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

LTSR prokurorui 
Novikovui A. A. 

Gerbiamas prokurore! 

Jums parašyti mane paskati
no Petro Anilionio straipsnis, 
atspausdintas š.m. spalio 11d. 
„Valstiečių laikraštyje". Norė
damas parodyti šio autoriaus 
teiginių ir net gąsdinimų nepa
grįstumą, prie šio laiško pridedu 
savo raštą, parašytą 1984 m. ba
landžio 22 d. Lietuvos KP cent
ro komitetui, kurį jūsų įstaiga 
atsisakė perduoti adresatui ir jį 
sugrąžino man atgal. 

Jeigu antitarybiškumu laiky
ti visa tai, kas tikrai kenkia 
Tarybų Sąjungai, kaip valsty
bei, tai minėto straipsnio au
torių reikėtų priskirti prie tikrų 
antitarybininkų. 

1. P. Anilionis sąmoningai iš
kreiptai aiškina LTSR Konsti

tucijos 50 straipsnį, tvirtinda
mas, jog „mokyklos atskyrimą 
nuo Bažnyčios (...) reikia supras
ti kaip draudimą (...) vaikus mo
kyti religijos dalykų..." 

2. P. Anilionis religijos moky
mo klausimuose netiesioginiu 
būdu atmeta TSRS įstatymo 
„Apie TSRS Ministrų Tarybą" 
19-ąjį straipsnį -„Laikymasis 
TSRS tarptautinių susitarimų". 

3. P. Anilionis netiesioginiu 
būdu ignoruoja TSRS vyriausy
bės priimtos Vienos konferenci
jos apie tarptautinių susitarimų 
teisę 26 ir 27 straipsnius ir 
deklaracijos apie tarptautinės 
teisės, liečiančios draugiškus 
santykius ir bendradarbiavimą 
tarp valstybių sutinkamai su 
SNO įstatais, principus. 

(Bus daugiau) 

Siūlo Europos viršūnių 
konferenciją 

Katyno paslapčiai 40 metų 

Howard Baker, buvęs Baltųjų rūmų štabo viršininkas ir padėjęs prezidentui Reaganui sunkiausiose 
situacijose, atsisveikina su juo paskutinę savo darbo dieną, birželio 30, Baltuosiuose rūmuose. 

Amerikos ekonominė padėtis 

Atsiskiria nuo Sovietų Sąjungos 
Maskva. — Jau penki mėne

siai, kai nesibaigia protesto de
monstracijos Jerevane. Šį antra
dienį Nagorno-Karabacho pro
vincijos Komunistų partijos ko
mitetas tik vienam nariui susi
laikius, nubalsavo atsiskirti nuo 
sovietų muzulmoniškos Azer
baidžano respublikos ir 
prisijungti prie krikščioniškos 
Armėnijos respublikos. Tai rim
tas poli t inis ir te i s in is 
klausimas Kremliui. Sovietų 
Sąjungos konstitucija leidžia 
respublikai išstoti iš sąjungos. 
Sovietų vyriausybės laikraštis 
„Izvestija" pasmerkė vėl 
domonstracijas tame regione ir 
parašė, kad tai yra „rimčiausias 
pavojus" Gorbačiovo refor
moms. 

Taryba nutarė tai sričiai grą
žinti senąjį pavadinimą — Art-
sacho autonominė Armėnijos 
sritis. Rezoliucija prašo sovietų 

Washingtonas. — Darbo de
partamentas praneša, jog bedar
bių skaičius sumažėjo birželio 
mėnesį iki 5.3%. Tai mažiausias 
procentas nuo 1974 metų, kai 
tada Nixono vyriausybė džiau-

gy ventojus suprasti jų atsisky- gėsi tokiu žemu bedarbių skai-
rimo priežastis. Taryba savo nu- čiumi. Pranešimas, kurį išleido 
tarimą padarė pasiremdama So
vietų Sąjungos konstitucijos 70 
straipsniu. Maskvoje praneša
ma, kad sovietų specialiai pa
ruošti kariuomenės daliniai 
pradėjo važiuoti Jeravano kryp
timi. Apskaičiuota, kad vėl 

Darbo departamentas, rašo, jog 
krašto ekonomija yra gerame 
stovyje, kurios gerėjimas pra
sidėjo prieš pusantrų metų. In
fliacija beveik pažabota. 

Praėjusį mėnesį atsirado 
823,000 naujų darbų, kuriuose 

100,000 armėnų buvo susirinkę pradėjo dirbti jaunuoliai nuo 16 
Operos aikštėje protesto de- įki 24 metų. Ši statistika buvo 
monstracijai. 

Pabaltijo reikalai 
Europos parlamente 

Strassbourgas. — Liepos 7 d. 
Europos Parlamentas priėmė 
naują rezoliuciją Pabaltijo kraš
tų klausimu, kuri buvo priimta 
98% balsų dauguma. 

Socialistų ir krikščionių de
mokratų grupių paruošta rezo
liucija prašo Europos Parlamen
to raginti Sovietų Sąjungą atsi
žvelgti į birželio mėnesį Estijo
je, Latvijoje ir Lietuvoje įvyku
sių demonstracijų metu išreikš
tus reikalavimus: atstatyti tarp-
taut in ia i pr ipažįs tamą 
valstybinį suverenumą; įvesti 
kultūrinę ir ekonominę auto
nomiją; sugrąžinti lietuvių, lat
vių ir estų kalboms oficialų res
publikinių kalbų statusą; ir ne
atidėliojant sustabdyti rusinimo 
politiką. 

Tai rodo, jog Parlamentui pri
klausiančios valstybės ir toliau 
nepripažįsta Pabaltijo valstybių 
aneksavimo, kuris buvo įmano
mas Hitlerio-Stalino 1939 m. 
pakto dėka. Rezoliucija primena 
Helsinkio baigiamojo akto 8-ąjį 
punktą, kuriuo užtikrinamas vi
sų tautų laisvas apsisprendi
mas. 

Rezoliucija taip pat reikalau
ja, kad Europos Bendruomenės 
užsienio reikalų ministeriai Eu
ropos Politinio Kooperavimo 
akto rėmuose paremtų pabaltie 
čių teisėtus reikalavimus. 

Lenkams uždraudė 
susitikti su 
Gorbačiovu 

Krokuva. — Antrąją savo vi
zito dieną Gorbačiovas su lenkų 
palydovais aplankė Krokuvą ir 
čia pagrindinėje miesto aikštė
je norėjo susitikti su žmonėmis. 
Bet lenkų komunistų saugumas 
įsakė aplinkiniams gyvento
jams neišeiti iš namų. Vietoj jų, 
buvo įleisti tik su saugumo iš
duotais leidimais žmonės į tą 
aikštę, kurių tarpe buvo patys 
civiliai persirengę saugumie
čiai, kurie sveikino Gorbačiovą 
su žmona. Čia jie aplankė ir ka
talikų bažnyčią, prie kurios juos 
pasitiko augziliaras vyskupas 
Jan Szkodon. Krokuvos kar
dinolas Macharski buvo išvy
kęs. Tą pačią dieną Gorbačiovai 
nuvyko aplankyti namą prie 
Tartu kalnų, kuriuose 1913 ir 
1914 m. gyveno Leninas ir pla
navo bolševikų revoliuciją. 

sudaryta ; atsižvelgiant į 
studentų vasaros darbus ir eli
minuoti grynai sezoniniai dar
bai, kuriems atvyksta dirbti lai
kinai meksikiečiai. I šį procen
tą įeina ir karinis personalas 
Amerikoje. Praėjusį mėnesį — 
gegužės — tas procentas buvo 
5.6%. 

Gub Michael Dukakis, jei bus Demo 
kratų P31"*1)0* nominuotas kandidatu 
j prezidento postą, savo partneriu vi
ceprezidento pozicijai pasirinko sen 
Llovd Bentsen, kairėje. 

Protestas prie 
komunistų Eltos 

Vilnius. —LIC sužinojo, kad 
trečiadienį, birželio 29, įvyko 
vilniečių demonstracija prie 
Eltos pastato. 

Demonstrantai susirinko pie
tų pertraukos metu. Dalyvavo 
daugiau kaip tūkstantis žmo
nių, atėjusių ten pareikšti pa
sipiktinimą prieš visuomenę 
klaidinantį straipsnį „Tiesoje" 
apie birželio 24 d. susirinkimą 
Gedimino aukštėje. „Tiesa" iš 
pradžių teigė, kad toje demonst
racijoje dalyvavo apie 10,000, 
tačiaujpasak Mokslų akademi
jos nario Jokūbo Minkevičiaus, 
buvo apie 40,000, o kitų dalyvių 
— Vilniaus jaunimo teatro dar
buotojo Vytauto Bogušio ir bu
vusio politkalinio Povilo Pe
čeliūno — nuomone Katedros 
aikštėje susirinko bent 50,000. 

„Tiesa" dezinformavo visuo
mene, nutylėdama, kas ir apie 
ką buvo kalbama. Birželio 29 d. 
susirinkusieji prie Eltos priver
tė išeiti šios žinių agentūros 
vadovą Stankevičių ir pasiaiš
kinti. Pastarasis teisinosi, 
aiškindamas, kad visi nurody
mai „eina iš viršaus" ir jis tuo 
klausimu nieko negalįs 
pasakyti. 

Kitą dieną „Tiesoj" pasirodė 
trumpa žinutė, kurioje pranešė, 
kad grupė Persitvarkymo sąjū
džio narių ir apie tūkstantis vil
niečių susirinko prie Eltos kri
tikuoti birželio 24 d. Gedimino 
aukštėje įvykusio susirinkimo 
aprašymą. 

