijolė Sadūnaitė buvo iškviesta
į prokuratūrą, Gogolio 4, pas
tardytoją Jurkštą. Tardytojas
paaiškino, kad N. Sadūnaitė
iškviesta kaip liudininkė bylo
je dėl leidinio ,,LKBK"
gaminimo ir platinimo. Sekė
visa eilė klausimų:
ar
„Kronika" teisingai pateikia
medžiagą apie įvairius jos
gyvenimo etapus, koks pačios
N. Sadūnaitės vaidmuo, paruo
šiant autobiografinę medžiagą
ir pan. Tardomieji paaiškino,
kad „Kronika" rašo tiesą, o ką
rašo apie ją — nežino. Į
klausimą, koks jos vaidmuo,
paruošiant medžiagą, neatsakė ir
pareiškė, kad į tai atsakys tik
teisme. Tardytoją J u r k š t ą
domino 1985 m. Chicagoje
„Ateities" leidykloje išleista N.
Sadūnaitės knyga ,,KGB
akiratyje" „Ar jūs tikrai šios
knygos autorė? Papasakokite
apie jos sukūrimą, išplatinimą
ir kokiu tikslu tai padarėte", —
klausė tardytojas. N. Sadūnaitė
pasisakė esanti minėtos knygos
autorė, o daugiau ką nors
liudyti atsisakė, motyvuodama,
kad sovietų valdžia ją laiko an
tros klasės žmogumi — neatik duoda iš užsienio siųstų laiškų,
siuntinių. Paklausta, ar knygoje
autobiografiniai faktai teisingai
surašyti, N. Sadūnaitė pa
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aiškino, kad visa sovietinė
tikrovė aprašyta sušvelnintai, o
kaip ją atspausdino leidykla —
nežino, pati knygos nėra ma
čiusi. „Aš šią knygą parašiau,
perdaviau leidėjams, kad šie
atspausdintų, o kokiu būdu tai
p a d a r i a u , neaiškinsiu", —
kalbėjo N. Sadūnaitė.
Baigiantis tardymui, kuris
t r u k o maždaug p u s a n t r o s
valandos, prisistatė prokurors J.
Bakučionis ir dar vienas asmuo.
J. Bakučionis perskaitė N.
Sadūnaitei įspėjimą dėl rugpjū
čio 23 d. vykusios demonstra
cijos Vilniuje, o tuo metu nepa
žįstamasis, atėjęs į kabinetą
kartu su J. Bakučioniu, ją fil
mavo.
1987 m. spalio 15 d. N. Sadū
naitė, protestuodama prieš
neteisėtą prievartinį filmavimą,
parašė pareiškimą TSRS Gene
raliniam Prokurorui Rekunkovui. Pareiškime rašoma: „Fil
mavimą laikau pasikėsinimu į
mano asmens orumą, kadangi
n e ž i n a u , kur ir k a m bus
panaudota kino juosta, juo
labiau, kad filmavo žmonės,
p r i e š i š k a i nusiteikę mano
atžvilgiu dėl mano veiklos, susi
jusios su žmogaus teisių
gynimu. Reikalauju nutraukti
panašias akcijas ir sunaikinti
minėtą t i n o juostą".
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— Londone 6,000 ukrainiečių
J u n g t i n i ų Amerikos Valstybių Aukščiausias Teismas
paminėjo savo krikšto 1,000
metų jubiliejų su didžiulėmis
iškilmėmis, kurias pradėjo
pamaldomis, dalyvaujant kardi
Prašė nevartoti
nolui Lubačivskiui. Buvo
žodžio „okupacija" atidengtas monumentalus šv.
Vladimiro paminklas, o vakare
Specialus prokuroras nekenkia prezidentūrai
Vilnius. — Gauta papildomų
įvyko Royal Albert salėje
Specialus prokuroras Law- žinių apie masinių trėmimų pri įspūdingas 1,000 choristų
VVashingtonas. — Vyriausias
Panaikintos kliūtys
rence MValsh, kuris veda Irano siminimo minėjimą birželio 14 koncertas, kuriame buvo atlikti
Teismas padarė vieną svarbiau
specialiems prokurorams
— Contras bylą, pareiškė pasi d. Gedimino aikštėje.
sių sprendimų, kad nepriklau
tik ukrainiečių kompozitorių
Vyriausias teisėjas VVilliam tenkinimą Vyriausiojo Teismo
Prieš demonstraciją pas Anta
somo prokuroro investigacijos,
H. Rehnquist tuo reikalu išreiš sprendimu, nes jam tai sudaro ną Terlecką atvyko KGB kūriniai. 6,000 vietų salė buvo
kurios tiria aukštųjų vyriausy
išparduota prieš mėnesį. Geros
kė
Vyriausiojo
Teismo geras teisines darbo sąlygas.
pulkininkas Česnavičius ir KGB
bės pareigūnų bylas, nesiprie
recenzijos buvo Londono
nuomonę, atmesdamas visą eilę
majoras Bimbyris su palydovu.
šina Amerikos konstitucijai.
dienraščiuose.
argumentų, kad būtų panaikin
Jie iškvietė Terlecką pas Vil
Susilpnėjo gynėjų
Septyni teisėjai balsavo už ir
— Washingtone Atstovų
tas įstatymas. Įstatymas nesi
niaus miesto Vykdomojo
argumentai
vienas buvo prieš. Šiuo spren
rūmų
planavimo komitetas
priešina vyriausiojo egzekutyvo
komiteto pirmininką Vileikį.
dimu
pasisakoma
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įvairius
Irano — Contras bylos advo Pokalbis buvo mandagus,
teisių atskyrimo principui.
Amerikos daugelio prezidnetų
Šis sprendimas panaikina katai gynėjai nebeturi argu taktiškas, bet Vileikis ir sau siūlymus, kad karinės gamybos
nuomonę, kad specialus pro
kliūtis specialiems prokurorams mentų, kad nepriklausomo pro gumas įspėjo Terlecką, kad kontraktoriai ir kiti su tuo
kuroras yra nesuderinamas su
vesti
bylas
ir
pačiam kuroro Walsh surinkta medžia nebūtų anti-sovietinių išsi surišti prekybininkai turėtų per
konstitucijos dvasia ir suvaržo
Generaliniam prokurorui Ed- ga, remiantis valstybiniu sau šokimų. Terleckas pažadėjo. būsimuosius trejus metus
prezidento galias, [statymas lei
win Meese III, kwi*> finansiniai gumo principu, negali būti , ^alvd^mas, kad lietuviai ne sumokėti 5.5, bil. dol. daugiau
džia teisėjams paskirti specia
reikalai yra susipainioję su panaudota teisme prieš North ir suinteresuoti trukdyti Gorba mokesčių.
lius prokurorus, kurie nepri
— „Pravdos" redaktorius
privačių kompanijų reikalais, Poindexter. Pirmoji byla bus čiovui, ir tokių žodžių, kaip
klausomai nuo kitų instancijų
Afanasyevas,
paklaustas
p u l k i n i n k u i Oliver North, pulk. Oliver North rugpjūčio Lietuvos okupacija, nebūsią
ištirtų specialius atvejus, ku
žurnalistų, kodėl laikraštis
buvusiam Saugumo tarybos pradžioje.
vartojama. Tačiau per minėjimą
riuos kartais prezidentas nori
Vyr. Teisėjas Rehnųuist užsimenant apie birželio 15 d., nieko nerašė apie praėjusį
nariui ir padėjusiam Contras
tik pats vienas kontroliuoti.
partizanams ir admirolui John mano, kad jų sprendimas žodžio okupacija kitiems šeštadienį įvykusias demon
Prez. Reaganas buvo pasisakęs,
Poindexter, buvusiam Saugumo nekenkia balansui tarp trijų kalbėtojams nepavyko išvengti. stracijas Maskvoje, kai pro
kad tas įstatymas yra ne konsti
testuotojai šaukė „Šalin KGB",
tarybos viršininkui. Taip pat pa vyriausybės institiucijų. Tačiau
Visi kalbėjusieji, išskyrus
tucinis. Nuo dabar Kongresas
„Mes
negalime
naikinamos legalumo abejonės įdomi Teismo nuomonė/ jog Terlecką, reikalavo teismo atsakė:
turės aiškią galią skirti, kontro
anksčiau nuteistiems preziden Amerikos Generalinis pro Stalino laikų nusikaltėliams. spausdinti ,Šalin KGB' „Pravliuoti ir sulaikyti federalinius
to Reagano padėjėjams Michael kuroras gali nuspręsti, kada Tris kartus kalėjęs Terleckas doje". Mes manome, kad valsty
prokurorus.
specialus prokuroras turi būti sakėsi jiems jau atleidęs ir tvir bės saugumo komitetas yra rei
Deaver ir Lyn Nofziger.
kviečiamas ir kada jis gali būti tino, kad jiems, kaip ir dabar kalingas".
— Prez. Reaganas pratęsė
dėl svarbios priežasties at tiniams
saugumiečiams,
leistas.
geriausia bausmė, kad apie jų Ukrainiečiu komisijos veiklą,
Teisėjas Antonin Scalia atsi darbus rašoma net sovietinėje kuri tyrinėja Ukrainos bado
reikalus, dar dvejiems metams.
Bostonas. — Massachusetts
Spaudos konferencijoje gu sakė šiame sprendime daly spaudoje. Antanas Terleckas Ta komisija yra sudaryta iš 165
valstijos nesubalansuotas biu bernatorius gyrė savo suge vauti.
užbaigė minėjimą, padėkoda
džetas iškelia daug klausimų jos bėjimus prieš respublikonus,
mas valdžiai, kad netrukdė asmenų ir tiria Stalino laik
gubernatoriui M. Dukakiui, primindamas, kad ir jų vadovy
demonstracijos, kviesdamas vi mečio siautimą Ukrainoje, kai
kuris nori būti Amerikos prezi bėje nebuvo subalansuotas
sus į rugpjūčio 23 d. nuo bado mirė milijonai žmonių
Nauja PLB valdyba
dentu. Klausimas yra, iš kur federalinis biudžetas. Jis sakėsi
demonstraciją, ir prašydamas ir tuometinė Sovietų Sąjunga
vykdė genocidą.
gauti pinigų, nepadidinus gy subalansavęs devynis biudžetus
Torontas. — Pasaulio Lietu minią nesiveržti į milicijos
— Gynybos departamento in
ventojams mokesčių. Šios valsti iš eilės, tik šitas nepasisekęs. vių Bendruomenės seime uždarytas gatves, laikytis
vestigacijos
byloje j a u yra
jos fiskaliniai metai prasideda Spauda kaip tik primena šį Toronte išrinkta nauja valdyba. ramiai.
išleisti
275
įsakymai
įteikti
liepos 1 d., o biudžete trūksta reikalą todėl, kad jis nekartą Jos sudėtis tokia: pirmininkas
dokumentams, padarytos 42
200 mil. dol. numatytame 12 bil. sakėsi sugebąs būti geru prof. dr. Vytautas Bieliauskas,
Ok.
Lietuvoje
mirė
kratos dvylikoje valstijų ir
dol. biudžete. Valstijai ir šiais menedžeriu ir turįs finansinį nariai — inž. Eugenijus Čupišklausyta daugiau kaip 4.000
metais trūksta 400 mil. dol. atsakomybės jausmą. Ir būda linskas, Algis Juzukonis ir
kun. P. Guobys
užregistruotų telefoninių pasi
Amerikos gyventojai domisi, mas Baltuosiuose rūmuose mo Gabija Petrauskienė iš Kana
Iš
okupuotos
Lietuvos
gauta
kalbėjimų.
kaip Massachusetts valstija kesčius didintų tik ..blogiausiu dos, dr. Vytautas Dambrava iš
žinia,
kad
Širvintose.
subalansuos savo biudžetą ir tai a t v e j u " . Ir šioje spaudos Venecueios. Algimantas Gurec— Kubos diktatorius išleido 3
Kaišiadorių vyskupijoje, mirė
atsilieps gub. Dukakio kandi konferencijoje
ž u r n a l i s t ų kas ir Raimundas Kudukis iš tos parapijos altarista a.a. kun. • kubiečius iš kalėjimo, įskaitant
datūrai.
paklaustas, ar šį savo teigimą Jungtinių Amerikos Valstybių, P e t r a s Guobys. Velionis ir vieną karį, kuris dalyvavo są
Nežiūrint finansinių sunku dar palaiko, atsakė ,.taip".
Pareigomis bus pasiskirstyta palaidotas Širvintose birželio 22 moksle nuversti Fidel Castro.
mų jo valstijoje, D u k a k i s
vėliau.
„Didesni mokesčiai, didžios
d., trečiadienį, dalyvaujant Kubos žinių agentūra „Prensa
nenoriai kalba apie mokesčių
būriui kunigų. Kun. P. Gobys Latina" pranešė, jog Ramon
išlaidos"
kėlimą. Jis taip pat nenorėjo
buvo gimęs 1915 m. lapkričio 3 Diaz 1966 m. buvo nuteistas 25
Respublikonai Ed Rogers,
patvirtinti 5% padidinimą
d. Kunigu {šventintas Kaune m. kalėjimo bausme už pasikė
cigarečių pokeliui. Kai kurios respublikonų kampanijos mene
1940 m. birželio 15 d. Nuo 1986 sinimą prieš Castro gyvybę. Jis
socialinio pobūdžio programos jo džeris, pasakė apie Dukakį: „Jo
m. dirbo Širvintų parapijoje. Tai ir kiti du paleistieji jau atvyko
valstijoje buvo sustabdytos ir reakcija į problemas yra
septintas ok. Lietuvoje ir trečias į Miami.
tuo buvo sutaupyta 130 mil. dol. suvynioti jas į popierį ir padidin
Kaišiadorių vyskupijoje šiemet
ti mokesčius, kas tradiciniai
miręs kunigas. Šiais metais
atitinka Demokratų partiją KALENDORIUS
buvo įšventinti 27 nauji
Sutiko su mokesčių didinimu didesni mokesčiai, didžios
kunigai.kurie padalinti tarp
Liepos 1 d.: Julijus. Liepa,
Po ilgų posėdžių gurb. išlaidos, didesnė vyriausybės
įvairių
vyskupijų.
Aronas.
Tautnmas, Jutvara,
Dukakis, kuris yra pasakęs, jei kontrolė". O Massachusetts
Gendrutis.
bus išrinktas prezidentu, tai respublikonų partijos vadas
Aristonas.
Liepos 2 d
— San Francisco apylinkėje
federalinius mokesčius padidins Raymond Shamie pareiškė:
Žilvinas,
buvo stiprus žemės drebėjimas Lengvenis,
tik tada, kai nebebus kitos „Kai Dukakis 1983 m. perėmė
Monegunda.
pirmadienį, kuris tęsėsi 10
išeities surasta. Birželio 23 d. valstijos vadovavimą, jis
padidino
išlaidas
73%
ir
todėl
sekundžių. Žmonės galėjo
padidino mokesčius savo valsti
ORAS
yra
laiko
klausimas,
kada
bus
pastebėti, kaip susvyravo
jos gyventojams, kad galėtų
subalansuoti Massachusetts vėl pakelti mokesčiai, nežiūrint Naujasis Pasaulio Lietuviu Bend dangoraižiai. Kelios seismograSaulė teka 5:19. leidžiasi 8:29.
k r a š t o ruomenė.- pirmininkas
prof. finės stotys rodė 5.7 stiprumo.
valstijos biudžetą. Šis jo aktas kaip stipri b ū t ų
Temperatūra dieną 75 1.,
Vvlautas Bieliauskas
Sužeistu nebuvo.
labai patinka respublikonams. ekonominė padėtis".
naktį 55 1.
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Aukščiausiojo Teismo sprendimas

(Bus daugiau)

Jungtinių Tautų siūlymas
palankus komunistams
Jungtinės Tautos. — Vienas a s i s t e n t a s Diego Cordovez,
vyriausiųjų laisvės kovotojų kuris vedė derybas ir pasirašant
afganų vadų pasakė Jungtinių paktą Genevoje Afganistano
Tautų atstovui, jog didžiausias reikalu.
tikslas šiuo metu yra suorgani
Cordovez sako, jog jo tikslas
zuoti plataus masto koalicinę yra surasti politinį kompromisą
valdžią, kuri pakeistų marksis tarp Afganistano politinių gru
tinį prez. Najibullah režimą, bet pių', į tą planą įeina partizanų
ne pagalbos
aprūpinimą vadai Pakistane, kovojantys
Afganistanui.
partizanų vadai pačiame Afga
Šis karo vadas Abdul Haq nistane, komunistai Kabule ir
vadovauja daugiau kaip 5,000 karaliaus Mohammed Zahir
karių afganų sostinės Kabulo Shah šalininkai egzilėje.
srityje. Jis yra vienas įtakin
Nutraukite kovas, gausite
giausių karininkų, kurie veda
partizanų kovas ir šiuo metu
pinigų
perima politinį vadovavimą, kai
Abdul Haq, kuris yra 40 m. ir
sovietų kariai pamažu traukiasi
p r a ė j u s i a i s metais kovose
iš Afganistano.
prarado koją ir dabar vaikšto su
dirbtine, yra lojalus septynių
Pasitarimas su partizanų
kovojančių grupių Rezistencijai
vadu
Pakistane. Jis nesutiko su
Dviejų dienų pasitarimuose su pasiūlymu jėga užimti sostinę
Jungtinių Tautų atstovais, Haq Kabulą, nes būtų žuvę daug
paaiškino, jog jis nesutinka, kad žmonių ir sunaikinta daug
būtų išleista 1 bilijonas dolerių pastatų. Šis karo vadas pačioje
atstatymo darbams ir sugrįži sostinėje turi daugiau kaip
mui pabėgėlių prieš tai, kol nėra 10,000 šalininkų. Jis pasakė:
įteisinta nauja vyriausybė. „puolant sostinę, būtų daug kas
Tokia parama dabar padėtų tik sunaikinta, štai, kodėl aš noriu,
komunistams. „Ką jie nori kad pirmiau būtų rasta politinė
dabar daryti, tai yra atstatymas išeitis".
Afganistane kelių ir tiltų, kad
Būdamas už suformavimą
galėtų veikti susisiekimas, nes naujos vyriausybės krašto vidu
tada pasidarys daug lengviau je, jis griežtai yra priešingas
sovietams ir Najibullah komu prieš komunistų buvimą joje, o
nistams kovoti prieš mus", ypač Najibullah, kurį jis vadina
aiškino Haq. Pirmoji mūsų pro „mūsų Hitleriu". Jis pasisakė,
blema yra baigti kovas pasalinti kad jis buvo lankstus kitų
Najibullah ir padaryti politinį politinių grupių atžvilgiu,
sprendimą. Tik po to mums pavyzdžiui karaliaus šalininkų
reikės užsienio pagalbos".
grupei.
Tai buvo pirmas Jungtinio
J u n g t i n i ų Tautų atstovas
Tautų generalinio sekretoriaus pasakė Haq, jog ši organizaci
Cuellar pasiuntinio pasitarimas ja galėtų padėti su 1.1 bil. dol.
su partizanų vadu Haq, įvykęs parama Afganistanui, bet, kol
Jungtinių Tautų vadovybės vyksta kovos, ta parama nebūtų
pageidavimu. Šią savaitę at efektyvi. Ji taip pat negalėtų
vyksta į Pakistaną ir į būti naudojama politinio spren
Afganistaną gen. sekretoriaus dimo pagreitinimui.
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Dukakis kelia mokesčius
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AUSTRALIJON
BESIRUOŠIANT
Stiprėja „Neries" sporto
komandos
Kadaise stipraus Chicagos
„Neries" sporto klubo bebuvo
likę tik prisiminimai. Stengian
tis klubą atgaivinti, pirmininko
pareigoms įsipareigodamas
Romas Puodžiūnas pareiškė:
„Neris" nebus palaidota. Ban
dysime grįžti į senus gerus
laikus"... Jis nekalbėjo tuščiai.
Atgaivintoji vyrų krepšinio
komanda už metų ar dviejų vėl
bus rimtas priešininkas vi
siems. „Neries" jaunių ko
manda pernai New Yorke ir šį
pavasarį Chicagoje laimėjo
pirmą vietą ir vyksta į III-sias
P.L.S. Žaidynes Australijoje.
Vyrų tinklinio komanda taip
pat New Yorke ir Chicagoje
laimėjo pirmą vietą. Australijon
žada keliauti ir moterų tinklinio
komanda.
Pajėgi jaunių
krepšinio komanda
„Neries" jaunių krepšinio
komandai vadovauja pats klubo
pirm. Romas Puodžiūnas, o ją
treniruoja Edas Modestas,
vienas iš mūsų rinktinės geriau
sių žaidėjų ankstyvesnėse kelio
nėse į Europą ir Australiją.
Jaunių komandą sudaro:
1. Erikas Čilenskas. aukščiau
sias komandos žaidėjas, 6'5.5"
ūgio, baigęs Lyons H.S. ir jos
krepšinio komandos geriausias
žaidėjas, gavęs stipendiją Chica
gos universitete ir žais už
universiteto komandą: jau tre
ti m e t a i „ N e r i e s " klubo
žaidėjas.
2. Linas Bendoraitis — 6'4"
ūgio, baigęs Addison Trail H.S.,
už kurią žaidė krepšinį ir golfą.
Gavo stipendiją Western Illinois
u-te ir studijuos ekonomiką;
skautas, baigęs K. Donelaičio
Aukštesniąją
lituanistinę
mokyklą. „Neries" žaidėjas nuo
1982 m.
3. Aleksas Jankauskas —
baigęs Marist H.S. ir žaidė jos
komandoje. Gavo stipendiją Il
linois Benedictine kolegijoje ir
žais jos komandoje; „Neries"
žaidėjas jau nuo 1982 m.
4. Saulius Modestas — baigęs
Lyons H.S. ir žaidė jos koman-

Futbolas

Chicagoje

„LITUANICA" - „RAMS"
3:2
Praėjusį sekmadienį, birželio
26 dieną, „Lituanicos" koman
da žaidė aštuntąsias pavasario
rato futbolo pirmenybių rung
tynes prieš vokiečių ..Rams". Po
permainingo žaidimo rungtynes
nežymiu skirtumu laimėjo „Lituanica" 3:2 ir tuo užbaigė pa
vasario ratą. „L" komanda pa
vasario rate iš 8 rungtynių
laimėjo 7, susirinkdama 14
taškų ir pasiekė 22:7 įvarčių
santykį. Šiuo tarpu mūsiškiai
stovi pirmoje vietoje. Jiems ant
kulnų
lipa
ukrainiečių
„Wings", kurie dar gali pasi
vyti, nes jie dar turi vienerias
rungtynes.
„ L i t h s " vyrai tarpusavyje
kalba, kad jie jau esą vėl
pakelėje į „Majors". Kalbos
skambėtų įtikinančiau, jei prie
jų pridėtų gera dozę darbo. Šiuo
atveju — rimtų treniruočių.
Rudens ratas prasidės rugsėjo
11 dieną.
JJ.

doje, išrinktas į priemiesčių „Ali
Star" komandą, studijuos eko
nomiją Illinois u-te. Baigė Da
riaus ir Girėno lituanistinę
mokyklą.
5. Tomas Prapuolenis — baigė
Quigley H.S. ir žaidėjos futbolo
(soccer) komandoje. Skautas,
„Grandies" šokėjas, baigęs K.
Donelaičio Aukšt. lituanistinę
mokyklą. Studijuoja žurnalisti
ką.
6. Stepas Puodžiūnas — baigė
Quigley H.S., už kurią žaidė
krepšinį ir lauko tenisą. Skau
tas, „Grandies" šokėjas, „Gin
taro" orkestro gitaristas, baigęs
K. Donelaičio Aukšt. m-lą, stu
dijuoja ekonomiją Illinois u-te
Chicagoje.
7. Jonas Sasnauskas — baigęs
Westmont H.S.; žaidė už ją
krepšinį, beisbolą ir futbolą.
Skautas. Studijuoja ekonomiją
DePaul u-te.
8. Gintas Šlapkauskas — bai
gęs Glenbard H.S., priklausė jos
lengvosios atletikos komandai.
„Grandies" šokėjas, skautas vy
tis, baigęs K. Donelaičio Aukšt.
m-la. Dabar studijuoja inžineriją
Illinois u-te.
9. Tauras Šmulkštys - 6'-4"
ūgio, baigęs Prospeckt Heights
H.S., žaidė krepšinį jos koman
doje. Baigė Dariaus Girėno lit.
mokyklą, studijuoja ekonomiją
Illinois u-te.
Lietuviškesnę
komandą
sunku ir įsivaizduoti, visi akty
vūs lietuviškoje veikloje, be
abejonės, bus puikūs reprezen
tantai ŠALFAS sąjungai Aust
ralijoje. Dabar įdomu, kad
Jankausko ir Modesto tėvai
žaidė už lietuvių rinktinę Aust
ralijos išvykoje 1964.
Ši komanda visą vasarą
dalyvaus labai stiprioje vasaros
lygoje su jau p r i t y r u s i a i s
universitetų žaidėjais.
Tinklinis
„Neries" moterų tinklinio
komanda taip pat pasiryžusi
keliauti į Australiją, jei tik susi
darys palankios sąlygos. 4 žai
dėjos baigė universitetus ir ieš
ko darbo, o nuo to ir priklausys
Australijos kelionė.
Tačiau tikrai vyksta du bene
patys geriausi „Neries" vyrų
tinklinio komandos žaidėjai
Alius Stankaitis ir Ritas Žiupsnys. Pirmasis 6 ' - 5 " ūgio,
žinomas Chicagoje savo puikiu
šuoliu ir aštriais bei tiksliais
smūgiais, o antrasis puikus
technikas ir kamuolių kėlėjas;
abu žaidžia amerikiečių lygoje,
o Australijoje žais už Bostono
„Grandį".
v Q^

DRAUGO p r e n u m e r a t a mokama iš a n k s t o
U.S.A
Kanadoje (U.S.A. dol.)
Užsienyje (U.S.A. dol.)
Savaitinis (Sešt. pried)

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

Chicagos . . N e r i s " sporto k l u b o j a u n i a i k r e p š i n i n k a i . Iš k.: k l ū p o G. Šlapkauskas, J . S a s n a u s k a s , A. J a n k a u s k a s ,
T. Prapuolenis. Stovi - t r e n e r i s E. Modestas, J. T a u r a s , E. Č i l e n s k a s , S. Modestas, T. Š m u l k š t y s , J. F a l k n e r , S.
Puodžiūnas, L. Bendoraitis, V. Puodžiūnas, A. B a r š k e t i s ir klubo pirmininkas i r vadovas Romas Puodžiūnas.

Šachmatai
„BALTŲ ŽIRGŲ" SVEČIAI
Keturi šachmatininkai iš ok.
Lietuvos lankysis JAV-ėse
rugpjūčio 20 d. - rugsėjo 4 d. Visi
keturi dalyvauja „Baltų žirgų"
šachmatų varžybose, tai yra,
35-ių lentų korespondenciniame
mače tarp išeivijos ir ok.
Lietuvos šachmatininkų.
Iš šių keturių svečių,Kretingos klebonas Bronius
Burneikis, 65 m. amžiaus, yra
įdomiausias. Jis yra vienas iš
Klaipėdos bažnyčios statytojų ir
dėl to berods ketverius metus
kalėjo kalėjime. Kalėjime bū
damas jis susidomėjo šachma
tais. Atrodo, kad jį tikrai išleis.
Kiti svečiai: Robertas Sutkus,
35 m., yra komandos kapitonas.
Gediminas Rastenis, 34 m., per
nai laimėjo XXVI-tas Europos
korespondencines pirmenybes.
Aloyzas Kveinys, 25 m., yra du
kartus buvęs ok. Lietuvos
čempionu (prie lentos).
Man tenka administruoti
„Baltų žirgų" varžybas fr.vado
vauti pasiruošimams, kartu su
mūsų komandos kapitonu Vytu
Palčiausku ir nariu Ted Bullockus. Norime, kad svečiai
gyventų atskirai. Taip pat
norime, kad per tas dvi savaites
kiekvienas susipažintų su
dviem skirtingais JAV-ių mies
tais. Tai nebus per sunku, nes
mūsų komandos narių yra
beveik visur: Los Angeles, New
Yorke, Bostone, Chicagoje,
Baltimorėje, Pennsylvanijoje.
Svečiai patys užsimokės už
kelionę į New Yorką, bet reikia
užmokėti už jų skrydžius
JAV-ėse.
Tam tikslui platiname vokus
su „Baltų žirgų" šachmatų
varžybų ženklu. Šie vokai labai
gražūs, labai įspūdingi, ypač
tinka rašant laiškus į ok.
Lietuvą, nes tenai meniški
vokai laikomi labai madingais.
Braižinį
sukūrė
Jonas
Kulikauskas, 20 m. Jisai taip
pat yra šių varžybų dalyvis. Jis
studijuoja ir ateinančiais metais
baigs Otis Parsons dailės
institutą, kuriame siekia
iliustratoriaus profesijos.

Ką reiškia „Baltų Žirgų" var
das? Tai šachmatų figūra, pri
menanti Vytį. Mačo pradžią
žymi 1985 metai; žaidžiame
korespondenciniu būdu, tai yra,
laiškais, užtat mačas trunka
daug metų.
Dvigubas žirgas primena tai,
kad mes, tiek išeivijoje, tiek
tėvynėje, visi esame lietuviai.
Jo poza sukurta pagal Leonar
do Da Vinci garsųjį paveikslą.
Braižinys savo stiliumi yra la
bai lietuviškas, atrodo lyg iš me
džio išskoptas.