Stiprėja doleris 
Bedarbių žemas procentas, 

kuris veikia stipriai Amerikos 
ekonomiją, padėjo ir dolerio ver 
tei, kai jo vertė prieš japonų 
yeną ir vokiečių markę pakilo. 
Savaime doleris sustiprėjo ir 
prieš kitų kraštų valiutą. Bet in
fliacija akcijų biržoje nepastovi, 
Federalinė Reservo taryba turės 
pakelti palūkanų procentus, 
kad pristabdytų ekonomiją. Ak
cijų kainos jau truputį nukrito. 

Prez. Reaganas reporteriams 
pareiškė pasitenkinimą Darbo 
departamento pranešimu ir pa
žymėjo, jog tai nuoseklus šios 
administracijos politinės ekono
mijos darbas. Ekonomistai pri
pažįsta, kad tai stebinantis fak
tas, ir ne tik kad bedarbių skai
čius sumažėjo, bet kad padidėjo 
darbai ir fabrikuose. Tai šiuo 
metu svarbiausia. 

Bedarbių skaičius juodųjų gy
ventojų tarpe nuo 12.4% nukri
to iki 11.5%, o ispanų kilmės 
žmonių tarpe tas procentas 
nepasikeitė — liko tas pats — 
9%. Namų statyboje taip pat 
vyksta pagerėjimas. 

Normali krašto padėtis 
Darbo departamento sekreto

rė Ann McLaughlin pasakė, jog, 
jei nedarbo procentas yra toks 
žemas, tai jis buvo pasiektas tik 
labai ilgo, kruopštaus ir patyru
sių ekonomistų pasiryžimo, 
kurie dirba administracijoje, to
dėl negali būti infliacijos. Jei de
mokratai pakels atlyginimo mi
nimumą, tai gali vėliau pakenk
ti esamai situacijai. North-
western universiteto ekonomi
jos prof. Robert Eisner sako, kad 
nedarbo procentas gali dar su
mažėti iki 3.6%. Ekonomistai 
betgi sutaria, kad 5% bedarbių 
reiškia normalų dalyką, kad 
kraštas dirba ..pilną laiką" ir 
dėl penkių procentų nereikia 
jaudintis. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Bostone demokratų nomi
nacijos siekiąs būti JAV prezi
dentu Michael S. Dukakis pasi
rinko Senato Finansų komiteto 
pirmininką sen. Lloyd Bentseną 
iš Texas valstijos būti kandida
tu viceprezidento vietai. Pasi
rinkimas laikomas klasišku 
pavyzdžiu, kaip reikia išbalan
suoti pažiūras, strategiją ir 
praktiškus komercinius reika
lus . 

— Washingtone Jesse 
Jacksonas, kuris prieš dieną 
buvo pasakęs, kad jis mielai su
tiktų būti viceprezidentiniu 
kandidatu demokratų partijoje, 
aerouoste sužinojo, kad gub. Du
kakis pasirinko kitą asmenį tai 
pozicijai. Šiandien jis iš Chica-
gos su savo šalininkais išvyks
ta į Atlantą dalyvauti Demokra
tų partijos konvencijoje. Jis 
pasakė, kad dar „nepasidavė" ir 
jis kovos už savo nominaciją 
konvencijoje. „Vieną dalyką aš 
žinau, būsiu ar nebūsiu kandi
datu, bet aš esu kvalifikuotas". 

— Šveicarijoje veikianti 
Tarptautinė Krikščionių solida
rumo organizacija pasiuntė Lie
tuvos Komunistų partijos sekre
toriui R. Songailai raštą, prašy
dama Pravieniškių darbo sto
vykloje kalinamą Petrą Gražulį 
išleisti iš tos koncentracijos sto
vyklos, nes jis buvo neteisingai 
šiais glasnost laikais nuteistas 
ir be to jis nėra joks kriminalis
tas. 

Varšuva. — Kremliaus vadas 
M. Gorbačiovas pasiūlė sukvies
ti Europos viršūnių konferenci
ją, kurioje būtų aptarta konven-
cionalių pajėgų sumažinimas. 
Jis taip pat pasakė, jog išvežtų 
atitinkamą skaičių savo kovos 
lėktuvų iš Rytų Europos, jei 
Amerika sustabdytų savo F-16 
moderniųjų kovos lėktuvų per
kėlimą iš Ispanijos į Italiją. Gor
bačiovas tuos pasiūlymus pa
darė, kalbėdamas lenkų seime. 

Kitoje savo kalbos dalyje jis 
palietė ir sovietų-lenkų santy
kius, neišjungdamas ekonomi
nių ir politinių reformų Len
kijoje, kurios esančios panašios 
kaip ir Sovietų Sąjungoje. 
Įdomu, kad kai kurie sovietų pa
reigūnai Jaruzelskį lygina su 
savo Ligačiovu, kuris šaltokai 
žiūri į Gorbačiovo reformas. 
Gorbačiovas lenkams priminė, 
jog jis pasisako už „stiprią ir so-
coalistinę Lenkiją". Bet jis labai 
a tsargiai teužsiminė apie 
„tuščias vietas sovietų-lenkų 
istorijoje". 

Katyno paslaptis 
Lenkams pagrindinė „tuščia 

vieta" yra masinės lenkų kari
ninkų žudynės Katyno miške, 
Sovietų Sąjungoje. Ta proga 
spauda pirmena pačioje Lenki
joje karių kapinėse pastatytą 
paminklą, kuriame yra įrašas: 
„Lenkų kariams, žuvusiems 
nuo Hitlerio fašizmo, kurie ilsisi 
Katyno žemėje". Lenkams šie 
masiniai kapai, kurių paslaptis 
tebesitęsia daugiau kaip 40 
metų, yra didžios reikšmės ir 
Gorbačiovui primenama jo glas
nost politika šio šešių dienų vizi
to metu Lenkijoje, kad laikas 
atvirai pasakyti, kas iš tikrųjų 
nužudė lenkų karininkus. „Mes 
norime tiesos, nežiūrint, kad ji 
būtų baisi... žmonės kalba, kad 
Gorbačiovas sustabdys melą 
apie Katyną", rašo jų spauda. 
Iki šiol oficialiai manoma, jog 
tai atliko hitlerininkai, tačiau 
istorikai išveda, kad sovietai 
buvo lenkų karininkų žudikai. 
„Lenkams Katynas yra tai, kas 
žydams Auschwitzas", sako So
lidarumo narys žurnalistas K. 
Sliwinski. „Tai yra puikus 
Lenkijos tragedijos simbolis". 

Istoriniai faktai 

— Jakartoje Amerikos Valst. 
departamento sekretorius G. 
Shultzas ragino Azijos valstybes 
atsisakyti protekcionizmo ir 
leisti laisvą prekybą su visais 
kraštais. Indonezinoje jis pagy
rė Japoniją, kuri pradėjo laisvą 
prekybą su visais kraštais, bet 
tuo pačiu paragino, kad ją 
pasektų ir Vokietija. 

— Kuwaitas tik po dviejų 
dienų, kai Amerikos Senatas 
uždraudė parduoti raketas, pa
sirašė ginklų pirkimo sutartį su 
Sovietų Sąjunga 

— M a n a g v o s aerouoste 
Amerikos ambasadorius Ri-
chard Melton,išvykdamas iš Ni
karagvos, pareiškė, kad Nika
ragvos vyriausybės valdymas 
reiškiasi tironija. Melton pasa
kė, jog Abraomas Linkolnas 
„mus mokė, jog tironija nieka
da neturi moralinio teisingumo 
pagrindo, nežiūrint, kad ji sut
virtinta konstitucijomis, rinki
mų balsais ar sofistikuotomis 
machinacijomis; p r i t a ikan t 
įstatymą". 

— Pietų Korėjos prezidentas 
Roh Tae Woo pažadėjo baigti il
gai trukusią izoliaciją nuo Šiau
rės Korėjos ir pradėti pokalbius 
abiejų Korėjų sujungimo klau
simu. 

— Maskvos „Tasso" praneši
mu. Afganistano laisvės kovoto
jai bombardavo miestus ir mies
telius su raketomis ir artilerija, 
kurių metu žuvo daugiau kaip 
150 žmonių. Puolimai buvo vyk
domi 9 provincijose. įskaitant ir 
Kabulo apylinkę. 

Spauda primena šiuos faktus. 
1939 m. Stalinas su Hitleriu pa
sidalino Lenkiją ir sovietai paė
mė į nelaisvę 15,000 karių. Jie 
buvo inteligentijos atstovai — 
mokytojai, karininkai, dakta
rai, inžinieriai ir mokslininkai, 
rašo istorikas Norman Davies. 

Blaivybės sąjūdis 
skelbia demonstraciją 

Vilnius. — LIC žinių agentū
ra, remdamosi žiniomis iš Lie
tuvos, praneša — užvakar Blai
vybės sąjūdis turėjo paminėti 
Sovietų Rusijos taikos sutarties 
su Lietuva 68 metų sukaktį. 

Paminėjimas buvo rengiamas 
liepos 12 d., 6:30 vai. vak., Ge
dimino aukštėje. 

Po dviejų metų po Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
Leninas 1920 m. liepos 12 d. pa
sirašė taikos sutartį, kuria pri
pažino Lietuvą kaip nepriklau
somą valstybę ir atsisakė teisių 
į jos teritoriją. 