IJl?
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Vokų popierius yra koky
biškas: „Špice Ivory". Kartu su
vokais parūpinama ir rašomojo
popieriaus. Vokų dydis: 6" x 9".
Yra dvi rūšys: pirma rūšis —
juoda, mėlyna, raudona, o antra
rūšis —juoda, auksinė, mėlyna.
Visus kviečiu įsigyti vokus ir
tokiu būdu paremti mūsų
sumanymą. Dvidešimt vokų
kaina dvidešimt dolerių. Čekius
rašyti Andrius Kulikauskas
vardu ir siųsti: 7311 Douglas
Cir., La Paima, CA. 90623. Taip
pat parašykite, jei galite porą
dienų pagloboti svečią.
Andrius Kulikauskas
„Baltų žirgų" varžybų
administratorius

Golfas
juose ar kitoje vietoje už tą pačią
kainą.
Registracijos terminas yra bir
želio 30-tą. Vėliau duota kaina
Pavasario turnyre dalyvavo
nebebūtų garantuota. Norin
56 žaidėjai. Buvo malonu
tieji užsitikrinti minėtą kainą
matyti tokį didelį dalyvių būrį,
turi nusiųsti negrąžinamą $50
nors diena buvo vėjuota ir aud
užstatą į American Travel Ser
ringa. Nepalankus oras sunkino
vice Bureau, 9727 So. Western
lošimą, tad rezultatai yra svei
Ave., Chicago, IL 60643 ligi šio
kintini. Kadangi vyrų buvo žy
mėnesio pabaigos.
miai daugiau, jie buvo suskirs
tyti į keturias klases pagal pajė
DR. KENNETH J . YERKES
gumą. L a u k i a m didesnio
DR. MAGDALEN BELICKAS
moterų dalyvavimo, kad ir jas
DANTŲ GYDYTOJAI
galima būtų skirstyti į klases.
Pensininkams nuolaida
SĖKMINGAS PAVASARIO
TURNYRAS

2436 W. Lithuanian Plaza Court
Tel. 925-8288

„PRO-AM" TURNYRAS
Laikas registruotis „Pro-Am"
turnyrui, kuris liepos 24 d. vyks
Balmoral Woods. Pradžia 12
vai. Nedelsdami registruokitės
pas bet kurį valdybos narį.
Po turnyro vyks klubo narių
susirinkimas. Klubas „užfundys" atsigaivinimui alaus.
Bus premijuojamos pirmos
trys vietos ir skiriamos premi
jos už artimiausią smūgį prie
vėliavėlės ant vienos par 3 ir
vienos par 4 (iš dviejų).
„Pro-Am" turnyre grupės
turės būti sudarytos, atsižvel
giant į žaidėjų pajėgumą, tad
visi greičiausiai turės progos
palošti su neįprastais partne
riais. Balmoral Woods turi pri
verstiną vežimėlių taisyklę, tai
atsivežkit pakankamai pinigų.
ŠALFASS TURNYRAS
Laikas pagalvoti apie 23-čią
ŠALFASS golfo turnyrą. Turny
ras įvyks „darbo" dienos savait
galyje Bay City, Ml. Žaidimo ir
apsistojimo vieta bus Bay
Valley Hotel and Resort
(1-800-292-5028). Kambarių
rezervacijas reikia padaryti iki
rugpjūčio 1 d. Kambariai yra
laikomi „Lithuanian Sports
Club" vardu. Kaina vienai nak
čiai yra $83.00 dviem žmonėm.
Taip pat galima užsisakyti
„Holiday Hot Spot Package",
kuris yra $220.00 trim naktim
dviem žmonėm esant kambary
je. Į tai įeina $20.00 restorano
nuolaida kiekvienam asmeniui.

DR. VIJAY BAJAI. M.D.. S.C.
h

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Auglia: -luimami kabinete)
3
riklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2434 W. 71 Street, Chicago
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr.. ketv . penkt. nuo 12 iki 6 v.v.
Ofs. 735-4477;
Rez. 246-0067; arba 246-6581

DR. E. DECKYS

Futbolo k l u b o „ L i t u a n i c a " vyru k o m a n d a ir vadovai 1988 metais K a i r i a j a m e k r a š t e stovi p i r m . Aibei
s k a s ir dešiniajame - t r e n e r i s D o n Brandonisio ir Ged. Bielskus — s e k r e t o r i u s ir „coach"
Nuotr. E. Šulaičio

Šiemet įvyks Trečios Pasaulio
Lietuvių sporto žaidynės. Ade
laidėje, Australijoje, tarp gruo
džio 26-tos ir sausio 1-mos
dienos. Žaidynėse bus indi
vidualios ir komandinės golfo
pirmenybės.
ŠALFASS valdyba yra suda
riusi komitetą, kuris organizuo
ja sportininkų grupinę kelionę.
Kelionės kaina - $1500 asme
niui. Išvykstama gruodžio 20 į
Sydnėjų, kur bus praleidžiamos
dvi dienos. Po to, dalyvaujama
žaidynėse. Po žaidynių grupė
sustoja 'Melbourne dviem
dienom ir grįžta namo. Norin
tieji gali grįžtant sustoti Hava-

3 mėn.
$25.00
$25.00
$25.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimu turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

Mineralų, augalų ir gyvulių
pasaulyje aš užtinku vieno,
amžino, visagalinčio, išmintin
go ir mylinčio Dievo pėdsakus.
Nustebęs ir susimąstęs aš puolu
a n t kelių ir garbinu Jį.
Linne

Kab. tel. 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 Buildmg
6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
SURENDER KUMAR, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago. III.
Tel. 925-2670
1185 Dundee Ave., Elgin. III. 60120
Tel. 742-0256
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS

DR. L. D. PETREIKIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St.
Tel. 422-0101
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllls, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tel. 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Kabineto tel. — 582-0221

DR. FRANK PLECKAS

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurgims išsiplėtusių venų
" hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Penkt.. antr, ketv ir penkt.
Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
2659 W. 59th St.. Chicago. IL
Tel. 476-2112
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
Tel. 598-8101
Vai. pagal susitarimą

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
..Contact lenses"
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trec
Dr. Tumasonio kabinetą perėmė

T. RAMA, M.D.
Specialybė — Chirurgija
2454 West 71 st Street
Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889
Vai.: pirm , antr ketv ir penkt.
3 iki 7 v.v Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos
2636 W. 7lst. St., Chicago, III.
Tel.: 4360100
11800 Southwest Highv/ay
Palos Heights, III. 60463
(312) 361-0220
(312) 361-0222

DR. LEONAS SEIBUTIS
Tel. kabineto ir buto: OLymptc 2-4159

DR. P. KISIELIUS

AR VYKSIM
AUSTRALIJON

metams ^ metu
$70.00 $40.00
$70.00
$40.00
$70.00 $40.00
$40.00
$25.00

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81 st Street
Kabineto tel. RE 7-1168:
Rezid. 385-4811
Dr. Tumasonio kabinetą perėmė

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
2454 W. 71 st Street
434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7
Kab. tel. LU 5-0348: Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W 63rd St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
6-9. antr 12-6. penkt 10-12. 1-6

INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai antr 1-4 v p.p. ir ketv. 2-5 v p.p.
Sešt 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 Holy Cross ligoninei
2700 W. 43 St.. Tel. 927-3231
Kalbame lietuviškai
Vai pagal susitarimą pirm . antr
Ketv ir penkt nuo 3-7 v v

•

-

Žiūrėti, kas gera

DARYTI, KAS
BŪTINA
Sakoma, kad senas visuomet
prisimena praeitį, — ten buvo
daug geriau, daug naudingiau,
daug priimtiniau ir daug doriau. Jaunas praeities dar nepri
simena. Jis gyvena dabartimi,
tartum ateities nebūtų arba ji
savaime ateitų ir atneštų laimę.
Iš tikrųjų tiek senam, tiek jau
nam ateitis jau yra už durų. Tik
senam ji yra čia pat, nors jis jos
nemato. Jaunam taip pat atei
tis yra netoli, bet jis į ją nežiūri
ir apie ją mažai tegalvoja. Da
bartis ir ateitis susilieja, nes ji
nelaukiant labai greitai ateina.
P r a e i t i s y r a tik istorija,
užrašyta istorijos knygose, dar
laikoma atmintyje ir nuspal
v i n a m a j a u n y s t ė s grožiu,
linksmumu ir nerūpestingumu.
Paskiras žmogus pirmiausiai
turi matyti savo dabartį —jis jo
je gyvena. Bet dabartis yra toks
trumpas laikotarpis, kad graikų
filosofų dalis net skelbė jos ne
sant. Tauta turi gyventi savo
praeitimi. Iš ten ateina jos
stiprybė, pamokos nedaryti klai
dų. Taip pat ji turi žiūrėti į atei
tį, kuri priklauso tautos jauna
jai kartai, turėsiančiai jai atsto
vauti, atiduoti savo kūrybą,
jėgas, kartais net gyvybe, gi
nant savo išsilaikymą.
Tauta dėlto kuria valstybę ar
ba nori ją turėti. Valstybė
padeda organizuotu būdu sau
goti paskirus žmones, visą tautą
įr tautos ateitį. Praeitis tautai
ir valstybei yra istorija, bet kar
tu ir stiprybė. Ateitis joms
abiems yra laimės ar nelaimių,
kūrybos arba pražūties laiko
tarpis, kurio negalima numa
tyti, nei pakreipti, nes joje yra
d a u g nežinomųjų, ateityje
daugelį veiklos ir kūrybos
aspektų apsprendžiančių.
Šiuo metu reikia žiūrėti, kas
gera išeivijai ir pavergtai tau
tai. Taip pat reikia žiūrėti, kas
dabar būtina padaryti išeivijoje,
laisvės sąlygose, palankiose
aplinkybėse, kad būtų naudinga
tiek > itai okupacijoje, tiek išei
vija! laisvėje. Abi tautos dalys
viena kitai yra skolingos. Išei
vija turi kalbėti už nutildytą
tautą, o tauta turi duoti išeivijai
paskatų kalbėti.

Visuomeninė, politinė, kultū
rinė veikla išeivijoje yra nau
dinga ir būtina. Tik visuomet
kiekvienam veiksniui, kiek
vienai organizacijai reikia ma
tyti savo pajėgumą ir savo su
gebėjimus atiduoti tai, kas
būtina šiuo metu, šiose sąlygose
ir šioje aplinkoje. Nei sąlygos,
nei aplinka ne visuomet palanki
pavergtoms tautoms, juo labiau
pavergtųjų atstovams, kurie
nori kalbėti už nutildytus. Di
džiosios valstybės labiau žiūri
kitų didžiųjų ne tiek iš baimės,
kad jos gali ginklu grasyti, kiek
iš naudos, kad jos gali būti gera
dirva pramonei, prekybai, gami
niams, pelnui. Apie tai kalba
pačios didžiosios valstybės, bet
dar daugiau kalba mažesnės,
ypač pavergtosios tautos ar bent
jų atstovai.
Pavergtųjų tautų atstovų bal
sas yra tų tautų ir kenčiančių
žmonių atgaiva, viltis ir pa
guoda. Jos negali tikėtis pa
galbos iš kitų valstybių. Bet gali
tikėti ir tikisi, kad bent dalis
žmonių būtų pilhi teisingumo,
meilės ar bent gudrios politikos
ir padėtų bent kelti jų vardą,
bent už jas kalbėtų, pasauliui ir

Dėkingumas tai jausmas,
kuris klesti tik kilniose ir tvir
tose asmenybėse. Sugedusieji ir
silpnieji visada yra nedėkingi.
J. Castellanos

pačiam pavergėjui išdrįstų
pasakyti tiesą.
Sovietų Rusija šiuo metu yra
viena iš didžiųjų koloninių vals
tybių, norinti pagrobti dar
daugiau laisvų tautų. Jos pa
vergtieji gali ir turi tikėtis
balsų, riksmo ir nuolatinio
rūpesčio tik iš savo tautos dalies
išeivijoje. J u k išeivijoje ne tik
tėvai ar seneliai įsipareigojo už
savo pavergtą tautą kalbėti, bet
turėjo tai perduoti ir savo
vaikams bei vaikaičiams. Tai
turėjo atlikti ne praeityje ar
turės atlikti ateityje, o dabar.
Tauta turi pajusti ją užjaučian
čius vergijoje, o priešas, laikąs
vergovėje tautas ir žmones, turi
pajusti, kad jis nėra pasaulio
viešpats.
Tai turi šiandien galvoti ir
matyti kiekvienas išeivijoje
lietuvis ar kitoks pavergtos
tautos atstovas. Jo gyvenimas,
bent to gyvenimo dalis turi būti
skirta atstovauti savo paverg
tiems broliams ir sesėms, ku
riems reikia daugiau vilties.

Visi darbai,kūryba, visuome
ninis ar politinis bruzdėjimas
yra naudingi pavergtiesiems.
Išeivija ne tik tarp savęs turi
ginčytis, kuris būdas veikti yra
geriausias, bet turi išmėginti
visus galimus veiklos būdus,
kad galėtų pasakyti — viską ati
davėm, ką galėjom. Negalima
norėti, kad pavienės ir kartu
susidėjusios organizacijos jau
šiandien ar rytoj išlaisvintų
Lietuvą ir vergus padarytų lais
vais žmonėmis. Fondai yra nau
dingi išeivijai, naudingi ir pa
vergtai tautai. Jie būtini dabar
ir ateityje, nelaukiant, kol jais
jau niekas negalės naudotis išei
vijoje, o tauta vergijoje prie jų
neprieis. Fondai turi remtis da
bartine veikla, dabartine kultū
ra ir kūryba, dabartiniu švie
timu. Ateis laikas, kada šiais
reikalais nereikės rūpintis. Ne
dėl t'\ kad jie nebūtų svarbūs,
bet kad jų jau nebus arba jais
nebus galinčių pasinaudoti.
Tai nereiškia, kad viską reik
tų pradėti ir baigti dabartimi,
užmirštant savo tautos gar
bingą ir siaubingą praeitį, ne
galvojant apie jos ateitį. Būtina
apie ateitį galvoti, nes nei mes,
nei pavergtieji, net nei didžio
sios valstybės nežino, k u r
pasuki, žmonijos istorija, kaip
vystysis tautos ar valstybių
politika. Ir kyla klausimas, kaip
bus galima panaudoti da
bartines santaupas laisvai
tautai, kai niekas nežino, kada
ji bus laisva ir kada ji tomis san
taupomis galės pasinaudoti.
Panaudojus tai, kas būtina
dabar, kad pavergtieji pajustų
mūsų veiklą išeivijoje, gal ir
laisvė greičiau priartėtų. Spė
lioti betgi būtų tokia pat klaida,
kaip ir taupyti laisvei, kurios
dar nematome.

DEVYNIOLIKTOJI KOMUNISTŲ
PARTIJOS KONFERENCIJA
Ir laiko dvasia...
Sovietų Sąjungos komunistų
partijos 19-toji konferencija,
sušaukta Maskvoje gegužės 28
d., jau bus besibaigianti, kai šis
rašinys pasieks „Draugo"
skaitytojus, bet gal verta
pažvelgti į Lietuvos partijos
delegacijos sudėtį ir jos
sudarymo aplinkybes. Prisimin
tina, kad Lietuvos kom. partijos
titulas yra dabar vienintelis
Lietuvoje be „TSR" priekabos.
Visos organizacijos, ar būtų jos
rašytojų ar įvairių profesijų,
visos vadinamos „Lietuvos
TSR" ar „Tarybų Lietuvos"
tokia ir tokia sąjunga ar draugi
ja. Lietuvos kom. partijos var
das paliktas „ramybėje" —
tokiu vardu ji buvo įsteigta 1918
metų rudenį, juo ir šiandien
tituluojama.
Lietuvos partijai nepaprastoje
Sovietų sąjunginėje komunistų
konferencijoje atstovauja 56 de
legatai. Nors ir buvo skelbta ir
skelbiama, kad būtina demo
kratizacija, kad reikia pačiai
liaudžiai, įskaitant ir partiečius,
savo nuomonę pareiškti balsa
vimo keliu, kad reikia įvairius
pareigūnus rinkti iš kelių
kandidatų, tikrovėje padėtis
mažai kitoniškesnė, negu tai
buvo dar prieš Gorbačiovui tam
p a n t generaliniu partijos
sekretorium.
Lietuvos kom. partijos dele-

JUOZAS

B. LAUČKA

gatus į Maskvos konferenciją
išrinko ir patvirtino ne rajonų,
miestų ir įvairių vienetų par
tiečių susirinkimai ar komi
tetai, bet Lietuvos partijos cen
tro komiteto plenumas, posė
džiavęs Vilniuje gegužės 28
dieną. Paskelbta, kad 56 dele
gatai išrinkti slaptu balsavimu.
Nieko oficialiame pranešime
nepasakyta, ar balsavimui buvo
pateikta daugiau kandidatų ar
tik 56. Jeigu ir buvo slaptas
balsavimas
tikriausiai
balsavimo lapelyje plenumo
nariai galėjo įrašyti tik „už" ar
„prieš", neturint galimumo
įrašyti ir nepasiūlytų asmenų
vardus.
Pažiūrėję į 56 delegatų vardus
irjų pareigas, matome, kad tarp
jų yra septyni asmenys, nieko
bendra neturį su Lietuva.
Tikrai jiems svetima ir lietuvių
tautos kultūra, jos papročiai,
pagaliau vargu iš viso ar jie ką
nors žino apie Lietuvos gyven
tojų nusiteikimus. Tų septynių
„Lietuvos delegatų" t a r p e
matome Sovietų Sąjungos
finansų ministerį. Sovietų
Sąjungos valstybinio televizijos
ir radijo komiteto pirmininką,
Sovietų Sąjungos jūrų prekybos
laivyno Klaipėdoje pareigūną.
Sovietų karinės dalies vadą,

Sovietų oro desanto kariuo
menės vadą, Sovietų Sąjungos
ambasadorių Londone. Į sudėtį
žinoma, įtrauktas ir Lietuvos
partijos centro komiteto antrasis
sekretorius (Mitkinas), jau prieš
metus atsiųstas iš Kremliaus.
Negalėtume neigiamai apie
tokius delegatus pasisakyti vien
todėl, kad jie nelietuviai. Būtų
visai natūralu, kad Lietuvos
kom. partijos delegatų sudėtyje
reikštųsi ne tik lietuviai komu
nistai, bet ir Lietuvos tautinių
mažumų — lenkų, ukrainiečių,
baltarusių, latvių, žydų —
komunistų veikėjai. Tačiau tie
septyni
nėra
Lietuvos
gyventojai.
Visai natūralu, kad į delegaciją
įtraukti svarbiausi Lietuvos so
vietiniai pareigūnai, kaip par
tijos centro komiteto pirmasis
sekretorius,
aukščiausios
tarybos
prezidiumo
pir
mininkas, ministerių tarybos pir
mininkas, valstybės saugumo
komiteto pirmininkas (čekistas),
liaudies kontrolės komiteto pir
mininkas, keli miestų ir rajonų
vykdomųjų komitetų pirminin
kai, Lietuvos komunistinio jau
nimo sąjungos centro komiteto
sekretorius. Žodžiu, delegacijoje
dalyvauja visa biurokratinio
aparato „grietinėlė".
Negalima nepastebėti, kaip
šykščiai atstovaujama šalies inte-

Dalis skaučių Seserijos vadijos pnreigų perėmimo metu Chicagoje 1988 m. sausio 24 d. Iš kairės sėdi: L. Milukienė.
M. Jonikienė, M. Vasiliauskienė, Vyr. Skautininke S. Gedgaudiene, M. Mickienė, L. Kiliulienė; stovi: R. Žilinskie
nė. Z. Pocienė, D. Barzdžiūtė, B. Sasnauskienė, I. Lileikiene, D. Dundzilienė, G. Peneylienė, O. Silėnienė.

DIENAI RIEDANT
VAKAROP
VLADAS RAMOJUS

19
„Visų žvilgsniai pirmiausia krypo į Lituanicos
berniukų skautų stovyklą, kuri yra arčiausiai kelio ir
ją puošia naujasis pastatas, išdygęs lapuočių medžių
pavėsyje. Čia pat vėliavų aikštė, kur iškilmių proga
susirenka visi trys tuntai pakelti ir nuleisti vėliavų. Li
tuanicos stovykla, vadovaujama skautininko Vyt. KasJau artėja pavergtųjų tautų niūno šiais sukaktuviniais laisvės kovų metais pava
savaitė. Reikės iš naujo pakar dinta buvusio nepriklausomos Lietuvos vyriausio skau
toti savo pasiryžimus ir įsiparei tininko, bolševikų kankinio (nužudyto prie Červenės)
gojimus. Jei jie bus tik pakar pulkininko J. Šarausko vardu. Stovyklos viršininkas
tojimas tuščių pažadų, tai jie ir visi vadovai išlaiko deramą rimtį stovykloje. Ypač
bus geri, bet nieko pavergtie griežtai laikomasi, kad stovykloje būtų kalbama tik
siems nepadės, net vilčių laisvę lietuviškai. Vidury stovyklos ant didelio medžio kabo
atgauti nesužadins. Reikia bent lenta su įrašu: „Kalbame tik lietuviškai". Jei kuris
ryžtis garsiau už pavergtuosius skautas pagaunamas angliškai kalbant, tai jis pa
kalbėti, daugiau šaukti, labiau statomas prie tos lentos ir visų skautu akivaizdoje turi
priešo ranką atmesti, kad ir kelis kartus balsiai kartoti: „Kalbame tik lietuviškai".
laisvieji ir pavergtieji pajustų (Šis reportažas buvo rašytas prieš 25 m. ir jis atspindi
laisvės troškimus.
anų laikų nuotaikas. Dabarties dienomis kova už
P.S. lietuvių kalbą ir skautų tarpe yra žymiai sunkesnė,
nes irjų tėvams anglų kalba, jei ne gimtoji, tai bent
mokslus eitoji. Tai patvirtino sūnus Eugenijus, 1980
Nieko kito t a i p mažai m. Rakė ėjęs stovyklaujančių Lituanicos tunto skautų
negalima laukti, kaip dėkin viršininko pareigas).
gumo. Betgi meilė veikia ne dėl
Kita proga vėl aplankėm Rako stovyklavietėje
atlyginimo.
stovyklaujančius skautus, kartu ir mūsų sūnus. Sj
J.W. Goethe karta „Drauge" rašiau:

lektualams. Jų ryškiais atsto
vais matome tik Mokslų akade
mijos prezidentą, Kauno Poli
technikos instituto rektorių ir
naująjį rašytojų sąjungos pirmi
ninką. Nėra nė vieno žymesnio
rašytojo, nėra muzikos pasaulio
žmonių, nėra dailininkų, nėra
humanitarinių mokslų asmeny
bių. Iš gydytojų pateko tik viena
delegatė, gydytoja iš Vilniaus ra
jono centrinės poliklinikos.
Vargu ar patenkintos ir mote
rys komunistės. Iš 56 delegatų
tik 15 moterų, daugiausia kolū
kių ir įvairių gamyklų brigadininkės.
Išvada turbūt labai aiški:
generalinio sekretoriaus skel
biama ir skatinama viešumo,
demokratizavimo ir persi
tvarkymo
programa
dar
nevykdoma Lietuvos komunistų
partijoje. Skatinimas imtis ini
ciatyvos „iš apačios", nelaukiant
nurodymų iš Centrinių viršū
nių, matyt, dar netaikomas
Lietuvos partijai. Nuo „viršū
nės" nurodymų ar bent prie
žiūros ji dar nėra laisva. Tai
liudija ir jos centro komiteto
plenumas. Jame gegužės 28
dieną dalyvavo iš Maskvos
atskridę net keturi aukšti
Sovietų partijos centro komiteto
pareigūnai. Tarp jų buvo finan
sų ministeris ir Sovietų Sąjun
gos oro desanto kariuomenės va
das. Taigi kalbos apie partijos
savarankiškumą visiškai nesi
derina su tikrove.
Be abejonės, Lietuvos kom
partijos delegatų į konferen
ciją „išrinkimas" susilaukė
neigiamų atgarsių partijos
gretose. Nemaža drąsos parodė
žurnalistas Vytautas Žemaitis,
partijos narys, apie tuos rin
kimus pasisakydamas „Litera
tūros ir meno" savaitraštyje
(birželio 11 d. laidoje). Pami
nėjęs, kad delegatai išrinkti
prieš dvi savaites, jis klausia:
„O ką mes išrinkome? Ir iš viso
— ar mes, daugumas respubli
kos komunistų, rinkome delega
tus į forumą, kurs turi nulemti
persitvarkymo likimą?" Toliau
Žemaitis pripažįsta, kad jo,
„kaip ir tūkstančių Lietuvos ko
munistų nuomonės neprireikė.
Kas važiuos į Maskvą, buvo
nutarta be mūsų".
Žemaitis dar priekaištauja,
kad apie partijos centro
komiteto plenumo svarstymus
nieko nepaskelbta. Tai nesą
nieko nauja, nes „nuo visuo
menės tiesa slepiama ne pirmą
kartą". Šis žurnalistas savo
pastabas baigia pageidavimu:
„Rinkimų ateityje dar bus. Ir
daug. Reikia, kad jie vyktų
laiko dvasia".
Tuo tarpu „laiko dvasia" tik

„Praėjusio šeštadienio priešpietę (tai buvo 1964 m.
liepos mėn.) minios tėvų rinkosi į stovyklavietę. Prie
akis atšlaitėse rikiavosi palapinių eilės, matėsi dailus,
išvalytas rajonas, tvorelės ir kitokie papuošalai aplink
palapines, įsakymų lentos, tose lentose atskirų skautų
būrelių varžybų rezultatai, o pačiam aukščiausiam kal
nelyje plevėsavo Lietuvos, JAV ir skautijos vėliavos.
„Kuo buvo nustebinti tėvai, atvykę iš Chicagos ir
jos apylinkių į stovyklą Rakė? Pirmiausia gražiu
aplinkos sutvarkymu, vaikų mandagumu ir tuo autori
tetu, kurį turi vadovai skautų akyse. Antra — tai
lietuvių kalba. Ją vadovai stropiai saugo. Stovykloje
vyksta varžybos t a r p įvairių būrelių. Varžybose pats
aukščiausias taškų skaičius skiriamas už lietuvių
kalbą. Pats girdėjau, kai vilkiukai vieni kitus perspėja,
kad kalbėtų lietuviškai.
„Vaikučių pasiilgę tėveliai vežė jiems saldainių
maišelius, Michigano pakelių vyšnias ir kitokias gėry
bes. Tačiau nusivylė, kai vadovai kiekvieną tėvelių
atvežtą gėrybių grūdelį atiminėjo iš vaikų ir ati
davinėjo į bendrą stovyklos katilą. Stovykloje viešpa
tauja griežta socialinė lygybė, jokių išimčių bei pro
tekcijų tavo vaikeliui nedaroma. Kas priklauso jam,
priklauso ir visiems. Stebėjau, kaip skautininkas Vla
das Vijeikis, užtektinai prisirinkęs iš vaikų tėvelių
atvežtų saldainių, juos po lygiai išdalijo visai draugovei,
o paskui prie l?.užo uždainavo:
Privažiavo tėvų pulkas,
Veža papsą, neša bulkas,
Mašmelonus, Cocą eolą,
Keptus*dangiškus migdolus.
Miršta skautiškos idėjos,
Vyriškumas eina vėjais.
Tėvas plaukus šauniai glosto,
O mama nosytę šluosto..."

popieriuje. Tačiau jos apraiškos
vis labiau prasiveržia viešumon.
Birželio 22 d. laidos XX „Gim
tasis kraštas" įsidėjo naujai
atsiradusios „Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdžio aktyvo"
pareiškimą XIX-tajai konferen
cijai. Tarp dešimties siūlymų
konferencijos svarstymui yra ir
tokie:
... užtikrinti faktinę liaudies
savivaldą visose gyvenimo
sferose... atkurti sąjunginių
respublikų ekonominį, kultū
rinį ir politinį suverenitetą...
atkurti sąjunginių respublikų
pilietybę..., lietuvių kalbą pa
skelbti LTST valstybine kalba...
Pareiškimo pabaigoje naujo
„sąjūdžio aktyvas" pasisako ir
dėl Lietuvos delegacijos sudė
ties: „Reiškiame nepasitenki
nimą mūsų respublikoje organi
zuotų kandidatų į XIX sąjun
ginę partinę konferenciją rin
kimų nedemokratiškumu bei
išrinktųjų delegatų sudėtimi".
Netrukus patirsime, ar šie
viešai paskelbti siūlymai ir
nepasitenkinimo pareiškimas
susilauks teigiamų atgarsių
ten, kur jie taikyti. Iki šiol
drąsesni pasisakymai dažniau
pasirodo „Literatūroje ir mene"
ir „Gimtajame krašte".

PERSISKYRUSIŲ
SIELOVADE
Chicagos arkivyskupijoje yra
sielovados centras teikti dvasinę
paramą persiskyrusiems. Tas
centras vadinasi Phoenix Mi
ni stry. Iki šiol jam vadovavo
"kun. James Flosi. Dabar jo
vieton paskirta Eunice J. Dohra, kuri organizuoja įvairias
programas.
REKORDINIS KARŠTIS
Chicagoje šeštadienį, birželio
25 d., oro temperatūra pašoko
net iki 105 laipsnių. Rekordinis
karštis suvarė tūkstančius
žmonių į paplūdimius, bet ir čia
buvo karšta, tik į vandenį
įšokus buvo galima atsigauti,
bet ilgiau plaukyti dar buvo per
šalta — vanduo apie 65 laipsnių.

PLANUOJA CHICAGOS
ATEITI
Chicagos susisiekimo va
dovybė jau planuoja, kaip turės
būti tvarkomas miesto ir
apylinkių susisiekimas atei
nančio tūkstantmečio pradžioje,
2010 metais. Numatomi nauji
keliai, naujos susisiekimo
arterijos.

Kiekvienoje lietuvių skautų stovykloje, ar ji vyktų
Rakė ar kur kitur, ypatingas dėmesys skiriamas
lietuviškojo patriotizmo skiepijimui ir ugdymui. Apie
tai užsiminiau ir „Drauge";
„Matėm, kaip dainuojančių skautų gretos susirinko
į vėliavų aikštę berniukų stovykloje, išklausėm
vyriausio skautininko Bronio Juodelio ir kitų tartų
trumpų kalbų, su visais kartu giedojom JAV ir Lie
tuvos himnus nuleidžiant vėliavas. Sutemus smagus
buvo laužas vienoje iš gilesniųjų daubų, j kurią
stovyklaujančius skautus, jų vadovus ir atvykusius
tėvus kartu sudėjus, susirino per penkis šimtus žmonių.
Šalia prityrusio laužavedžio VI. Vijeikio išryškėjo ir
dviejų jaunų laužavedžių talentai: Ritos Baraitės ir
Virginijos Bobinaitės... O tradicinė, įspūdinga užbai
giamoji daina „Ateina naktis" su giliai patriotiška VI.
Vijeikio įžanga paliko šį laužą ir patį vakarą ilgai
atsimintiną... Kai dar prieš vidurnaktį pabandėm
paslankioti po berniukų stovyklos rajoną, tuoj susidūrėm su jaunųjų skautų budriomis sargybomis...
„Išsiskirstėm su viltimi, kad skautija auklėja
lietuvių išeivijai tvirtą ir ištvermingą jaunimą, ir kad
dabarties dienų skautijos vadovus įvertins ateitis..."
Taip į skautų stovyklą Rakė važinėjom iki 1967
metų rudens, kai teko pereiti dirbti į dienraščių
„Chicago Sun-Times—Daily News" leidyklą. Tada dvi
gubai pakilo uždarbis, tačiau kartu reikėjo prisitaikyti
ir prie naujų, unijos padiktuotų sąlygų: laisvas dienas
ir kartu priklausančias atostogas imti tik tada. kada iš
eilės prieina. Tad laisvos dienos turėti man tekdavo
dažniausiai vidury savaitės, o atostogas — ankstyvą
pavasrį ar vėlyvą rudenį. Tad ir teko atsisakyti nuo
daugelio savaitgalių lietuviškų įvykių.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, p e n k t a d i e n i s , 1988 m. liepos men. 1 d.

atlikusšios daug koncertų. Dar
sudaryvias kanklių kvartetas.
A k uy vi ateitininkė ir skaute,
ilgameetė „Grandinėlės" šokėja.
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Malonu mūsų v i s u o m e n ę
supažindint su dešimčia jaunuo
lių, kurie baigę gimnazijas ir
norėdami kurti s^au ir k i t i e m s
šviesesnę ir laimingą ateitį, y r a
pasiryžę tęsti studijas a u k š t o 
siose mokyklose. D a u g u m a šių
šaunių jaunuolių buvo a k t y v ū s
lietuviško atžalyno n a r i a i , įsi
jungę į jaunimo organizacijų
sambūrius, t a u t i n i u s š o k i u s a r
sportą. Daug ir gan plačiai b ū t ų
galima kalbėti apie j u o s , b e t
šioje vietoje p a m i n ė s i m e t i k
pačius c h a r a k t e r i n g i a u s i u s j ų
lietuviškojo ir amerikietiškojo
gyvenimo sūkuryje l a b i a u s i a i
išskirtinus momentus. Č i a j i e
grupuojami n e kokio p r a n a 
šumo atžvilgiu, bet alfabetine
eile.