„Sovietų pažiūromis, jie buvo jų 
klasiški priešai". Karininkai 
buvo internuoti Gudijoje ir Uk
rainoje. Kai vokiečiai užėmė 
Sovietų Sąjungos dalį ir 1943 m. 
pranešė, kad rado masinius 
kapus Katyne, apkaltino sovie
tus. Tik tada sovietai apkaltino 
nacius. 

Raudonasis kryžius pravedė 
tyrinėjimus. Jie surado, jog len
kų belaisvai bei kaliniai nusto
jo rašyti saviškiams laiškus 
1940 m. balandį, kai Gudija ir 
Ukraina dar buvo sovietų kont
rolėje. Lenkų Egzilinė vyriausy
bė Londone rėmė tuos tyrinėji
mus. Stalinas nutraukė tada 
ryšius su ja ir suorganizavo len
kų komunistus, kad po karo jie 
perimtų valdymą. Jei norima 
atstatyti sovietų-lenkų pasi- • 
tikėjimą, turi būti išaiškinta 
Katyną tebegaubianti paslaptis, 
rašo Solidarumo spauda. 

Tabu ir šiandien 
Kai 1987 m. Jaruzelskis buvo 

Maskvoje, tai su Gorbačiovu 
sutarė sudaryti bendrą komisi
ją, kuri turėtų ištirti „baltus 
puslapius". I tai įeina ir Ka
tynas, o taip pat ir kiti tabu fak
tai: 1920 m. lenkų-rusų karas, 
kominterno įsakymas uždaryti 
lenkų komunistų partiją 1938 
m., vokiečių-sovietų 1939 m. 
paktas pasidalinti Lenkiją, 
sovietų pravestos lenkų depor
tacijos II Pasaulinio karo metu 
ir sovietų kariuomenės susilai
kymas padėti lenkams 1944 m. 
Varšuvos sukilime. Šie 
klausimai keliami dabar ne tik 
lenkų, bet ir sovietų spaudoje, 
kai liečiami abiejų kraštų san
tykiai. 

Archyvai uždrausti 

Sudarytoji istorikų komisija 
posėdžiavo du k a r t u s , bet 
nepaskelbė jokio nutarimo. Vie
nas buvęs sovietų karininkas 
pasisiūlė liudyti Katyno reika
luose, bet buvo atmestas. Be to, 
sovietai neleidžia lenkų istori
kams įžengti į jų archyvus, o 
tikrai teisybei nustayti. tai yra 
būtina. Gorbačiovas apkaltino 
Staliną daug didesniais nusikal
timais, o Užsienio ministerijos 
kalbėtojas Gennady Gerassimo-
vas šį pirmadienį pasakė, jog 
„Katynas yra mūsų istorijoje 
tuščia vieta, kuri turi būti užpil
dyta". 

Kai Katyne buvo nužudyti 
lenkų inteligentai, Stal inas 
suorganizavo sau palankius ko
munistus, ir jų tarpe buvo ir 
dabartinis Jaruzelskis. 

O kai pirmadienį Gorbačiovas 
atvyko į Varšuvą, jį pasitiko 
lenkų studentai su plakatais, 
nukre ip ta is pr ieš Sovietų 
Sąjungą, reikalaujančiais iš
vežti sovietų kariuomenę iš 
Lenkijos. Policija suėmė 9 
studentus. 

KALENDORIUS 
Liepos 14 d.: Kamilis Zelvie-

tis, Justa. Vidutis, Sunmylė, 
Eigile, Libertas. 

Liepos 15 d.: Bonaventūras. 
Apromija. Mantas, Sonda. Geri
mante, Rožė. 

ORAS 

Saulė teka 5:27. leidžiasi 8:25. 
Temperatūra dieną 88 1., nak

tį 63 1. 

> 
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KANDIDATAS GARBES 
NARYSTEI 

Liepos 28-31 dienomis Wa-
shington. DC, vyksiančiame 
deimantiniame Lietuvos Vyčių 
suvažiavime pasižymėjusiam 
šios organizacijos nariui adv. 
Konstantinui J. Savickui bus 
suteikta Garbės narystė už jo 
ypatingą 60-ties metų veiklą or
ganizacijos bei Lietuvos naudai. 

5-sios Vyčių kuopos. Vidurio 
Amerikos. Centro valdybos, bei 
,,Vyčio" žurnalo archyvuose 
randame medžiagą, kuri doku
mentuoja Konstantino veiklą 
įvairiose valdybose, komitetuo
se ir funkcijose nuo pat jo įsto
jimo į organizaciją 1928 metais. 

1930-tųjų metų dešimtmetyje, 
būdamas 5-tos kuopos pirminin
ku, j i s įstengė narių skaičių pa
didinti nuo 8 iki 98. Apygardoje 
įvedė golfo varžybas tarp kuopų 
ir dalyvavo 12-kos kuopų krep
šinio komandų suorganizavime. 
Sukūrė lietuvių kalboje dramą, 
kuri buvo suvaidinta keliose pa
rapijose. Siame dešimtmetyje jis 
užsitarnavo 2-jį. 3 Jį. bei 4-jį 
laipsnius. 

K. Savickus dirbo „Vytis" žur
nalo redakcijoje 1931-33 m. ir 
buvo jo vyriausias redaktorius 
1933-35 m.. 1937-38 m. ir 1941 
m. Tai buvo ypatingas pasiau
kojimas organizacijos naudai , 
ypač 1933-35 m. laikotarpyje. 

1933 m. „Vytis" spaustuvė 
buvo subankrutavusi ir organi
zacijos narių skaičius buvo nu
smukęs. Konstantinas Centro 
va ldyba i pa s iū l ė išei t į iš 
pragaištingos padėties ir 18 
mėnesių praleido (nusiimdamas 
nuo advokato praktikos) spaus
tuvę pastatydamas ant tvirtų 
finansinių kojų. Iš asmeninių 
san taupų sumokėjo nuomą, 
spaustuvės išlaidas ir gabiu 
prekybininko supratimu panai
kino susikaupusias skolas. Per 
visą šį laikotarpį jis taip pat dir
bo redakcijos darbą.ir „Vytis" 
kas mėnesį punktualiai pasiro
dydavo. Visas jo darbas veltui 
nenuėjo. 

Net rukus po šio laikotarpio 
Konstantinas Savickus perėjo į 
k i tokį veiklos barą. Ta i 
prasidėjo, kai vienuolika Chi-
cagos sportininkų (aštuoni jų 
buvo Lietuvos Vyčiai) nuvyko į 
Kauną 1935 metais birželio mė
nesį dalyvauti Europos olimpia
doje. Pamatęs jaunų lietuvių 
sportininkų potencialą, jis pasi
siūlė be jokio atlyginimo pasi
likti vienerius metus Lietuvoje, 
juos mokindamas krepšinio bei 
plaukimo. Konstantinas dar 
surado ir įtikino du jaunus lie
tuvius. Praną Talzūną ir Pilypą 
Krause. vykti į Lietuvą ir lošti 
L ie tuvos komandoje . Toji 
komanda 1937 m. laimėjo 
Europos čempionatą. 1939 m. tą 
laimėjimą pakartojo. Konstan
tino apmokyti Kauno plauki
kai pasiekė net 22 rekordus. 

Konstantinas, paruošęs teisės 
doktoratą Northvvestern univer
sitete. 19 m. nemokamai dirbo 
Vyčiu organizacijos teisės pata
rėju. Antrojo pasaulinio karo 
metu j is tarnavo JAV kariuo
menės signalizavimo korpuse 
advokato pareigose, po to buvo 
Cook apskrities vyriausiu pro
kuro ru , o vėliau Chicagos 
miesto vyriausiu teisininku iki 
1981 m., kai išėjo į pensiją. 

1950 metais Konstant inas 
įvedė Amžino nario sąvoką Lie
tuvos Vyčiuose ir patsai tapo 
pirmuoju tokiu nariu. Šioje 
grupėje dabar y ra 60 narių. 

1982 m. jis perorganizavo 5-ąją 
kuopą, t a p d a m a s jos pir
mininku. Šiai kuopai priklauso 
50 narių. J i s paaukojo 10,000 
dolerių Vidurio Amerikos apy
gardai Vyčių salės bei kit iems 
apygardos reikalams. 

S tebė t ina ši asmenybė — 
m e n i n i n k a s , t e i s i n i n k a s , 
rašytojas, pasaulinis keliauto
jas. Aliejaus tapybos darbus pa
aukojo įvairiems fondams, buvo 
ir Don Varnas Amerikos legi-
jono posto vadas. 

Per paskutiniuosius 60 metų 
Konstant inas be reklamos dir
bo l ie tuviškiems re ikalams, 
paskyrė nemažai laiko bei pi
nigų Vyčių reikalams. Tuo būdu 
užtikrino organizacijos ateitį. 

Taigi. Garbes narystę suteik
dami Konstant inui J. Savickui, 
Lietuvos Vyčiai didžiuosis, 
džiaugsis ir bus dėkingi, savo 
tarpe turėdami tokį iškilų asme
nį. 
Vertė A leks . Pakalniškis , Jr. 

DETROITO 102^JI KUOPA 

Detro i t i šk ia i aps idž iaugė , 
sužinoję, kad a rk ivyskupas 
Szoka ir Michigan valstijoje gi
męs Washingtono arkivyskupas 
Hickey buvo popiežiaus Jono 
Pauliaus II pakelti į kardinolus. 
Detroito lietuviai ypač apsi
džiaugė sužinoję, kad Kaišia
dorių vyskupijos administrato
rius Vincentas Sladkevičius 
taip pat buvo paskelbtas kardi
nolu. Lai Dievas jų darbus lai
mina! 