Audrius Bankaitis, jauniau
sias iš devynių Henriko ir a.a.
Aldonos sūnus, baigė Fairvievv
gimnaziją, l i t u a n i s t i n ę Š v .
Kazimiero mokyklą. Studijuos
chemiją Ohio State universitete.
..Grandinėlės'* šokėjas, pasižy
mėjęs golfo žaidėjas ir p l a u k i 
kas: trejus metus buvo gimnazi
jos golfo komandoje. „Žaibo" ku
bo narys, gimnazijos p l a u k i m o
komandoje ketverius m e t u s ,
kur paskutiniais metais buvo iš
Lilija B i r u t ė G e l a ž y t ė , Rau
r i n k t a s ,,most o u t s t a n d i n g dos ir Valdo d u k t ė , baigė Gilsvimmer". Chicagos lietuvių mour akademiją Suma Cum
sporto šventėje 1983 m. s u „Žai L a u d e . P r i k l a u s ė National
bo" komanda, k u r laimėjo t r i s Honor Society, Meno klubui ir
aukso ir vieną sidabro medalį. dramos grupei, mokyklos laik
Pateko j „Who's is who a m o n g raščio b e n d r a d a r b ė ir iliustraAmerican High School s t u - torė, orkestro n a r ė , ..Blue &
dents". „Grandinėlės" šokėjas, Gray" klubo narė. Gavo premiją
Moksleivių a t e i t i n i n k ų Mai iš Honors Chemistry, Advanced
ronio kuopos narys.
Placement Calculus. Advanced
French ir Word processing.
Kultivavo krepšinio ir slidi
nėjimo sportą. Gavusi Yale
universiteto dalinę stipendiją,
t e n ir planuoja studijuoti.
Pernai pirmąja mokine baigė
Šv. K a z i m i e r o l i t u a n i s t i n ę
mokyklą. Gieda Dievo Motinos
parapijos chore, trejus metus bu
vo muzikos ir giesmių vadovė
lietuviškose vaikų Mišiose.
Baigusi Onos Mikulskienės
kanklių studiją, y r a Čiurlionio
ansamblio orkestro narė. Kaip
k a n k l i n i n k ė solistė ir su sesu
tėmis Julija ir Nida kanklių trio

A i d a N e r i j a B u b l y t ė , Ingri
dns ir Romualdo duktė, gegužės
3 baigė Notre Dame Academy.
Gimnazijoje aktyviai reiškėsi
įvairiuose klubuose ir b u v o j ų

CL;VSSIFIED GUIDE
RBMAX
REALTORS

361-5950

ciją.

Girmnazijoje buvo metraščio
redaliktorius. r a š ė mokyklos
laikrraštyje. priklausė National
Honoor Society, literatūros draug i j a i -. Academic Challenge Team
(Statite Champions).

VYTAUTAS BRIZGYS LB VALDYBOS
PIRMININKAS

KAZYS

MILIJONAS TEISIŲ
FILMAI

ditkdų

Chicagos miesto taryba
b i r ž e l i o 22 d. p a t v i r t i n o
n u t a r i m ą sumokėti S h a k m a n o
teisių firmai apie milijoną dole
rių už gynimą teismuose Chica
gos miesto ir demokratų partijos
prieš k a l t i n i m u s , k a d tarnau
tojai samdomi ir atleidžiami
politiniais s u m e t i m a i s . Šita
teisių firma tokį patarnavimą
tęsė per 19 metų.

AT.MmstA S

KAZYS

/

ALMFNAS

niam lietuviui"
..Nauja radijo laida Šiuolaikin
lietuvių bei anglų kaiilbomis
Muzika - tvalkata • motarų pasaulis - sportasi - Ntaratūra - kinas • satyra

vaaikučiai

ims lietuviukams"
..Pasakų pasaulis mažamečiari
10 v.v. Iki 13:10) v.v.
ttons, Jnc.
Alliance Communicatl
Oak Park, IL 6 0 3 0 2
4 0 8 South Oak Park Avanua, O
180
tai. nr. 848-89*

I
r»:T»-KTYVf«ti: RODANT SKRMV

</

LIETINGOS
DIENOS
'
PALANGOJE

SAUJA i
SKATIKŲ

Žemė JL

767-0600
No. 202 - 72 & Kedzie. Tik $55,900!
6 kamb. mūras su 3 dideliais mieg..
gražaus medžio spinteles virtuvėje; 11/2
prausyklos; ištisa:> rūsys; aluminio „trim":
nauja šildymo sisilema, centralinis šald. ir
elektra. Puikus p irkinys; gerai išlaikytas
Skubėkite!

Savininkas parduoda nmą, 8 0 0 9 S
Sacramento; 4 mieg. + raštine
kamb , įrengtas rūsys, 2 auto. garažas
Maždaug
$70,000.
Skambini
7 3 7 - 8 0 1 6 . Kalbėti angliškai.
HELP WANTED

AR NORI'VE PARDUOTI?
I e š k o m a m o t e r i s prižiūrėti jauni

Savo namą galiK i parduoti, tik paskambinkite telefon j . Mūsų pardavėjai
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums
galime padėti, ne>s daugiau stengiamės.
Namo įvertinimui skambinkite skubiai —
dabar.

I
I

iv.

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai [kainuojame 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
6 6 0 0 S. Pulaskl

ligonę 4 dienas

savaitėje M a t

quette P a r k o apyl. S k a m b . vaka
rais 4 7 6 - 5 4 6 0 .

VVoman w a n t a d for interior com
mercial bldg. upkeep. Car necessary
Mušt speak English. Possible full time
Ed 3 2 4 - 3 0 0 0

A V I L I M A S' Reikalinga valytoja slaugymo m
amuose dienos metu; pilnas laika s,
MO V I N G
įvairūs priedai. Reikia šiek tie k

</

la Marija Š i l g a l y t ė , Regiir dr. Eugenijaus duktė, bai-

BELL-BACE REALTORS
INCOME TAX — INSURANCE
6S29 S KEDZIE
778-2233

No. 215 —61 & A
15V2 kamb. mūras;
3 gražūs mieg., kamb.; 1V« moderni prausykia. Delux medžio spinteles virtuvėje;
gražiai įrengtas rūsys; centralinis šaldymas;
aluminio „trim", 2'/2 auto garažas su
autom, atidarym u; puikiai išlaikytas.
Apžiūrėkite dabar

f O R SALE

5 ir
ius
s".
ios
as,

KOMPIUTERILJ

J . BACEVIČIUS

636-6169

Naujai išrinktoji LB Cleve
lando apylinkės valdyba pasis
kirstė pareigomis: V y t a u t a s
Brizgys — pirmininkas (kaden
O'BRIEN F AMILY REALTY
ciją baigusioje valdyboje buvo
Tai. -- 434-7100
iždininkas), Birutė Vedegienė —
vicepirmininkė, Vladas Čyvas
— sekretorius (dvi kadencijas
MISCEI -LANEOUS
buvęs valdybos pirmininkas),
Mečys Aukštuolis — iždininkas,
J o n a s Gudėnas — kultūros rei
kalams, Marija Mikonienė — so
cialiniams reikalams, Kazimie
r a Vaičeliūnienė — švietimui, Tel. 376-1Č182 ar 376-5996
Viktorija L e n k a u s k a i t ė — jau
1 0 % — 2 0 % - -30% pigiau mokėsit
nimo reikalams, Valdonė Žiedo- už apdraudą nu3 ugnies ir automobilio
nienė — sportui, Ada Stungienė oas mus.
FRANI K Z A P O U S
— renginių vadovė.
3208V2 Yi est 9 5 t h S t r e t
Naujai valdybai prieš akis
stovi Lietuvių dienos, kurios
M — GA 4 - 8 6 5 4
vyks spalio 8-9 dienomis. To
ronto „ G i n t a r o " ansamblis bus
pagrindinis programos atlikė
ELE KTROS
{VEDIMAI
•- PATAISYMAI
jas. Daina, šokis ir muzika do
Turiu
Chicagos
miesto leidimą. Dirbu ir į
minuoja torontiečių spektakly
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
je. Bus r e n g i a m a meno paroda. sąžiningai.
•I
65 5-2020
Būtų gerai, k a d kitos organi
KLAUDMILIS PUMPUTIS
4
zacijos tomis dienomis nerengtų
:—..v.-'
^j
didesnių renginių.

LITERATŪF NE NAUJIENA!

Pradedant 1988 m. sausio 23 d.
< kas šeštadienį
Idurnakčlo
10:10 v.v. iki 12 v.v. vic
otls) 1490 AM
per WPNA (buv. VVOPA sto

Labanaktis,

Kaip matome, daugumos šių
jaunuolių veidai ir pavardės
buvo matyti ir girdėti mūsų Cle
velando lietuviškajame gyve
nime. Sveikiname juos, prade
dančius naują gyvenimo etapą,
įsirikiavus į j a u suaugusiųjų
kategoriją. Nuoširdžiai linkė
tume, kad ir studijų metu, ir jas
baigus, pasiliktų mūsų išeivijos
lietuviškoje gyvenimo orbitoje.
V. R o c i ū n a s

KULS.

pagalba gailte PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus

Norintieji PIFIKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią (staiga, prašoma
paminėti, kad e:sate arba.norite būti
Rimo Stankau• klijentais. Nuosavybes įkainavir nas namokamal.

K r i s t ė D . V e d e g y t ė , Biri
ir Ginto duktė,
ligė \
Angelą Academy. Gimnaz
buvo aktyvi mokinių veik!
Studijuos K e n t State univ<
t ė t e Speech pathalogy-aud:
gyLankė Vysk. Valančiaus ii
Kazimiero lit. mokyklas. SI
čių paukštyčių vadovė, „Gra
n ė l ė s " šokėja.
T a d a s Ž i e d o n i s , Valdom
Valdo sūnus, baigė St. Igną
gimnaziją s u „first hono
Gimnazijos krepšinio komai
žaidėjas. Buvo ateitininl
skautas,
lankė lit.
Kazimiero mokyklą, „Gra
n ė l ė s " šokėjas, „Žaibo" t
linio ir krepšinio koma
žaidėjas.

m

GREIT
PARDUODA

R I M A S L. S T A N K U S

v .

irry P r i k o c k i s , Vidmanto
3arolyn s ū n u s , b a i g ę s
tiour Academy, gavęs pilną
y Academic stipendiją, stuos Daytono universitete,
laimėjęs American Chemi>ociety Chemistry Olympiad
ąją premiją ir National
it Scholarship rekomenda-

REAL ESTATE

REAL ESTATE

Lirųįas K a z i m i e r a s P a u l i u s
Mulioolis, Amandos ir Algio
,
sūnuss. baigė Šv. Juozapo gim"/.-•
nazijąą. Vasaros ir žiemos mė
nesiailis dirbs T h e W h i t n e y
kompj>anijoje. o pavasario ir rudens mėnesiais studijuos meinžineriją
GMI
c h a n iine
neering
&
Management
Engin
v a l d y b ų n a r ė . Baigė Š v . I n s t iitt u t e . N a t i o n a l M e r i t
Kazimiero 12 metų lituanistinę Schol;
larship Commended Stuprogramą su aukštais pažy dent,, slidinėjimo klubo narys,
miais. Aktyvi ateitininkė ir Amerrican Mensa LTD narys,
V i n c a s T a r a š k a , viena;
skautė. Moksleivių ateitininkų
Baijigė Šv. Kazimiero lituanisMaironio kuopos pirmininkė. tinę rmokyklą, aktyvus skautų septynių Barbaros ir Vi
Šiuo metu vadovauja skaučių organnizacijos narys, „Grandi- s ū n ų . b a i g ė Šv. Juoz;
gimnaziją. 13 metų lankė lit.
liepsnelių grupei „Neringos" nėlės';" šokėjas.
Kazimiero mokyklą. Prikla
tunte. Yra apdovanota Tėvynės
lietuvių ir amerikiečių ska
dukros žymeniu. Šių metų Tau
organizacijai, šoko „Gra<
t i n ė j e s t o v y k l o j e vadovaus
nėlėje". „Žaibo" klubo ir a
paukštytėms. Dainavos stovyk
rikiečių plaukimo komandų
loje vadovė. Dievo Motinos pa
rys. atletikos ir slidinėjimo \
rapijos Vaikų Mišių vadovė.
bų narys. Mercyhurst kolegij
Čiurlionio ansamblio kankli
Erie, Pennsylvanijoje, studij
ninkė ir „Grandinėlės'" šokėja.
prekybos
ir
sąskaity
Šį rudenį pradės studijas Clemokslus.
velando valstybiniame universi
tete.
.,,

A n d r i u s B e l z i n s k a s , Hen
riko ir Irenos sūnus, baigė Šv.
Juozapo gimnaziją. P r i k l a u s ė
National
Honor
Society,
Clevelando
valstybiniame
universitete studijuos pedagogi
ka.
Jaunesniųjų
skautų
vadovas. Dievo Motinos pa
rapijom choro narys.

gė Notre D a m e Academy
..first honors" ir gavo stipend
„Prezident's
Scholarsl
Award". Studijuos J o h n Car
universitete biologiją. Gimrtc
joje p r i k a u s ė National Hoi
Society, slidinėjimo klub
Prancūzų klubui. Gavo Sti
Board of Education avvard of c
tinetion, laimėjo filmų ir fc
grafijos premiją.
Viena iš geriausiai baigusi!
Kazimiero lituanistinę mok;
lą. Labai aktyviai veikė mok
ateitininkų Maironio kuopc
buvo pirm., vicepirm., sekre
r ė . N u o p a t m a ž e n s šo
„Grandinėlėje".

4 * *
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Nuotykiai, paslaptis, spalv įgi žmonių charakteriai — viskas kartu!
Abidvi knygas išleido Ateil es Literatūros Fondas. Jas galima įsigyti
ir Drauge, 4545 W. 63rd St Chicago, IL 60629. Kiekvienos knygos
kaina 10 dol.; užsisakant pa tu, reikia dar prįdėti už kiekviena knygą
po 1 dol. 50 centų persiui rimo išlaidoms, Illinois gyventojai dar
prideda 80 centų valstijos nokesčių.