Mūsų 102-ji kuopa buvo pa
kviesta dalyvauti 79-tos kuopos 
surengtame šv. Kazimiero mi
nėjime. 

Gegužės mėnesį Pittsburgo 
19-toji kuopa globojo Vidurio 
Centro Lietuvos Vyčių apygar
dos suvažiavimą bei kėgliavimo 
t u r n y r u s . Darbo posėdžius 
pravedė P ranė Petkus. Kun. 
Alexander suvažiavime karštai 
kalbėjo apie lietuvybės išlaiky
mo naudą bei jaunimo įsijun
gimą į visuomeninę veiklą. 

Džiaugiamės, kad mūsų kuo
pos kėgliavimo komanda šiais 
metais vėl laimėjo pirmą vietą. 
Jos sąs ta tas : Beth Marzolf. 
Marijona ir Juozas Guerriero, 
Gus Baibak ir Jurgis Kayga-
nich. Savaitgalis puikiai praėjo 
ir jau dabar laukiame ateinan
čio turnyro, kurį globos South-
fieldo 79-toji kuopa. 

Kapinių dienos proga Ameri
kos lietuviai veteranai visuomet 
surengia šv. Mišias bei pusry
čius. Šiais meta is vyskupas P. 
Baltakis koncelebravo šv. Mi-

Lietuvos vyčių veikėjai Chicagos Lie tuvių P u-kybos r ū m ų b a n k e t e . Iš k.: Amer ikos Vidurio apy
gardos pirm. Algirdas Brazis, Lietuvos Vjčių cho ro pirm. Este l le Rogers , S t a n d a r d Federal 
Taupymo įstaigų pirm. David Mackiewich ir i l gamet i s nus ipe lnęs V>čių veikėjas adv. Konnie 
Savickus. Nuotr . J . T a m u l a i č i o 

šias su kun. Stanislovu bei kun. 
Chris . Po Mišių įvyko t rumpa 
religinė programa prie pakeles 
kryžiaus. 

Gegužes mėnesį banketu už
baigėme kėgliavimo sezoną. 
N a u j a s i s sezonas p r a s idė s 
rugsėjo mėnesį; norintieji į šią 
ve ik lą įs i jungti , kvieč iami 
skambinti pirmininkei Rūtai 
Wagster, arba sekretorei Mari
jonai Guerriero. 

Sveikiname Merri ir Luri 
Hofner! Jų du sūnūs Mark ir 
Kevin baigė medicinos mokslus. 
Mark studijavo pediatriją, o 
Kevin — odontologiją. Sveiki
name ir juos naujose karjerose. 

Užuojautos Evelynai Barry. 
mirus vyrui Robertui. Lai Die
vas suteikia J a m amžiną atilsį. 

Meriutė 
Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr. 

ATHOL-GARDNERIO 
VYČIAI 

Athol-Gardner Lietuvos Vyčių 
10-sios kuopos nariai gegužės 15 
d. dalyvavo šios organizacijos 
steigimo minėjimo iškilmėse 
Lawrence mieste. J a s surengė 
Naujosios Anglijos apygarda, 
minint to įvykio 75-ių metų su
kaktį . 

Gegužės mėnesio kuopos susi
r inkimą pradėjome maldomis į 
Švč. M. Mariją, kurias pravedė 
kun. Juozas Jurgelionis. Kotry
na Pal iul is supažindino su 
kul tūr ine tema. kurią susirin
kusieji padiskutavo. 

Morta Norkūnas, organizaci
jos steigėjo Mykolo Norkūno gi
minaitė , buvo prelegente bir
želio mėnesio susirinkime, ku 
r iame dalyvavo 31-as narys. 
Morta šiuo metu ruošia doktora
tą folklorine tema ir dirba kaip 
„Scholar in Kesidence" Gardner 
Visitor's Center muziejuje. Savo 
paska i t o j e p r i s t a t ė šeimos 
geneologijos išvedimo naudą ir 
iškėlė e tniškumo išlaikymo 
•svarbą. Po to sekė klausimų ir 
atsakymų sesija. 

Athol mieste gyvenantieji na
riai surengė puikius pietus 
Gardner miesto Lietuvių klube. 

Net vietinis laikraštis „Gardner 
Ne\vs" aprašė šį įvykį. 

Sveikina n f Marijoną Rodsky 
Langlois,po ilgų metų sugrįžu
sią į kuopos veiklą. Užuojautą 
reiškiame VVestfieldo kuopos 
narei Marijai Minkienei, mi rus 
jos vyrui Bernardui. 

Prieš metus mirė Stasys Pe-
rekslis. J i s . Athol miesto preky
bininkas ir buvęs 10 šios kuopos 
pirmininkas, liks neužmirš ta
mas dėl savo linksmo būdo. Mel
džiamės už jo sielą. 

Šv. Pranciškaus parapija dar
buojasi ruošdamasi savo parapi
jos steigimo 75 ių metų jubilie
jaus šventei, kuri įvyks spalio 
23 čią dieną. Šventė prasidės šv. 
Mišiomis 10:30 v.r., po k u r i ų 
vyks banketas Elks Club salėje. 

Didžiuojamės Dovydu Rodsky 
ir J ames Hunter , užsi tarnavu
s i a i s s k a u t ų E a g l e S c o u t 
žymenį. Pas taras is taip pa t 
buvo pri imtas į JAV bių laivy
no akademiją. 

Pažymėt ina , kad G a r d n e r 
High School 1988 metų abi tu
rientų klasės p i rmin inkas ir 
vicepirmininkas y ra l ietuviai . 
Sveikiname Dovydą Rodsky ir 
Timothy Liptrap. 

V i n c u k a s 
Vertė Aleks. Pakalniškis , J r . 

VYČIAI P I T T S B U R G H E 

Dauguma Vidurio Centro apy
gardos nar ių nujautė , kad Lie
tuvos Vyčių 19-toji kuopa, vei
k i a n t i P i t t s b u r g h o m i e s t e , 
nebuvo linkusi globoti apygar

dos suvažiavimo ir kėgliavimo 
turnyro. Tačiau, negalėdama iš
sisukti iš pareigos, gegužės 
20-22 dienomis kuopa šią parei
gą atliko. Ir kaip šventė pasise
kė! 

Kai suvaž i av imą dar t i k 
planavome, kuopos narius išti
ko nelaimės. P i rmininkas Bill 
Koločius ir iždininkas Sam Alle-
liūnas ilgai sirgo, o narės Mar
ge Turner mirė vyras. Užuojau
tos jai ir Dovydui Wenslovai, ne 
seniai mi rus jo Motinai . 

Organizuojant kėgliavimo ko
mandą sužinota, kad kuopos 
nariai re ta i tekėgliuoja, bet t a i 

( hieagoje pr is imenant Baisioj.. Birželio įvykius Baltijos kraštuose d e m o n s t r a ijose miesto cen t r e 
žygiuoja kuniga i - žu rna l i s t a s ir v isuomenininkas dr. pr.-l Juozas Prun.skis Svč. M. Mari jos 
G i m i m o parapijos Marque t t e P a r k e klebonas kun. Joną- Kuzinskas ir k a n a u n i n k a s Vaclovas 
Z a k a r a u s k a s 

n e a t b a i d ė n a r i ų nuo daly
vavimo, nors trofėjų ar pinigų 
niekas t u rny re nelaimėjo. 

Ne viskas blogai sekėsi. 19-ji 
kuopa džiaugiasi, turėdama ta
lentingą, nuoširdžiai dirbantį 
j auną organizatorių Joną Balt
rų. Margare t Papeaka nuo
sekl ia i suorganizavo darbo
tvarkę , pas i tarus i su Bdrige-
ville miesto Šv. Antano pa
rapijos kun . Aleksandru bei 
Knights Inn Viešbučio savi
ninkais. Virtuvėje puikiai dirbo 
Birutė Kuzma, Alice Levvellen, 
E lena Bernardi ir Eleanora 
Levvicki. Visi nariai dosniai 
prisidėjo mais tu , pinigais i r 
kitomis dovanomis. Puikus oras 
t a i p pa t prisidėjo prie sa
vaitgalio pasisekimo. 

Negal ime užmiršti stalų puo
šimo bei registracijos tvarkymo, 
kuriuos a t l iko kūrybingos vie
nuolės M. Francesca ir M. Al-
veraa . 

Šeštadienio rytą vykusį suva
žiavimo darbo posėdį pravedė 
Lietuvos Vyčių Vidurio Centro 
apygardos pirmininkė Fran Pet
kus . J i paminėjo, kad šių metų 
rudenį reng iama maldininkų 
iškyla į Clevelandą, o taip pat 
ir kėgliavimo turnyras Detroite. 
Dalyviai t iems planams pritarė. 

Vakaro programą atliko „Ne
r i s" , Pittsburgho lietuviškų tau-
t inių šokių šokėjų grupė, kuriai 
priklauso ir mūsų Jonas Balt
rus . Linksmai šokome ir daina
vome iki vėlyvo vakaro. 

Sekmadienio rytą Šv. Antano 
paraijos bažnyčioje Mišias at
našavo kun . Aleksandras Ziub-
rys . Susirinkusieji prisijungė 
prie choro, giedodami tradicines 
l ietuviškas giesmes. Po Mišių 
vyko pietūs. Buvo įteikti trofėjai 
bei laimėjusiems loterijos dova
nos. 

Dėkui kun . Aleksandrui už 
šiltą Vyčių priėmimą savo pa
rapijoje. Ta ip pat 19-toji kuopa 
dėkoja kitų miestų — DuBois, 
Clevelando, Daytono, Southfiel-
do, bei Detroito — kuopų na
r iams už dalyvavimą šioje šven
tėje. Bendru darbu šventėme 
puikią šventę. 