I

Parduodami naudoti baldai: raš.
stalas, miegatmasis, valgomasis,
virimo pečiai, šaldytuvas. Skambinti
257-5140.

anglų kalbos. Prisistatyti asmeniškiii
tarp 9 v. ryto - 3 v.p.p. Bridgevle
Convalescent Center, 8100 i>.
Harlem, Brldgevlew, IL 60455.
MECHANICS
TRUCK-TRAILER
Flexible hours. Cicero. IL location. E Xcellent pay and benefits for the right pe Ople. Mušt speak English.

Call Bob
863-0022
Ž A V I N G O S ATOSTOGOS
ant Meksikos įlankos kranto, v esinamam istoriniam, verandų ir seiių
ąžuolų apsuptam dvare. Ištaiginga ir
rami aplinkuma, 60 mylių į rytus nt10
New Orleans, kambariai su atskirom
voniom, balto smėlio oaplūdymys, pietietiškos ir jūrinės turistinės įdomybė s,
lietuviškas svetingumas. $60.00 dien ai
su pusryčiais vienam, $80.00 porai ir
$15.00 vaikui. Didelis restoranų paj5irinkimas, ypač jūrinio maisto. Sveik atingas maistas namuose pagal su:51tarimą. E . J a u n i s , „ H i g h O a k il "
East B e a c h . P.O. B o x 374, P a / *8
Christian.
M S , 3 9 5 7 1 . T e 1.
601-452-2257.

DRAUGE GAUNAMI
NAUJAUSI LEIDINIAI
CROSSESIN THE ARCTIC, atsiminimai. Matilda
St rimaitytė-Mėlienė. 179 psl
KRIKŠ1"O VANDUO JONINIŲ NAKTĮ, poezija.
Kiizys Bradūnas. 94 psl
PRAKTINĖ LIETUVIŲ KALBOS VARTOSENA.
J i lozas Vaišnys, S.J. 240 psl.
MARGC) RAŠTO KELIU, apysaka biografiniais «usplindžiais. Alė Rūta. 281 psl
BERŽ/ tS UŽ LANGO, romanas. Dalila
M ackialienė. 323 psl
PALIKĘi TĖVIŠKĖS NAMUS, Šv. Kazimiero kapimtse Chicagoje paminklų albumas, 252 psl.

$5.00
$8.00
$8.00
$10.00
$10.50

$19.95
LIETUV'OŠ RAITELIAI, XIII amžius Lietuvos
Mtrinėje istorijoje, I kn. Z. Raulinaitis. 308
P*A
LIETUVfOS RAITELIAI, XIII, amžiaus vidurys. Min* tugo laikai. II kn. Z. Raulinaitis. 301 psl.
AUŠR/i PALIŪNUOSE, romanas iš AUŠROS
laikų. v'yt. Alantas. 312 psl
PELENĖ (knyga ir kasetė) Nij. Mackevičienė,
R am. Račkauskienė, Gail. Valiulienė. 37 psl.

$10.00
$12.00
$10.00

$5.00
KALBĖiKlM LIETUVIŠKAI (vaikams) Nijolė
Mackevičienė, 88 psl
LIETUV/OS LIKIMO KELIAIS, IV tomas. Stasys
Raštikis. 782 psl

$3.00
$20.00

Pa stabą. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti,
užsimo kėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persi urv
timo išllaidos.

A.A. KUN. ALFONSAS
BERNATONIS,
OFM CAP
Prieš metus 1943 rugpjūčio
1 d., Miunsteryje buvo įšven
t i n t a s kunigu. Baigęs studijas,
b u v o pasiųstas į kapucinų
vienuolyną Mainze, čia išgy
veno didžiuosius karo bombar
davimus, čia sulaukė karo pa
baigos, bet tada greit pasitraukė
į Dieburgą, kuris buvo ame
rikiečių zonoje, nes Mainze
prancūzai norėjo visus pabė
g ė l i u s g r ą ž i n t i n a m o , t.y.
atiduoti sovietams. Būdamas
Dieburge, pradėjo darbuotis
lietuvių tarpe, pirmiausia
Wiesbadene, Darmstadte, Giess e n e , Almenfelde, Kaiserslauterne, Babenhausene ir HaA. a- kun. Alfonsas Bernatonis, n a u . Hanau iš lėto tapo jo pasto
O.F.M. Cap.
via darboviete.
Vienas iš žinomiausių Vokie;ijos lietuvių vienuolis kapu
cinas Alfonsas Bernatonis mirė
1988 birželio 5 d. Frankfurte Šv.
Katarinos ligoninėje. Palaidotas
birželio 10 d. Dieburgo miesto
k a p i n ė s e . P r i e š laidotuves
k a p u c i n ų bažnyčioje b u v o
pašarvotas ir ten jį aplankė
nemažai
lietuvių.
Gedu
lingas šv. Mišias už velionį
l a i k ė v y s k . dr. A n t a n a s
Deksnys, k a r t u su sielovados
vadovu kun. Antanu Bunga,
mirusiojo mokslo draugu kun.
K o n s t a n t i n u Gulbinu, OFM
Cap., iš Romos atvykusiais
prelatais dr. Ladu Tulaba ir
Kazimieru
Dabrovolskiu,
Vokietijos lietuviais kunigais J.
Dėdinu, P. Girčium, B. Liubinu,
K. Senkum, J. Vaišvilų ir iš Pa
ryžiaus atvykusiu prel. J. Petro
šium. Taip pat buvo daug Vokie
tijos vienuolių kapucinų, iš
kurių provincijolas ir Dieburgo
namo viršininkas kartu aukojo
šv. Mišias su lietuviais kuni
gais. Mišių metu vargonais gro
jo Vasario 16 gimnazijos muzi
kos m o k y t o j a s P a l t i n a s , o
mokiniai giedojo lietuviškas
giesmes.
Nedidelė kapucinų bažnytėlė
buvo perpildyta dalyvaujančiais
lietuviais iš įvairiausių Vokie
tijos vietovių. Pamokslą sakė
kun. dr. Konstantinas Gulbinas,
OFM C a p . , s u m i n ė d a m a s
velionio gyvenimo svarbiau
sius įvykius.
Gimęs 1914 m. rugsėjo 16 d.
Mediniškių kaime, Jiezno vals
čiuje, Alytaus apskrityje, taigi
Dzūkijoje, pakrikštytas Juozo
vardu, augo gausioje 10 vaikų
šeimoje. Tėvai norėjo Juozuką
leisti į mokslus, tačiau jam
mokslas ne labai sekėsi. Laikė
egzaminus į gimnaziją, bet neiš
laikė. 1930 metais jau nebuvo
nė labai j a u n a s , už t a i nuo
mokslo P r i e n u o s e t e k o at
sisakyti. Už dvejų metų. jau
sulaukęs 18 metų amžiaus,
įstojo į gimnaziją Plungėje, nes
ten netoli Kuliuose gyveno jo
brolis miškininkas. Iš pradžios
mokėsi gimnazijoje kaip ir kiek
vienas kitas, bet nuo 1936 metų
rugpjūčio 29 d. tapo vienuoliu
kapucinu, ta pačia proga turėjo
atsisakyti savojo vardo Juozapo
ir priimti vienuolyno parinktą
vardą Alfonso.
1940 m. baigė gimnaziją, bet
egzaminus j a u laikė ne
Plungėje, o Kaune prie Švietimo
ministerijos. Tą pačią vasarą
rugpjūčio 4 d. perėjo „žalią
sieną" į Vokietiją ir ten nuvyko
į M i u n s t e r i o miestą, k u r
rugpjūčio 23 d. buvo priimtas į
kapucinų aukštąją mokyklą.
Lietuva buvo okupuota bolševi
kų. Netruko ateiti 1941 birželio
22-ji, Vokietijos su Sovietų
Sąjunga karo pradžia. Ta proga
Bernatonis su savo studijų drau
gais Eitavičium, Gulbinu, Kuncaičiu ir Senkum buvo uždaryti
kalėjime ir ten išbuvo 4 savai
tes. Išleistas iš kalėjimo. Berną
tonis tęsė studijas toliau ir jas
baigė 1944.

1950 vasarą Bernatonis norėjo
emigruoti į Kanadą, bet tą patį
rudenį buvo paskirtas Lietuvių
s i e l o v a d o s v a d o v u , vietoj
išemigruojančio k a n . F. Kapo
čiaus, ir t a i p liko Vokietijoje
J o naujųjų pareigų pavadinimas
keletą k a r t ų keitėsi, bet pačios
pareigos likosi visą laiką tos
pačios ir jis jas ėjo iki 1965 metų
pabaigos.
Šie 15 metų buvo svarbiau
sieji Bernatonio gyvenime. Su
maždaug 20 kunigų jis išvystė
naują sielovadinę veiklą, pirmoj
eilėj rūpindamasis pačių kunigų
gyvenimu. Visi Vokietijoj tada
darbavęsi kunigai suaugo, tar
si į vieną šeimą. Bernatonis iš
rūpino jiems atlyginimus iš
Vokietijos vyskupų, išrūpino au
tomobilius, dažnai sukviesdavo
p a s save pasitarimams, subuvi
mams, pokalbiams. Dieburgas
t a p o lietuvių tarpe viena iš ži
nomiausių vietovių, nors ten te
begyveno tik Bernatonis s u
vienu ar dviem savo talkinin
kais.

Kun. Gulbinas savp pamoksle
P R I V A L O M A A P D R A U D A apdraudą. Beliko atstovų rū
nespėjo visko išpasakoti apie
AUTOMOBILIAMS
m a m s įnešti kai k u r i a s pa
Bernatonio gyvenimą, t a č i a u jis
Illinois s e n a t a s priėmė įsta t a i s a s , o įstatymą p a t e i k u s
parodė jo uolumą ir žmonių tymą, k a d kiekvienas automo g u b e r n a t o r i u i , neabejojama,
meilę. Vokiškai d a r kalbėjo Die bilio savininkas privalo išsiimti kad jis pasirašys.
burgo vienuolyno viršininkas.
K a p i n ė s e vyko p a s k u t i n i s
atsisveikinimas. Sielovados
vadovas kun. A n t a n a s B u n g a
čia atliko laidojimo a p e i g a s ir
padėkojo visiems laidotuvių
dalyviams. Čia t a r ė t r u m p ą
atsisveikinimo žodį k a p u c i n ų
provincijos vadovas, Lietuvių
KEVALAITYTĖ
Bendruomenės p i r m i n i n k a s J .
Sabas ir Vasario 16 gimnazijos
Po ilgos ir sunkios ligos 1988 m. birželio 10 d. 4 vai. ryto
direktorius Andrius Š m i t a s .
Miunchene, Dachau ligoninėje, mirė a.a. Marija
Daugelio dalyvių akyse buvo
Brakauskienė-Kevalaitytė.
Velionė buvo gimusi 1916 m. rugsėjo 9 d. Karnių kaime,
matomos ašaros.
Šakių
apskrityje. Paliko dideliame skausme: vyrą Antaną
Po laidotuvių apeigų didžioji
Vokietijoje,
sūnų Vaidevutį, marčią Vidą, anūkus Živilę su
dalyvių dalis s u s i r i n k o į
vyru
Harry
Shultz.
Šarūną su žmona Aida, Audronę, Kęstuti,
didžiulę- miesto salę, čia buvo
Saulę, Gintarą ir proanūkus Eric ir Steven Shultz, Čikagoje.
visi p a v a i š i n t i iš L i e t u v o s
Taip pat seserj Oną Didžbalienę ir jos vaikus, Jūrą Orillion,
atvežta duona ir puikiais pie
Onutę Stoškienę, Vidą Bendoraitienę ir krikšto sūnų Adomą
tumis. Duoną atvežė Bernatonio
Didžbalį, Čikagoje: brolio dukras Reginą ir Vidą Lietuvoje.
brolio s ū n a u s žmona ir jos
Velionė palaidota birželio 14 d. Miunchene, Westfriedhof
dukra, abidvi atvykusios iš
kapinėse.
Lietuvos pačią laidotuvių dieną.
Nuliūdę: vyras, sūnus, marti, anūkai ir kiti giminės.
A.a. k u n . Bernatonis iškelia
vo negrįžtamai. J o darbo nėra
kam perimti, nes lietuvių kuni
gų Vokietijoje s k a i č i u s vis
mažėja. Mėgins bent d a l i n a i jį
tęsti buvęs Vasario 16 gimnazi
jos kapelionas k u n . J o n a s Dė
dinas. Lietuvių Vasario 16 gim
nazija t a i p pat labai pasiges
Mūsų mylimas Brolis, Svainis ir Dėdė
savo rūpintojėlio.
Kun. Br. L i u b i n a s

Kai vyskupu tapo kun. dr.
Pranas Brazys, MIC, Berna
tonio gyvenimo stilius turėjo
keistis. P a s i t r a u k ė iš sielova
dos vadovo pareigų ir likosi
vienu iš daugelio.
Dar b ū d a m a s sielovados
vadovas labai rūpinosi jaunimo
auklėjimu ir tuo pačiu Vasario
16 gimnazija. Ir kad toji gim
nazija persikėlė į Huettenfeldą,
buvo vienas iš atsitiktinių
Bernatonio nuopelnų, būtent jis,
važiuodamas pro šalį, pastebėjo
pilį ir ją rekomendavo tuome
tinei PLB Vokietijos krašto val
dybai, k u r i nusprendė ją pirkti
ir tai padarė vėl padedant
Bernatoniui. Jeigu jis nemažai
prisidėjo prie gimnazijos egzis
tavimo b ū d a m a s sielovados
vadovas, t a i tą darbą dar labiau
suintensyvino vėliau. Kai 1968
buvo įsteigta Vasario 16 gimna
zijos kuratorija, t a i Bernatonis
tapo jos nariu, k a i p Vokietijos
LB vienas iš atstovų ir toms
pareigoms būdavo išrenkamas
kiekvieną kartą iki savo mir
ties. Nuo 1977 birželio 4 d. j i s
buvo išrinktas į kuratorijos
valdybą ir leidosi į ją renkamas
t a i p pat iki savo mirties. Pačioje
valdyboje jis būdavo išrenkamas
pirmininku, o paskutiniais
metais jis jau nekalbėdavo apie
lietuvių gimnaziją, bet apie
„mano gimnaziją".
Dėl tos gimnazijos jis važiavo
pora kartų į Ameriką ir t e n
rinko pinigus jos išlaikymui ir
statyboms. Gimnazija juo t a i p
p a t pasitikėjo, m o k s l e i v i a i
susilaukdavo iš jo įvairiausio
m i s progomis m a t e r i a l i n ė s
pagalbos.
Aišku, Bernatonis visą savo
gyvenimą buvo taip pat lietuvių
sielovados uolus darbuotojas,
visą laiką rūpindamasis jam pa
v e s t a i s ž m o n ė m i s , ne t i k
laikydamas jiems pamaldas,
kuriose mažai susirinkdavo, bet
visokiausiais būdas pagelbėda
mas kiekvienam pagalbos
reikalingam.
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AŠTUONERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA. LISUTĖ BLINSTRUBAITĖ

A.tA.
MARIJA BRAKAUSKIENĖ

PADĖKA

A.tA.
ALBERTAS STOČKUS

MAŽAI KATALIKŲ
IŠKLAUSO MIŠIŲ
Pagal Chicagos arkivys
kupijos duomenis 1986 ir 1987
m., t i k v i e n a s iš k e t u r i ų
katalikų šioje arkivyskupijoje
išklauso Mišių sekmadienį. Tai
yra stebinanti
statistika,
kadangi pagal 1987 m. Gallup
apklausinėjimą JAV-ėse, 52%
katalikų pareiškė, jog j i e l a n k ę
bažnyčią nors k a r t ą
per
paskutines septynias d i e n a s .
Apie t a i užklaustas Chicagos
arkivyskupijos
pareigūnas
D a v i s Schvvartz s p ė j a , j o g
greičiausiai toks didelis pro
centinis s k i r t u m a s t a r p Gallup
duomenų ir Chicagos arkivys
kupijos y r a todėl, kad k a t a l i k a i
nenori Gallup firmai prisipa
žinti, k a d nelanko p a m a l d ų .
Tačiau Cincinnati arkivyskupi
jos atstovas pareiškė, jog jų
pamaldų lankymo statistikos,
vedamos jau nuo 1956 m.,
visuomet netoli ir nuo Gallup
rastų duomenų. O Cincinnati
1987 m. 43% tikinčiųjų išklauso
Mišių sekmadieniais. Tačiau
net ir t a i rodo nuosmukį nuo
1960 m.,kada Cincinnati arki
vyskupijoje 6 2 % t i k i n č i ų j ų
išklausydavo Mišių sekmadie
niais.
D. Schvvartz taip p a t mano,
kad šis žemas p r o c e n t a s
gaunasi, nes Chicagos arkivys
kupijoje apskaičiuojama dau
giau katalikų, negu iš tikrųjų
esama. J o apskaičiavimu, iš
tikrųjų y r a ne 2.3 milijonai, o
tik 2.0. Iš to skaičiaus Mišių lan
kančiųjų procentas j a u būtų
30%, k a s vis vien nesiekia nei
pusės 1970 m. G a l l u p Poli
apskaičiuotų
63% Mišias
sekmadieniais išklausančiųjų.
Apie šias statistikas kalbėjo ir
komentavo William McReady,
sociologas tyrinėtojas iš Nor
t h e r n Illinois un-teto, Loyolos
un-te vykusioje p a s a u l i e č i ų
bažnytinių darbuotojų metinėje
konferencijoje („Lay Ministry
Conference") birželio 2-5. Savo
pasisakymuose jis abejojo, ar
yra išmintinga kai kurioms vys
kupijoms spręsti mažėjančių
pamaldų lankytojų problemą,
mažinant sekmadieninių pa
maldų skaičių.

ILLINOIS E K S P O R T A S

staiga mirė 1988 m. gegužės 18 d. Palaidotas gegužės 21 d.
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje.
Esame labai dėkingi Beniui Petrošiui, buvusiam pas a.a.
Albertą tą kritišką valandą, skubiai iššaukusiam greitąją
pagalbą ir daug mums pagelbėjusiam. Taip pat Danguolei IIginytei už visokeriopą pagalbą mūsų liūdnose valandose.
Labai ačiū kun. F. Kireiliui už pravestas maldas
koplyčioje, pamaldas ir turiningą pamokslą bažnyčioje ir
palydėjimą j kapines.
Nuoširdus ačiū Dainavos ansambliui už gėles, užuojautą
ir kartu su soliste Dana Stankaityte gražiu giedojimu
palydėjusiems a.a. Albertą j Amžinybę.
Labai dėkojame Mėtai Gabalienei ir Danguolei Ilginytei
už atsisveikinimą Dainavos vardu, S. Daulienei Brighton
parko Lietuvių Bendruomenės vardu ir Ed. Vengianskui —
Saulių vardu. Taip pat ačiū šauliams, budėjusiems prie karsto
ir palydėjusiems velionį į kapines.
Trūksta žodžių atsidėkoti visiems: dainaviečiams, obeliečiams, bendradarbiams ir daugybei draugų bei pažįstamų
taip skaitlingai dalyvavusių laidotuvėse, išreiškusių mums
užuojautą žodžiu ir raštu, užprašiusiems šv. Mišias už Alber
to sielą ir gausias aukas.
Tariame nuoširdų ačiū karstą nešusiems: mūsų anūkui
Chris Antinucci, Jonui Gradinskui, Jonui Labanauskui, An
tanui Sereikai, Aleksui Smilgiui ir Juozui Vieraičiui.
J ū s ų visų mums parodytas draugiškumas paliko
neišdildomai gražius, nors ir liūdnus, prisiminimus. Tegul
Aukščiausias laimina Jus visus!
Laidotuvių direktoriui David Gaidas už nuoširdų ir rūpes
tingą patarnavimą esame labai dėkingi.
S e s e r y s : Stefa Rasevičienė
Kasperaitienė su šeima.

Š.m. liepos mėn. 4 d. sukanka aštuoneri metai, kai
m ū s ų brangi, mylima Dukrytė ir Anūkėlė, a.a. Lisutė,
buvo p a š a u k t a į Amžinąjį Poilsį Viešpatyje.
Prašome giminių, draugų ir pažįstamų prisiminti ją,
Lisutę, toje dienoje savo maldose ir mintyse.
Liūdintys: t ė v a i , b r o l i u k a s
seneliai ir giminės.

Linelis-Petriukas,

A.tA.
LIUCIJAI MILVYDAITEI-TOMECKI
m i r u s , guodžiame m ū š ų Draugijos n a r ę , velionės
s e s e r į , G A B R I E L E D Z I R V O N I E N E ir v i s u s
artimuosius.
Lietuvos

Dukterų

Draugija

GAIDAS-DAIMID
EU DEI K IS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS P R I E M I E S Č I U O S E
4330-34 S. California A v e n u e
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas - 927-1741-1
4 3 4 8 S. California A v e n u e
Telefonas - 523-0440

Ona

PETKUS
Meldžia m e Amžinos R a m y b ė s m ū s ų draugijos narei

MARQUETTE FUNERAL HOME

A.tA.
JUZEFINAI STULGIENEI

TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 3 W e s t 71 St., C h i c a g o
Telefonas — 476-2345

ir nuoširdžiai užjaučiame d u k r ą I R E N Ą ir s ū n ų
V A I D O T Ą , jų š e i m a s ir visus a r t i m u o s i u s .
Lietuvos

PASSBOOK
SAVINGS' • • •
tftf HM wiy to

Dukterų

1 4 1 0 S o . 50th A v „ C i c e r o
Telefonas — 863-2108

Draugija

«ee ut for
AT 0UR 10W RATO
VVITM O f » > A v v F « j TO f l T VOOB I N C O M I

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ
I.AIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974^1410
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700

4 wi4

CoapunM
Q u• rt«r 1 y

INSUREO

BUTKUS - PETKUS

Mutual Federal
Savings and Loan

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas - 652-1003

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL. S060«
P«t«r KazanauskM, PrM.

Illinois valstijos eksportas per
pirmus keturis šių m e t ų mėne
sius padidėjo 46.7%.

Lietuvoje ir

Mano meilė — Tavo
Tavo meilė — Mano

B O K i nm.Tf.Trl.*-*

.Tai.: 847-7747
Tfcw.fr* M t .
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restorane, o priediniais reikme
nimis pasirūpino J a n i n a
Pileckienė. Visus suvežiojimus
atliko Stasys Visockas. Jis su
pagalba Broniaus Kručio ir
paruoštą maistą atgabeno. Visi
buvo patenkinti talkos patarna
vimu, kurių buvo A. Pileckienė,
B. Zaikienė, Krutulienė, A.
Kručienė, V. Radziukynas ir A.
Krutulis, kuris ir gėrimais
aprūpino.
Graži
dzūkų
šeimynėlė dar ilgai kalbėjosi sa
vais ir lietuviškais reikalais.
Dalyvis
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x Su dr. Algirdu Statkevičium pasikalbėjimą apie jo iš
gyvenimus išspausdino „SunTimes' dienraštis pereito šešta
dienio, birželio 25 d., laidoje.
Straipsnyje kalbama apie Sovie
tų Rusijos lagerius, psichiatri
nes ligonines ir išsilaisvinimą.
Taip pat įdėta naujojo ateivio
nuotrauka.

x Jungtinių
Amerikos
Valstybių Nepriklausomybės
šventėje — liepos 4 d. — „Drau
x Iš Chicagos daugelis lie
go" redakcija, administracija ir
t u v i ų vyksta į Hamiltone,
spaustuvė bus uždarytos. Šį šeš
Kanadoje, didžiulę Tautinių šo
tadienį, liepos 2 d., administra
kių šventę, kuri bus liepos 3 d.
cija dėl Tautinių šokių šventės
Vyksta vieni ekskursiniu au
Hamiltone bus uždaryta. Po
tobusu, kiti nuosavais automo
liepos 4-tosios dienos „Draugo"
biliais ar kitomis priemonėmis.
redakcija, administracija ir
spaustuvė liepos 5 d. dirbs kaip
x „Draugo" dienraščio ge
paprastomis dienomis ir išleis gužinė šiais metais bus Mari
„Draugo" liepos 6 d. laidą.
jonų soduose liepos 24 d.,
sekmadienį. Jau dabar rengia
x Dr. Bronius Nemickas, si „Draugo" renginių komi
Lietuvos Laisvės komiteto pir tetas, kuris skirsto laimėjimus,
mininkas, Bronius Bieliukas, priima naujus fantus. Gegužinė
Lietuvių Rezistencinės santar prasidės šv. Mišiomis 12 vai. Po
vės tarybos pirmininkas, Juozas to bus pietūs, lošimai, muzika,
Pažemėnas. Vliko tarybos įvairenybės ir kt. Tikimasi, kad
narys, ir Eglė Žilionytė-Dudė- didieji karščiai bus praėję, tai
nienė.. PLB seimo atstovė, gi ir gegužinės lankytojai galės
birželio 27 d. automobiliu iš atsikvėpti.
vyko į Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimą. Vėliau, at
x Bronius Bieliukas ir Teo
vykus Vytautui Dudėnui, abu doras Blinstrubas birželio 22
Dudėnai dalyvaus Tautinių šo d. \Vashingtone, D.C., aplankė
kių šventėje Hamiltone.
Lietuvos Diplomatijos šefą dr.
Stasį Bačkį ir Oną Bačkienę. Po
x Juozas ir Jadvyga Bart- to apsilankė Lietuvos pasiun
kai, gyv. Ormand Beach, Fla. tinys Stasys Lozoraitis. Pasi
buvo atvykę Chicagon aplan dalinta žiniomis ir pasikeista
kyti giminių ir pažįstamų. nuomonėmis apie aktualius
Birželio 4 d. jie atšventė vedy politinius reiškinius.
binio gyvenimo
auksinę
x V y t a u t a s Rukuiža, Chicasukaktį, kurią suruošė jų sūnų
Antano ir Aloyzo šeimos bei go, III., žinodamas lietuviškos
sunkumus,
pra
Vida ir Charles Murray. Šv. Mi s p a u d o s
šios buvo Jėzuitų koplyčioje ir tęsdamas prenumeratą viene
jas atnašavo kun. A. Saulaitis. riems metams, pridėjo ir 20 dol.
Skaitymus atliko Larą Bartku auką. Vyt. Rukuižą skelbiame
tė ir Aleksas Bartkus. Giedojo garbės prenumeratorium, o už
solistė Dana S t a n k a i t y t ė , rėmimą savos spaudos labai
akompanuojant Manigirdui Mo- dėkojame.
tekaičiui. Buvo įteiktas Sv. Tė
x J o n a s B a u ž y s , Sunny
vo palaiminimas. Po pamaldų Hills, 111., atsiuntė 20 dol. dien
visi giminės susirinko sūnaus raščio p a r a m a i ir p r a t ę s ė
Antano rezidencijoje Hinsdale, prenumeratą vieneriems me
111.
tams. J. Baužį skelbiame garbės
x Vytautas Rastonis, Marstons Mills, Mass., atsiuntė 20
dol. dienraščio palaikymui ir
kartu pratęsė prenumeratą
vieneriems metams. Vyt. Rastonį skelbiame garbės prenumera
torium, o už paramą labai
dėkojame.

prenumeratorium, o už auką la
bai dėkojame.
x Valentina Černiauskas,
Farmington Hills, Mich., pa
rėmė „Draugą" 20 dol. auka ir
pratęsė prenumeratą viene
riems metams. V. Černiauską
skelbiame garbės prenumeratore, o už palaikymą savos spau
dos labai dėkojame.

x Mary Achenbach iš Waterbury, Conn.. pratęsdama
prenumeratą pridėjo 10 dol. už
x J o n a s Macijauskas, Sun
kalėdines korteles, kalendorių
ir 15 dol. „Draugo" paramai. ny Hills, Fla., pratęsė „Draugo"
prenumeratą su 20 dol. auka. J.
Nuoširdus ačiū.
Macijauską skelbiame garbės
x Feliksas V. Krikščiūnas, prenumeratorium, o už auką la
O'Fallon, 111., nekartą mus yra bai dėkojame.
parėmęs didesnėmis aukomis.
Pratęsdamas prenumeratą ir šį
x Greit parduodu vienos ir
kartą atsiuntė visą šimtine. F. dviejų šeimų namus Chicagoje
Krikščiūnui, mūsų garbės ir apylinkėse. S k a m b i n k i t e
prenumeratoriui, už rėmimą R E / M A X F I R S T , R i m a s
savos spaudos labai dėkojame. Stankus, tel. 361-5950 arba
636-6169.
(sk)
x Baltic Blossoms, gėlių
parduotuvė praneša, kad atosto
x Dr. Kastytis J u č a s , der
goms bus uždaryta nuo liepos matologas veda radijo progra
3 d. iki liepos 1 1 d .
m a s 1490 AM b a n g o m i s
(sk) kiekvieną šeštadienį 7 vai.
ryto. Šį šeštadienį, liepos 2 d.
x Metų ketvirčiui suėjus ir
šioje programoje kalbės Fr.
JAV Nepriklausomybės šventės
Ignatius McDermott apie Ame
proga, Čikagos Kasos įstaigos
rikos benamius ir alkoholizmą.
veiks pakeista tvarka: ketvirta
(afc)
dienį, birželio 30 d. Kasa
uždaryta; penktadieni, liepos 1
d. bus atliekamos tik smulkios
(teller) operacijos. Šeštadienį ir
pirmadieni, 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
finansinius r e i k a l u s prieš
ketvirčio užbaigimo laikotarpį.
(sk)
x Albinas Kurkulis, akcijų
brokeris, dirbąs su Rodman &
Renshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916.
(sk)

x Č i k a g o s Venecuelos Lie
tuvių dr-ja ruošia gegužinę
Šaulių namuose, 2417 W. 43rd
St., sekmadienį, liepos 10 d.
Pradžia 11 vai. ryto. Smagus
orkestras šokiams, geras lie
tuviškas maistas. Visi kvie
čiami.
(sk)
x Marija Noreikienė pra
n e š a savo k l i e n t a m s , kad
persikėlusi į PATRIA patalpas
pas F & T Siutus, 2646 W. 71st
St. priiminės siuntinius nuo lie
p o s 1 1 d . sena tvarka, pirma
dienį ir trečiadienį nuo 10-4 v.
p.p. Informacijai skambinti
vakarais 857-7281.
(sk)