Mary H. Tamy 
Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr. 

ATGYJA APSNŪDUSI 
BENDRUOMENĖ 

Šių metų sausio 16 d. Chicago-
je įvykusiame pirmajame susi
r inkime 16-sios kuopos valdy-
bon išrinkti: dvasios vadu kun. 
Ričardas M. Dodaro, pirminin
ku Glenn E. Perut is , vicepirm. 
Pe t ras P. Zansit is , sekretore 
Agnės Rainis ir iždininke Debo-
r a h Mart in . 

Kovo 6 d. Šv. Jurgio parapijoje 
šeimos šventės proga šv. Mišių 
metu klebonas R. M. Dodaro 
valdybą palaimino. Po Mišių 
parapijos salėje LABAS (Šv. 
J u r g i o parapi jo je veikianti 
organizacija Lithuanian Ameri-
cans of t h e Bridgeport Area 
Society) s u r e n g ė naujosios 
valdybos į s ta tymo į pareigas 
pobūvį. 

Kristina Beneckis 
Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr. 
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152^JI RIBERHEADO 
KUOPA 

Kuopa ruošiasi trečiajam me
t iniam rudeniniam festivaliui, 
kuris įvyks rugsėjo 18 d. Ameri
can Legion salėje Greenport 
mieste. Šokių muziką parūpins 
Fred Thomas. Bus rankdarbių 
parodos, kepsnių išpardavimas, 
loterija bei kitokie užsiėmimai. 
Muriel Lėkštut is yra rengimo 
komi t e to p i r m i n i n k ė . 

MZ 
Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr. 

OR. LINAS A. SIORYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-5566 

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 >r penkt 
pagal susitarimą 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

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

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

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

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraųo ligos 
Necnirurgims išsiplėtusių venų 

•' hemoroidu gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585 2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt , antr . ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S ~9th Ave . Hickory Hills. IL. 
Tel. 598-8101 

Vai pagal sus'tanmą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

DR. IRENA KURAS 
KUDiKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 st Street 

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

Or. Tumasonio kabinetą pereme 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm ? 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 susitarime pirm ir kptv 12-4 

6 9 antr 1 2 6 ponkt 10 1?. ' fi 

Card iac Diagnosis. Ltd 
Marque t te Medical Bu i ld ing 

6132 S Kedzie 
Chicago i L 60629 

Tel . 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Krau)agyslig Ligos 
ValarKlos pagai susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJĄ 

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

1185 Dundee Ave.. Etgin. I I I . 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia ) vakaras nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR.FRANK PLECKAS 
fKaiba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

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

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

Specialybe — Cniru'gija 
2454 West 71 st Street 

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

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

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

11800 Southwest Highway 
Palos Heights. III. 60463 

(312) 361-0220 (312) 361-0222 
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Vasaros karščiai 

NESUSTABDO 
VEIKLOS 

Vasaros metu, kai užpuola, 
ypač šiemet, dideli karščiai, kai 
gamta palanki tik poilsiui ir 
atostogoms, nesustoja tautinis 
gyvenimas, susibūrimai, geguži
nės, šeimų suėjimai, stovyklos. 
J aun imo stovyklos yra skirtos 
t ik auklėjimui, lietuvių kalbos 
mokymui ir taut inės sąmonės 
žadinimui. Tos stovyklos yra ve
damos organizacijų, kurios susi
rūpinusios ideologiniu auklėji
mu ir taut iniu gyvenimu. Be or
ganizacijų stovyklų nesuor
ganizuojama, nes nėra kas jomis 
rūpinasi , joms materialinę ir 
moralinę pagalbą teikia. Jau
nimo stovyklos, ar tai ateiti
ninkų ar skautų, turi savo 
tikslus ir savo auklėjimo būdus. 

Stovyklos rengiamos ir suau
gusiems, nors ten kviečiamas ir 
jaunimas . Suaugusių stovyklos 
tur i specialius tikslus ir spe
cialius būdus perduoti savo pe
dagoginius, ideologinus ar ki
tokius pagrindus. Organizacijos 
ar profesijos nori susilaukti dau
giau padėjėjų ir daugiau no
rinčių tęsti vyresniųjų darbus. 
Rengiamos t ik pedagoginės 
mokytojų stovyklos, kuriose 
pasikartoja mokymo metodus 
vyresnieji mokytojai, taip pat jų 
mokosi ir jaunieji, kurie nori 
m o k y t o j a u t i l i t u a n i s t i n ė s e 
mokyklose ir tuo pasitarnauti 
savo tau ta i išeivijoje. Mokytojų 
stadijų savaitė yra t ikrai dau
giau profesinė. Ji stengiasi sto
vyklautojams duoti tik peda
goginių žinių, prisitaikymo prie 
dabarties mokinių, geresnio da
bar t ies aplinkos pažinimo. 

Yra dar ateit ininkų sendrau
gių, frontininkų, akademikų 
stovyklos. Vienos jų nori įdieg
ti ideologijos daigus, kitos tik 
pabendraut i savaminčių tarpe 
ir padėti save labiau pažinti, 
naujam gyvenimui prisitaikyti 
ir įdomiau vasaros laiką tarp sa
vųjų pra le is t i Ar tokios sto
vyklos pasiekia užsibrėžtus 
t ikslus, tai j au klausimas, kurį 
kasmet stato stovyklose laiką 
praleidę ir ten geresnės gyve
nimo patirt ies negavę asmenys. 

Vasaros karščiai nesustabdo 
veikimo lietuviškoje išeivijoje. 
Išeiviai išsigalvoja savųjų subū
rimui ir veiklai būdus, kurie yra 
pa t rauklūs tautiniu atžvilgiu, 
naudingi sutikti pažįstamus, 
atsigaivinti tautine dvasia. Tai 
įvairios gegužinės, suėjimas pri
vačiuose būreliuose, atosto
gaujant kartu. Kai kas išvažiuo
ja vasarą praleisti ir pamatyti 
pasaulio. Bet daugumas lieka 
šiame kraš te ir praleidžia po
ilsio dienas kartu prie jūros, prie 
ežero, vienoje lietuviškoje ar 
nelietuviškoje aplinkoje. Tai pa
deda suartėt i ir susibičiuliauti 
net geriau negu stovyklose, kur 
reikia laikytis tam tikros draus
mės , nors ir t a ikomos ne 
jaunimui . 

Buvo laikas, kai gegužinės va
sarą buvo vienintelis suėjimo 
būdas, pasilinksminimas ir kar
tu pabuvojimas. Dabar geguži
nių skaičius sumažėjo. Bet iš 
tikrųjų jų yra dar pakankamai 
daug, jei t ik yra jėgų jas visas 
aplankyti. Jų tikslas ne tik pasi
l inksminti ir laiką gamtoje 
praleisti, bet ir lietuvišką veiklą 
papildyti ta is suėjimais, kurie 

galimi t ik vasarą, nes rudenį, 
žiemą ir pavasarį tokie suėjimai 
ir pobūviai yra salėse, koncer
tuose, t a u t i n i ų šokių pasi
rodymuose. Chicagoje tų ren
ginių yra net t iek daug , kad į 
visus niekas negali a ts i lankyt i . 
Taip pat čia y ra t iek lietuvių, 
kad visi geresnieji renginia i 
užpildomi savųjų — nereikia 
prašyti svetimų, kad j i e padėtų 
mūsų t au t in iam veikimui . 

Vasarą dar v ienas draugas 
yra gera knyga, ku r i t u r i paly
dėti į atostogas, į i švykas a r iš
važ i av imus , k u r s u s i r e n k a 
mažesni būriai savų žmonių, 
ku r galima a ts ikvėpt i ir bent 
t rumpai pabūti su savo mėgia
m a i s a u t o r i a i s , s u moks lo 
žmonėmis ir t a i s a r t imais ia is , 
kurie nurodo mūsų gyvenimo ir 
tautos praeitį i r ku r i e parodo 
kelius į jos ateitį . Ne t atostogų 
metu neturi sustot i t au t in i s 
sąmoninimasis, t au t in io įsitiki
nimo reiškimasis i r t au t in iu 
gyvenimu domėjimasis. Juo rei
kia domėtis dar labiau, kaip jis 
vyksta pavergtoje tėvynėje. 

Lietuviškas gyven imas nesu
stoja nei vasaros karščiuose, nei 
poilsio dienomis, nei a t i t rūkime 
nuo darbo ir atostogose, nei 
išėjus į pensiją. Re ik ia t i k 
pažvelgti į pens in inkų gyve
nimą Floridoje, A r k a n s e a r 
ki tur ir pamatyt i , kad ir t en 
taut inis gyvenimas verda, kad 
ir ten vyresniojo amžiaus broliai 
ar sesės vienodai rūp inas i tau
tos likiminiais kel ia is , paverg
taisiais broliais ar seserimis. J ie 
dabar gal mažiau kenčia, bet 
kenčia vis dėlto neturėdami tik
rosios laisvės. O kol nėra laisvės 
pasaulyje, bet kurioje vietoje ir 
bet kuriems žmonėms, juo la
biau mūsų gimimo ar tėvų 
paliktame krašte, jos negali būti 
nė bet kur gyvenan t . 