LB VID. VAK. APYGARDA

Įtampos akimirka mokslo metų užbaigimo šventėje. Dariaus Girėno lituanistinės mokyklos jauniausių mokinių
būrelis įtemptai klausosi, ar jie bus pakviesti pasiimti garbės pažymėjimą.
Nuotr f" t
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
UŽBAIGĖ 25-TUS MOKSLO Žukauskas. Absolventus pasvei
kino mokyklos vedėjas mok. J.
METUS
Plačas, įteikdamas baigimo
Dvidešimt
p e n k t u o s i u s pažymėjimus, o tėvų komiteto
mokslo metus Dariaus Girėno pirmininkė Viktorija Matranga
mokykla kukliomis iškilmėmis jiems įteikė dovanas — knygas:
užbaigė gegužės 21d. Švęsdami Pietario „Algimantą" ir lietu
sėkmingas pabaigtuves, o taip viškų ekslibrisų knygą.
Baigusiųjų vardu Vilius
pat ir mokyklos dvidešimt
penktąjį gimtadienį, tą rytą visi Žukauskas, reikšdamas padėką
mokiniai, mokytojai ir dalis mokytojams ir tėvams, atsisvei
tėvų dalyvavo šv. Mišiose Jėzui kino su mokykla. Septintojo
tų koplyčioje. Po pamaldų Jau skyriaus mokinių vardu žodį
nimo centro maž. salėje vyko o- tarė Gytis Vygantas.
Krištanavičiaus fondo pirmi
ficialus mokslo metų užbaigimo
ninkas Robertas Vitas, pranešė,
aktas.
Mokyklos vedėjas mok. Juozas kad minimas fondas yra nutaręs
Plačas, pasveikinęs visus daly kasmet įteikti piniginę dovaną
v i u s , garbės prezidiuman geriausiai tais metais Jaunimo
pakvietė: buvusį pirmąjį Da centre esančias mokyklas bai
riaus Girėno lit. mokyklos gusiems mokiniams. Šįmetinė
vedėją mok. Joną Kavaliūną, dovana — 100 dol. vertės
mokyklos kapelioną kun. Juozą taupymo bonas buvo įteiktas
Juozevičių, Jėzuitams atsto Dariaus Girėno mokyklą penke
vavusį, buv. ilgametį kapelioną tukais baigusiam Algiui VVoss.
Mokslo metų baigimo proga
kun. Joną Borevičių, SJ, Peda
goginiam Lituanistikos ins dar kalbėjo — mok. J. Kavaliū
titutui ir Krištanavičiaus fondui nas, kun. J. Juozevičius ir kun.
atstovavusį Robertą Vitą, 8-to J. Borevičius, SJ.
Baigiamajame žodyje mokyk
s k y r i a u s mokytoją
Iloną
los
vedėjas mok. J. Plačas pasi
Zaleskaitę ir tėvų komiteto
džiaugė per 25 metus šios
pirm. Viktoriją Matranga.
įvadinėje kalboje mok. J. mokyklos atliekamu lietuvybės
Plačas, remdamasis prasmin tęstinumo darbu. Išreiškė
gais pavyzdžiais, iškėlė lietuvių padėką už nuoširdų darbą
kalbos svarbumą ir reikalin mokytojams, tėvams ir rėmė
gumą, ne vien lietuvybės išlai jams už paramą mokyklai.
kymui išeivijoje ir bendravimui Viltingai pranešė apie rugsėjo
su artimaisiais Tėvynėje, bet ir 10 d. pradedamus 26-tuosius
kaip bendrą ryšį bei susižinoji mokyklos metus, kvietė moki
mo priemonę, jungiančią plačia nius ne tik patiems sugrįžti, bet
jame pasaulyje išsisklaidžiusius atsivesti ir bent po vieną
lietuviškos mokyklos dar ne
tautiečius.
lankantį
draugą ar draugę.
G e r i a u s i a i šiuos mokslo
Ypatinga padėka buvo pa
metus baigusiems visų skyrių
reikšta
iš mokytojos pareigų
mokiniams buvo įteikti garbės
pasitraukiančioms
— mok.
pažymėjimai. Juos gavo: Eglė
Milavickaitė, Birutė Jurjonaitė, Irenai Regienei, Dariaus Girėno
Andrius Paulėnas, Tomas Ša mokykloje išdirbusiai 22-jus
tas, Aliukas Juškys, Karina metus ir mok. Marytei SmilgaiTurnerytė, Daina Saib, Vytau tei už trejų metų darbą. Abiem
mokytojoms
tas Jurjonas. Andrius Paulius, išeinančioms
įteiktos
dail.
Lapšių
studijos
M a r i u s V y g a n t a s , Elena
Žukauskaitė, Karina Pauliūtė sukurtos dovanėlės.
Oficialiąją dalį užbaigus, mar
ir Algis Woss.
I sceną buvo pakviesti šįmet gaspalviais balionais papuoštu
aštuntąjį skyrių sėkmingai vežimėliu buvo įvežtas didžiulis
užbaigę Algis VVoss ir Vilius (puošnus ir gardus) mokyklos
gimtadienio pyragas. Moki
niams uždegus 25-kias žvaku
x Uršulė Bubelis, Chicago,
111., lankėsi „Drauge", pratęsė
prenumeratą 1988 metams ir
dar pridėjo 20 dol. auką. U.
Bubelį skelbiame garbės
prenumeratore, o už paramą la
bai dėkojame.

tes, mokyklai sugiedota „Ilgiau
sių metų".
Visi dalyviai buvo pakviesti
pasivaišinti pyragu, pica, kava
ir vaisvandeniais. Visi džiaugėsi
gražia ilgamete mokyklos
veikla ir reiškė susirūpinimą jos
ateitimi dėl tolydžio mažėjančio
mokinių skaičiaus. Pasivaišinę
ir pabendravę skirstėsi vieni ki
tiems linkėdami malonių va
saros atostogų, reikšdami viltį
rugsėjo 10 d. susitikti šioje
mokykloje ir pradėti naujus
26-tus mokslo metus.
IR
DZŪKU DRAUGJOS
VEIKLA
Draugijos veikime į tradiciją
įėjo vieną sekmadienį skirti
mirusiems dzūkams prisiminti,
pagerbti žuvusius ir ta diena va
dinama „Dzūkų diena".
Gegužės 22 d., sekmadienį, Jė
zuitų koplyčioje šv. Mišias
atlaikė kun. Jonas Borevičius,
pasakydamas
pritaikytą
pamokslą. Mišioms patarnavo ir
skaitinius atliko A n t a n a s
Drūtys. Auką prie altoriaus
atnešė draugijos valdybos nariai
Janina Pileckienė ir Vincas
Grėbliūnas. Meldėmės už miru
sius bei žuvusius dzūkus, o taip
pat už visus kenčiančius
lietuvius.
Po pamaldų prie laisvės pa
minklo buvo atliktos trumpos
iškilmės, kurioms vadovavo
Julius Karsas. Jis ir Antanas
Drūtys uždegė aukuro ugnį, o
puokštę gražių gėlių padėjo
Birutė Razminienė ir Antanas
Krutulis.
Jaunimo centro posėdžių kam
bary įvyko trumpas informa
cinis narių susirinkimas. Pini
ginę apyskaitą davė draugijos
iždininkas Julius Karsas ir
papildomai organizacijos ir val
dybos veikimą apibūdino vald.
sekretorius Stasys Visockas. Po
trumpos darbotvarkės susi
rinkimo dalyviai buvo pavai
šinti skaniais priešpiečiais su
minkštais ir stipresniais užsigėrimais. Maistas buvo užsakytas
Juliaus Karšo lietuviškame

x Jadv. Janusas iš Grand
Rapids, Mich., atsiuntė 20 dol.
„Draugo" palaikymui ir pratęsė
prenumeratą vieneriems me
tams. J. Janusą įrašome j gar
bės prenumeratorių sąrašą, o ųž
auką labai dėkojame.
x Algis Vedeckas, Massape
qua, N. Y., kad „Draugas" būtų
stiprus ir dar ilgai gyvuotų, pra
tęsdamas prenumeratą, pridėjo
ir 25 dol. auką. A. Vedecką
skelbiame garbės prenumera
torium, o už palaikymą savos Joiia? Kay.i.i.i-K.i
1 IHIJilii^
ir Kita (K
spaudos labai dėkojame.
Kazlauskiene Clev-plande

.'

Prabėga dienos ir žymės
nelieka. Ir jei man reikėtų
valgyt duoną iš žurnalisto ar
reporterio karjeros, liūdni būtų
reikalai. Gerai, kad visuome
ninė veikla ir toliau rieda be
mano didelių pastangų.
Gegužės 13 d. LB Vid. Vak.
apygardos valdyba sušaukė apy
gardos apylinkių pirmininkų,
valdybų ir revizijos komisijų
narių suvažiavimą. Suvažia
vimas vyko Jaunimo centro
mažojoj salėj. Registraciją pra
vedė apygardos valdybos nariai,
pirmininkavo pati pirmininkė
B. Vindašienė, sekretoriavo
valdybos sekretorė D. Ilginytė. |
Buvo pateikta gana ilga darbo
tvarkė, kuri buvo priimta ir
turėjo baigtis apie 2 vai. p.p.
Salėje nesimatant nė vieno
dvasiškio, vietoj invokacijos,
maldą į Šiluvos Mariją perskai
tė D. Ilginytė. Suvažiavimą
sveikino Pasaulio LB pirmi
ninkas Vyt. Kamantas, M.
Lenkauskienė, B. Jasaitienė ir
Br. Juodelis.
Prieš keletą metų buvo susi
organizavęs komitetas, pirm. K.
Laukaitis, prof. V. Skuodžiui
gelbėti. Tuo laiku tam tikslui
buvo renkamos ir aukos. Prof.
V. Skuodžiui su šeima atvykus
į Ameriką, komiteto darbas
užsibaigė, ir šio suvažiavimo
metu K. Laukaitis pasveikino
V. Skuodį, palinkėdamas
sėkmės šitame krašte ir įteikė
tų surinktų aukų čekį.

Dėkodamas už tuometinį
rūpestį ir demonstracijas, prof.
V. Skuodis ypatingai pabrėžė
išeivijos lietuvių tarpusavio
sugyvenimo būtinumą. Reikia
sugyventi mums patiems ir
kovoti prieš vieną bendrą
priešą, o neskaldyti savo,
palyginant, mažų jėgų.
Už darbą lietuvių bendruo
menėj padėkos lakštai buvo
įteikti kun. J. Borevičiui, SJ, A.
Būgai, Vyt. Janušoniui, J. Le
vickui, Elv. Narutienei, P.
Petručiui, J. Račkauskui, R.
Rimkui, EI. Skališienei. Apy
gardos valdybos pirm. B. Vindašienės pranešimas buvo labai
išsamus. Paaiškėjo, kad valdyba
turėjo 13 posėdžių, 2 darbo posė
džius, 3 informacinius susi
rinkimus. Buvo sukviestas
apylinkių pirmininkų, revizijos
komisijų, krašto valdybos ir
tarybos narių suvažiavimas
1987 m. spalio mėn. Buvo su
ruoštos vakaronės su kandida
tais į tarybą ir seimą, sutelkti
lėšų turėjo du smulkių daiktų
laimėjimus. Pati pirmininkė
dalyvavo įvairiuose komite
tuose, atstovaudama LB, būtent
Laisvės kovų paminklo atnau
jinimo komitete, Vasario 16-tos
konsulariniam
korpusui
minėjimo rengimo komitete,
Lietuvos krikščionybės 600
metų jubiliejaus komitete, Pa
vergtų tautų komitete ir dar
keliuose. Valdybos rūpesčiu
buvo suorganizuoti autobusai į
Juodojo
Kaspino
dienos
demonstracijas 1987.VIII.23 ir
į katedrą 600 m. krikščionybės
minėjimui 1987.XI.27.
D. Valantinaitė savo pra
nešime paminėjo svarbą Soc.
reikalų tarybos vyresnio
amžiaus žmonių gyvenime. Api
būdino tarybos veiklą, ruošia
mas paskaitas Seklyčioj,
išvykas į gamtą, kultūrinius ir
pramoginius renginius, pietus.
Šv. Kazimiero kapinių pasau
le) Campt*,-!!, bu.sė
liečiams teisėms ginti komiteto
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IŠ ARTI IR TOLI
JA VALSTYBĖSE
— A.a. Edvardas Leleiva
mirė birželio 8 d. New Yorke ir
buvo palaidotas birželio 12 d.
Sv. Karolio kapinėse po pa
maldų Apreiškimo parapijos
bažnyčioje, kur gedulingas šv.
Mišias laikė kun. J. Pakalniš
kis. Nuliūdime liko žmona, dvi
dukros, trys seserys ir du broliai
ok. Lietuvoje. Velionis turėjo
gerą balsą ir visą laiką priklau
sė Perkūno chorui.
— Pianistė Julija Rajauskaitė-Petrauskienė sunkiai
serga ir yra paguldyta Šv. Petro
ligoninėje Brunsvvick, N.J. Jai
buvo padaryta sunki vidurių
operacija.
— A.a. Danutė Kemežienė
po ilgos ir sunkios ligos mirė
John Hopkins ligoninėje Baltimorėje, Md. Velionė su vyru
Stasiu ir šeima atvyko po antro
jo karo į Baltimorę. Buvo visą
laiką Šv. Alfonso lietuvių
parapijos narė. Jos sūnus Algis
baigė Šv. Alfonso parapijos
mokyklą, o paskiau aukštuosius
mokslus. Palaidota Loudon
Park kapinėse. Nuliūdime liko
vyras Stasys ir sūnus Algis su
šeima.
pirmininkas Alg. Regis trumpai
pareiškė, kad iškovotos teisės
pradedamos pamiršti ir kapinių
vadovybei vėl reikia priminti.
Apylinkių pirmininkų prane
šimai įvairavo. Kiekviena
apylinkė veikia pagal gali
mybes ir sąlygas, visur veikla
yra gyva, vienur daugiau, kitur
mažiau, taip pat ir narių skai
čius yra labai nevienodas,
žmonės keliasi kitur arba jau
pavargo ir nebenori veikti.
Iš Vid. Vak. apygardos valdy
bos po 3 metų kadencijos dėl
asmeniškų reikalų arba sveika
tos pasitraukus D. Ilginytei, J.
Matusevičiui ir P. Norvilui
(jiems visiems didelis ačiū),
pusiau slaptu balsavimu buvo
pririnkti šie asmenys: Rasa
Miliauskaitė, Asta Spurgytė,
Raimundas Rimkus, Dana Šilimaitienė, Justinas Vizgirda. K.
Adickas, gavęs 6 balsus, į valdy
bą nepateko. Suvažiavimas
paliko teisę kooptuoti du narius,
jei reikės. Ir dar vienai ka
dencijai buvo perrinktos Al.
Likanderienė ir B. Vindašienė.
Suvažiavimą baigiant, pirm. B.
Vindašienė kvietė visus kuo
gausiau dalyvauti gegužės 22 d.
ir birželio 14 d. demonstracijose
miesto centre, prisimenant dididžiuosius trėmimus 1948 ir
1941 metais.
Pirmas naujos valdybos posė
dis buvo birželio 9 d. Proto
kolavo buv. valdybos sekretorė
D. Ilginytė. Pasiskirstyta parei
gomis: pirmininkė B. Vinda
šienė, iždininkas R. Rimkus,
vicepirmininkė
spaudos
reikalams Al. Likanderienė,
vicepirmininkė švietimo ir
kultūros reikalams D. Šilimaitienė, R. Miliauskaitė vice
pirmininkė organizaciniams
reikalams, A. Spurgytė vicepir
mininkė socialiniams reikalams
ir J. Vizgirda vicepirmininkas
specialiems reikalams. Buvo ap
tarta ateities veikla. Liepos 16
d. vyks Pavergtų tautų savaitė,
kurią šiais metais tvarko
kubiečiai, paskui Juodojo
kaspino dienos demonstracijos,
rugsėjo pabaigoj spalio pradžioj
Chicagoj bus LB sesijos
suvažiavimas. Taigi darbai jau
n u m a t y t i , tik reikia juos
vykdyti.
Al. Likanderienė

Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

Tel. — 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Šeštad. 9 v. r iki 1 vai. d.