Kai šiandien žiūrime į paverg
tąsias t au tas , kur ios t rokšte 
trokšta laisvės ir savistovumo, 
tai negalime būt i r amūs , nors ir 
turė tumėm pilną laisvę ir gerą 
gyvenimą. Nes i rūp in t i k i ta i s 
y r a ne t ik n e k r i k š č i o n i š k a , 
bet ir nežmoniška. Kiekvienas 
žmogus turi dalį a t sak ingumo 
už kitus žmones, k a i p kiekvie
na tauta turi a tsakomybę už ki
t as tautas . J u o lab iau laisvas 
žmogus ir laisva t a u t a už pa
vergtuosius milijonus žmonių ir 
šimtus tautų . Amer ika negal i 
visų laisvės išgelbėti, bet ji prisi
deda bent laisvę p r imindama . 
Amerikoje gyvendamas žmogus 
turi laisvę pr i s imin t i ne t ik 
pats, kai ja gali naudot is , bet 
laisvę pris iminti ir t ada , kai j is 
savo veikimu, savo tiesioginiais 
darbais ir įsi jungimu negali pa
vergtiesiems padėt i . 

Veikla negali sustoti net ir va
saros karščiuose a r atostogose. 
Pavergtieji laukia laisvųjų balso 
ir paguodos žodžių ne t ik veiklos 
metu, bet ir t ada , ka i ta veikla 
sustoja ir pasikeičia į poilsio sa
vaites. Visuomet laisvieji tu r i 
atsiminti pavergtuos ius savo 
brolius, p a v e r g t u o s i u s k i t ų 
t a u t ų n a r i u s ir p a v e r g t a s 
tautas . Jų vergija tęsiasi, jų 
kančios nesumažėja nė poilsyje, 
jų paguodos išsiilgusios akys 
yra visą laiką atviros. 

P . S . 

Reikia išeivijai, pavergtųjų 
atstovams, dirbti pozityviai savo 
tautoms ir saviems tautiečiams, 
kur j ie bebūtų ir kokie jie bebū
tų. Išeivija tu r i būti pavyzdys 
tau ta i vergijoje, nors ir ten vie
nas ki tu nepasitiki ir vienas ki
to saugojasi. Bet savo brolių nie
kinimas, tušti ginčai, ki tų žemi
nimas, organizacijų griovimas 
yra prisidėjimas prie komu
nistinės propagandos svetur. O 
jie to tik ir nori. 

P a ž i n t i s a v o p r i e š ą 

Kard. Casaroli, Vatikano Valstybės sekretorius, įteikia kardinolui Vincentui Sladkevičiui raštą, 
primenantį, kad j is priklauso kolegijai. N u ( ) t r A r t u r o M a r i 

PASTANGOS PRIEŠ 
TAUTINĮ SUSINAIKINIMĄ 

Svetimos įtakos ir neteisinga taika 
K l a u s i m a s , k a i p e ina 

l ietuviška veikla kul tūr iniu, 
v i s u o m e n i n i u ir p o l i t i n i u 
požiūriu, šiandien yra labai 
ak tua lus . Šio klausimo nega
l ima s v a r s t y t i a t i t r a u k t a i , 
imant t ik l ietuvių išeiviją. Bū
t ina žvelgti ir į aplinką, kurio
je gyvena lietuviai, kitas tautas , 
svetimų tautų įtaką ir klaidingą 
taikos supratimą. Kai net kata
likų vyskupai kovoja už Nica-
raguos sandinistus, tarnaujan
čius Havanai ir Maskvai, norin
čius įvesti savo krašte komunis
t inę sistemą, mes tu r ime skai
tytis su aplinkybėmis ir daroma 
bloga įtaka. 

Šiandien nėra klausimo, ar aš 
esu „komunis tas" ar „antiko-
munis tas" , bet klausimas, ar aš 
ir mano draugai stovi komuniz
mo pusėje, patį komunizmą sup
rasdami kaip politinę ir ekono
minę sistemą. Tai yra ir blogy
bė, kad ši sistema neįmama vi
sumoje, nežiūrima į jos darbus 
70 metų istorijoje, o žiūrima tik 
į dabart į ir norą sugyventi kad 
ir su velniu, skelbiant klaidingą 
taiką. 

Žvi lgsnis į p rae i t į 

Su k o m u n i z m u n e t ik 
teoriškai, bet ir prakt iškai su
sidūrė vyresnieji pabėgėliai, ku
rie savo gyvybę išnešė, nebijo
dami vargo, bet tik norėdami 

A N T A N A S JOTAUTAS 

apsisaugoti nuo komunizmo, 
antrą kar tą artėjančio į tėvynę. 
Svetimieji, ypač Amerikoje, 
žiūri į komunizmą visai kitomis 
akimis, negu tie. kurie savo 
kūnais patyrė ja randus. Jų ar
timieji buvo gy\ uliniuose vago
nuose ištremti i Sibiro taigas ar 
miškus. Jie buvo nužudyti ar su
naikint i ki ta is būdais kalė
jimuose. 

Svetimieji to neišgyveno ir jie 
komunizmą pažįsta tik kaip Ru
siją valdančią partija, kuri turi 
savo skirt ingus, bet ne blogus 
valdymo, *x>litikos ir ekonomi
jos būdu Apie žudynes, apie 
milijonus net savo vaiku-revo-
liucijonierių išžudymą jie negir
dėjo ir nenori girdėti. 

Taip pat komunizmas pasida
ro daugelio svetimųjų akyse tik 
skirtinga politinė sistema — vie
na iš daugelio įvairių žmonijos 
politinių sistemų, kurios yra 
pasireiškusios istorijoje arba 
reiškiasi dabar. Toks komu
nizmo pažinimas yra žmonijos 
pražūtis. Bet pražūtis ir tu 
va l s tyb ių , kurios toleruoja 
komunizmą kaip priešą, su 
kuriuo reikia s r o v e n t i . Sveti
mieji nepažįsta jo istorijos, jo 
kruvinos praeities, todėl jie 
naiviai duodasi apgaunami ir 
suviliojami. 

Tai negali paveikti lietuvių ir 

Norint fronto linijose išsilai
kyti, juo labiau priešą nugalėt i , 
reikia jį pažinti , kaip j i s stovi, 
kokią jis įtaką daro į ar t imuo
sius fronto eilėje. Mes galime 
kritikuoti Amerikos valdžią dėl 
jos daromų nuolaidų Sovietų 
S ą j u n g a i , b e t t a i n i e k o 
nereiškia t i ems san tyk iams , 
svarbiausia — komunizmo plė-
t imuis i . Gerai ž inome, kad 
Gorbačiovas gražiai pašneka 
užsienio d ip lomatams. Visai 
skirtingai kalba negu ki t i prieš 
jį buvę diktatoriai savo žmo
nėms. Bet pažinti tą sistemą, 
kuri gražiai pr is is ta to didžio
sioms valstybėms, kur i skaitosi 
tik su gėga. Tuo pačiu metu ji 
plečia savo valdas kraštuose, 
k u r i e nor i p r i e v a r t a ir 
suirutėmis įvesti komunis t inę 
t v a r k ą savo k r a š t u o s e . Ne 
paslaptis, kad ir šiuo metu nuo
lat e ina Sovietų Rusijos ginklai 
Nicaraguai , Salvadoro ar Gva
temalos komunis tams, kad jie 

paverg tų jų t a u t ų a t s t ovų s į u n č i a ginklus ir savo karinius 
išeivijoje. Jei ir j ie šiai naiviai p a t a r ė j u s į Afriką, k u r jau įsi-
pažiūrai pasiduoda, jie pasidaro 
ne tik savos tautos priešais, bet 
ir jos išdavikais, kuriuos baus 
tautos istorija. 

kūrusios komunis t inės vyriau
sybės, kaip Angoloje, Mozambi
ke, Etiopijje. 

D ė l t o r ū p e s t i s v i so an
t ikomunist inio pasaulio, visos 
teisingos žmonijos dalies yra di
delis, kad laisvieji nepažįsta 
komunizmo. Dar svarbiau, kad 

tinis r iksmas prieš komunizmą, jie užmerkia akis pr ieš tikrovę 
bet pozityvūs darbai, kurių y ra ir nenori jo pažinti praktikoje ir 

Žvi lgsnis į ateitį 

Antikomunizmas nėra nuola-

reikalinga pavergta tėvynė ir 
kurių reikalinga sveikoji žmoni
jos dalis. Vakarai turi pasiprie
šinti komunizmui žmogaus 
vertės pripažinimu, žmogaus 
aukštinimu ir jo kilnumo ver
tinimu, žmogaus dvasine ir fi
zine stiprybe bet kurioje šalyje. 
Kaip valstybė tur i tarnauti sa
vo žmonėms, ta ip kiekvienas 
žmogus-pilietis turi ta rnaut i 
valstybei, kad ji būtų stipri, kad 
apsisaugotų nuo klaidingų idėjų 
ir įtakų, kad ji būtų verta vadin
tis laisva valstybe. 

Nesutarimai, ginčai, vienas 
kito niekinimas — žmogaus a r 
organizacijos — yra priešingas 
žmogaus vertės pripažinimui, 
priešingas garbingai taikai ir 
tikrai laisvei. Laisvės nori žmo
nės, laisvės nori ir tautos , 
kurios jos neturi. Pavergtos tau
tos n e g a l i p a r e i k š t i s avo 
troškimų, o jei dabar ir pa
reiškia, ta i tik atsit iktinė kova 
ir geri norai laisvei atgauti . 

ne t teorijoje. Jei Amerikos pre
zidentas Ronald Reaganas pava
dino Sovietus ..blogio imperija", 
ta i mes džiaugiamės. Bet tas 
pa t s prezidentas nuvažiavo į 
Maskvą ir t e n pareiškė, kad su 
Gorbač iovu i š s i s k i r i a ka ip 
draugai . Nė v ienas Sovietų 
Sąjungos d ik ta tor ius nebuvo 
Vakarų prezidento draugas , ne
bent jis darė ne lemtas nuolai
das. Nepasidarė d r augas nė 
Gorbačiovas, kuris šiuo metu 
mėgina Rusiją ir komunizmą 
sudemokrat int i ir sumodernin
t i ne dėl noro p a t a i k a u t i 
Vakarams. J is tik žiūri, kad 
didžioji problema savame krašte 
y r a m a i s t a s , r e i k m e n ų 
t r ū k u m a s , k u r i u o s ir Gor
bačiovas tur i spręsti , jei nori 
išsilaikyti soste. Pažint i savo 
priešą — ta i neleisti savęs ap
gaudinėti nei propaganda, nei 
šypsniais a r rodomu netikru 
draugiškumu. 

Virvė a n t n u o s a v o kaklo 

Leninas kadaise pasakė, kad 
Vakarai parduos virves, kurio
mis jie patys bus p a k a r t i . 
Dabartiniai santykiai Vakarų 
su Rytais yra pavojingi virvės 
pardavimu. Prekyba, moksli
niai pasitarimai, pramonės ga
miniai, kultūriniai mainai eina 
lyg vienos krypties gatve. Vaka
rai ne t ik Amerika — duoda 
Sovietų Sąjungai įvairių reik
menų, technologijos gaminių, 
moderniausių išradimų, nors iš 
Sovietų Sąjungos tegauna t ik 
žaliavas ir labai menkos vertės 
gaminius. Sovietų Sąjungai par
duodami maisto produktai, ja
vai ir kitokie gaminiai, bet jie 
pirmoj vietoj maitina privilegi
juotą klasę — komunistinį elitą. 
Jie valdo, jie baudžia ir išnau
doja liaudį, bet jų prakai tu lai
kosi valdžioje ir gerose vietose. 

Ar Gorbačiovas pajėgs panai
kinti biurokratizmą, popieriz
mą, privilegijas, tai k lausimas, 
kuris dabar neišprendžiamas ir 
nesprendžiamas. Susirinko be
veik 5000 delegatų, paskirtų 
atstovauti visam kraštui ir vi
soms klasėms, bet kalbėjo suva
žiavime tik išrinktieji, pateptie
ji ir Kremliaus pastovūs valdy
tojai. Gal jie ne visur sutiko, bet 
Gorbačiovui plojo delegatai , 
kurie nieko negalėjo pasakyti ir 
kurie nieko nesakė. J ie buvo tik 
klausytojų minia, kuri reikalin
ga tokiai didelei valstybei repre
zentuoti prieš pasaulį. O kad ten 
buvo ir pavergtų tautų atstovai, 
— dalis jų rusai , — tai tas nieko 
nereiškė ir nieko neįrodė, nes 
galiūnai sprendė pagal save net 
apie reformas. 

Ir ne veltui susirūpinimas ky
la žmonijoje, kad virvės gami
niai, siunčiami iš Vakarų, lais
vųjų valstybių duodami laisvai, 
neatsisuktų savo laiku prieš pa
čius Vakarus ir jų nesunaikin
tų. Pastangos prieš savo tautinį, 
žmogišką, moralinį, fizinį susi
naikinimą y ra tokios svarbios, 
kad jomis turi rūpintis ir pasau
lio valstybės ir pavergtųjų atsto
vai. Pavergtųjų tautų atstovai 
pirmoj vietoj turi patys tikėti ir 
kitus įt ikinti , kad savo priešą 
reikia pažinti ir neleisti savos 
virvės užkabinti an t kaklo. 

N A U J A S VIEŠBUTIS 

Chicagos miesto centre State 
ir VVacker gatvių sankryžoje 
ateinančią vasarą bus pradėtas 
statyti naujas Stouffer viešbu
tis, kuris tu rės 600 kambarių. 

OZONO P O V E I K I S 

Dienraš t i s „Chicago Sun-
Times" skelbia, kad specialistų 
sur ink ta i s duomenimis nuo 
kaitros ir taršos a ts i randant is 
ozonas sunkina kvėpavimą ir 
tur i panašiai neigiamos įtakos, 
kaip rūkymas. 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

V L A D A S R A M O J U S 

Labai naudinga dažnai šiaip 
savęs klausti: kuo galiu Vieš
pačiui šioje valandoje patar
nauti? Ką galiu Viepačiui pada
ryti šiame atsitikime, ką galiu 
šioje valandoje, ką galiu šiem 
asmenim padaryti, kad būtų 
Viešpačiui garbė. 

Paulau 

Dirbti ir kovoti , pakęst i ir 
atsižadėti — tai nelengva ketve
riukė, bet ji a tneša laimę. 

G. Garraseser 

Gero žmogaus ty lus balsas, 
pikto — toli girdėt i . 

Lietuvių patarlė 
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Vieną sykį dėl panašaus melavimo ką tik neįvyko 

kraujo praliejimas. 1962 m. Jaunimo centre įrengtai 
Čiurlionio galerijai ruošiantis paminėti penkių metu 
sukakt į , dail. Zenono Kolbos vadovaujamas galerijos 
direktoriatas pasiryžo išleisti specialu leidinį su parodu 
iliustracijomis ir galerijos penkerių metu veiklos 
apžvalga. Dėl leidinio išleidimo susitarė su M. 
Morkūnu ir a š tekstą palyginti greitai surinkau. Bet 
dėl Mykolo būdo visad vėluoti ir to leidinio išleidimas 
gerokai užsitęsė. Bene jau priartėjo ruduo. O Čiurlio 

j nio galerijoje buvo matyt i , kad kažkas rūksta. Per 
parodų at idarymą ėmė budėti ne kurie noi ~ kultūri
n inkai , bet uniformuoti šauliai, kai kurie iš jų su 
žvaigždėmis bei medaliais ant krūtinių. 

Daugelis suprato, kad galerijoje tikrai kas tai 
vyksta. Ėjo gandai , kad dailininką Z. Kolba šauliai 
saugo. Ir t ik ra i vieną dieną dail. Z. Kolbos vadovybė 
virto iš pareigų. Netrukus pas Morkūną prisistatė nau
jai paskirt i galerijos vadovai: dail ininkas Viktoras 
Petravičius, Juozas Paut ienius ir Povilas Kaupas ir 
įsakė sulaikyti dail. Z. Kolbos užsakytą Čiurlionio 
galerijos penkerių metų sukakties paminėjimo leidinį. 

Tai išgirdęs. M. Morkūnas lengviau atsiduso, nes Z. 
Kolba jį jau paliks ramybėje. 

Tačiau dienai kitai praėjus vėl atbėga dail. Z. Kolba 
ir jau grubiai Morkūną klausia, kaip yra su Čiurlio
nio galerijos leidiniu? Morkūnas atsakė, kad leidinį 
sulaikė nauja galerijos vadovybė. O Z. Kolba aiškiai 
Morkūnui pasakė, kad jis leidinį užsakė, j is moka 
pinigus ir todėl žūtbūt leidinys turi būti paruoštas ir 
išleistas. 

Kilo baisus triukšmas, nors mano manymu teisybė 
buvo Z. Kolbos pusėje. Gerai, kad tą m i n u t ę 
suskambėjo telefonas ir įkarštis pamažu atslūgo. 
Šiandien gyvųjų tarpe nebėra buv. Čiurlionio galeri
jos vadovybės narių dailininkų Z. Kolbos ir Miko 
Šileikio, taip pat nėra ir naujai išrinktu vadovų — daili
ninkų Juozo Pautieniaus ir Povilo Kaupo Kodėl tas 
perversmas įvyko, ir šiandien dar negaliu suprasti. Gal 
istorijai tai paaiškins Lietuvių menininkų klubas, 
kurio žinioje galerija tada buvo? O gal lietuviai jėzui
tai? Bet tas įvykis privedė prie kitos to paties vardo 
galerijos steigimo viename lietuvių banke. J tą galeriją 
pateko ir vėliau Z. Kolbos varžytinėse nupirkt i dail. 
P. Puzino piešti paveikslai, nors dailininko našlė ir da 
bar tebekovoja, kad jos vyro kūrinių vieta yra Jauni
mo centre esanti Čiurlionio galerija. 

Pradėjus dirbti dr. M. Morkūno spaustuvėje, šalia 
begalės bėgančių dienos darbų, vienas iŠ svarbiausių 
uždavinių buvo prof. Vaclovo Biržiškos paruošto biblio
grafinio veikalo apie senesniųjų laikų lietuvius rašy
tojus surinkimas ir išleidimas. To milžiniško veikalo 
pirmasis tomas jau buvo išėjęs. Ant mano ir M. 
Morkūno pečių užgulė . .Aleksandryno" II ir III tomo 

sunki naš ta . Reikėjo skubėti ir dėl profesorių Biržiš
kų amžiaus, nes Vaclovas jau buvo miręs, o Mykolą 
ir Viktorą kasdien slėgė vis didesnė metų našta. O tą 
veikalą rinkti ir vėliau koreguoti buvo tikrai nelengva. 

Visi a.a. prof. Vaclovo Biržiškos „Aleksandryno" 
II ir III tomų rankraščiai buvo palikti mašinėle 
perrašyt i , tačiau su daugeliu pataisymų, padarytų 
ranka . O prof. Vaclovo rankraš t is nepasižymėjo 
dai lumu. Bibliografijoje nemažai knygų ir laikraščių 
turėjo rus iškus , lenkiškus, vokiškus ar lotyniškus pa
vadinimus. Tad visa tai renkant reikėjo naudoti pri
dėtines raides su įvairiais svetimais akcentais, nes 
amerikiet iškiems linotipams, šalia angliškojo, būdavo 
pri taikomi lietuviški raidynai. Tačiau, kai tekdavo la
bai dažnai panaudoti dar pridėtinius akcentus kelio
mis svetimomis kalbomis renkant , darbas ir prie ge
riausių norų vėžio žingsniu į priekį tejudėdavo. 

1962.IX.5 parašiau straipsnį „Aleksandrynas, 
lenktynės ir mirtis". Kažkodėl tas straipsnis liko neiš
siųstas. Tad šiandien, rankrašt į paėmęs iš archyvo, 
jį ištisai ir pacituosiu: 

..Tai buvo apsiniaukęs šeštadienio, rugpjūčio 25 d., 
rytas. Spaustuvėje perrinkinėjau .Aleksandryno' II 
tomo 29 ir 30 spalčių pirmąsias korektūras . Jos buvo 
ištaisytos prof. Mykolo Biržiškos ir dr. Petro Joniko. 
Pats .Aleksandryno' II tomas jau buvo sur inktas ir iš 
viso susidarė 117 spalčių (spaustuvininkų naudotas ter
minas tais laikais, kai buvo renkama linotipu). Tuo tar
pu suskambėjo telefonas ir Jonas Vaičiūnas pranešė 
liūdną žinią, kad Los Angeles mieste mirė prof. 
Mykolas Biržiška 

(Bus daugiau) 

I 
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PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

SEIME (2) 
JURGIS JANUŠAITIS 

Antrasis seimo posėdis buvo 
skirtas PLB valdybos „išpažin
čiai". Kiekvienas valdybos 
narys davė savo darbų veiklos 
apžvalgas. Pirmasis kalbėjo 
PLB pirmininkas Vytautas 
Kamantas. Nusakė PLB tiks
lus: ..Pasaulyje pasklidę 
lietuviai sudaro vieningą, stip
rią ir gyvą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę, kurios pagrindi
nis tikslas yra reikšti lietuvių 
tautos ryžtą būti laisvai ir 
nepriklausomai, rūpintis Lie
tuvos išlaisvinimu, dėl to dirb
ti ir visais būdais padėti paverg
tai lietuvių tautos daliai 
tėvynėje atgauti laisvę bei vals
tybinę Lietuvos nepriklausomy
bę, tarp išeivijos lietuvių 
išlaikant ir ugdant tautinę 
gyvybę ir gilų tautinį sąmonin
gumą". Šiems tikslams 
įgyvendinti ir dirba bei aktyviai 

^veikia LB devyniolikoje laisvojo 
pasaulio kraštų. PLB valdyba 
derino ir skatino pasaulio lie
tuvių švietimo, tautinės kul
tūros, politinę, informacinę, 
socialinę, šalpinę, ekonominę, 
jaunimo, Lietuvos laisvės kovos 
ir kitokią veiklą. Šią veiklą PLB 
vykdė pagal PLB valdybos nu
tarimus, PLB konstituciją, Lie
tuvių chartą. seimų nutarimus, 

.įvairių konferencijų nutarimus 
"ir atskirais susitarimais. 

Iš pirmininko Vytauto Ka-
manto kondensuoto pranešimo 
matyti, kad PLB valdyba ir 
kraštų valdybos atlieka labai 
didelį įvairiose šakose darbą ir 
dėl to Lietuvių Bendruomenei 
tenka išeivijos padėka ir Bend
ruomenės darbai remtini. 

Valdybos pirm. pavaduotojas 
dr. Tomas Remeikis daugiausia 
rūpinosi PLB administraciniais 
bei darbų planavimo reikalais. 
PLB būstinė yra Chicagoje. Jo
je dirbo reikalus tvarkydama 
Danutė Korzonienė ir PLB fon
do reikalų vedėja Nijolė Balza-
rienė, talkinant valdybos na
riams ir talkininkams. Kurį 
laiką raštinės darbuose talkino 
Vilija Gudaitė ir Daiva 
Skuodytė. Danutei Korzonienei 
1987 m. pabaigoje pasitraukus, 
dabar reikalų vedėja yra Birutė 
Prapuolenienė. Raštinė buvo 
modernizuota, įsigytas kompiu
teris, kopijavimo mašina, kas 
žymiai lengvina sudėtingą PLB 
valdybos darbą. Raštinė yra dr. 
Tomo Remeikio žinioje. Savo 
pranešime dr. T. Remeikis 
palietė ir PLJ sąjungos veiklą, 
kuri buvusi gana menkoka, 
ypač JAV. Dr. T. Remeikio ini
ciatyva ir siūlymu PLB 
valdybos apimtyje buvo su
daryta 7 įvairiems darbams 
atlikti komisijos, kuriose dirbo 
'9 nariai. 
Valdybos vicepirmininkas 

sporto reikalams Rimas Dirvo
ms informavo apie sporto 
sąjungos veiklą, kuri yra suruo-
šusi sporto žaidynes Chicagoje 
ir dabar ruošiasi sportininkų 
suvažiavimui Australijoje šių 
metų gale. Jaunimas buriasi į 
sporto vienetus, sportu domisi ir 
būtina sporto sąjunga ir jos 
užmojus visokeriopai remti. 
Trumpai pasisakė ir dėl PLJ s-
gos veiklos, kuri buvusi gana 
silpnoka ir tekę padėti daug 
pastangų jaunimą išjudinti ruo
šiant PLJ kongresą Australijoje. 

Valdybos vicepirmininkas in
formacijos reikalams Mykolas 
Drunga pažymėjo, kad PLB 
valdyba kraštų bendruomenes, 
spaudą, organizacijas informa
vo bendralaiškiais ir specialiais 
pranešimais. Išleido specialų 
lankstinuką apie Lietuvą anglų 

ir prancūzų kalbomis. Šį 
l anks t inuką suredagavo, 
techniškai sutvarkė ir išleido 
pirmininko pavaduotojas dr. 
Tomas Remeikis. Ankstyvesnės 
ir ši PLB valdyba perspausdino 
ir išleido bei platino Lietuvoje 
pogrindyje einančius leidinius. 
Iš viso išleista 17 serijų — lei
dinių ir viena knyga. 

Valdybos vicepirmininkas tei
sės reikalams Raimundas Ku-
dukis apžvelgė PLB pastangas 
Lietuvių teisių gynyboje. Buvo 
teiktos pilnos, išsamios informa
cijos Europai ir Australijai. 
Drauge su Kanados ir JAV LB 
pagalba buvo teikiamos info
rmacijos prof. dr. Romui Vašto-
kui Londone telkti reikalingą 
medžiagą iš Didžiosios Bri
tanijos karo metų archyvų. Tal
kinta JAV LB jos darbuose OSI 
reikalu. Tartasi su adv. P. 
Zumbakiu, Rasa Razgaitiene, 
Antanu Mažeika ir kitais lie
tuvių gynybos reikalais. Daryti 
žygiai Teisingumo ir Valstybės 
departamentuose ginant pavie
nius lietuvius, reaguojant kita
taučių spaudoje ar televizijoje, 
nušviečiant OSI pragaištingą 
veiklą, darant apkaltinimus 
prieš lietuvių tautą. 

Milda Lenkauskienė, PLB 
kultūros reikalų komisijos pir
mininkė, pranešė, kad ji 
apkeliavo daug laisvojo pasau
lio kraštų, susipažino su tų 
kraštų LB ir aplamai lietuviš
kąja veikla ir kiek buvo 
įmanoma ir kiek leido ištekliai 
PLB valdyba rėmė tų kraštų 
kultūrinę veiklą. 

Birutė Jasaitienė, PLB švie
timo komisijos pirmininkė, 
plačiau aptarė lituanistinio 
švietimo ir auklėjimo problemas 
įvairiuose kraštuose. Ji lankė-
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si Australijoje, Pietų Amerikoje 
ir kitur, susipažino su tų kraštų 
lituanistinio švietimo proble
momis. Rūpinosi Vasario 16 
gimnazijos išlaikymu, specialus 
komitetas, vadovaujamas 
Karolio Milkovaičio. telkė 
gimnazijos išlaikymui lėšas, 
buvo rūpinamasi ir iš įvairių 
kraštų mokinių pasiuntimu į 
Vasario 16 gimnaziją, pa
rūpinant jiems stipendijas. Ypač 
čia prisidėjo savo parama ir 
JAV Lietuvių fondas, susilauk
ta paramos iš nuoširdžių gimna
zijos rėmėjų ir mecenatų. 

Bet ne vien Vasario 16-tosios 
gimnazijos rūpesčiais gyventa. 
Buvo dėmesys ir parama teikia
ma Pietų Amerikos Lietuvių 
Bendruomenėm. I šokių šventes 
buvo iš Pietų Amerikos atga
bentos šokėjų grupės. Buvo 
sudarytos sąlygos iš Pietų 
Amerikos trims jaunuoliams 
dalyvauti visose jaunimo sto
vyklose Amerikoje — Dainavoje, 
skautų stovykloje Rakė, Mo
kytojų studijų savaitėje, Put-
namo seselių vedamoje sto
vykloje Neringoje. Snieguolė 
Zalatoriūtė buvo pasiųsta Bra
zilijon, kuri dirbo su jaunimu 
ir redagavo laikraštį „Mūsų Lie

tuvą". Ji dalyvavo Venecueloje 
Pietų Amerikos jaunimo 
kongrese. PLB valdybos rūpes
čiu į Pietų Ameriką buvo pa
siųsta trys jaunuoliai, kurie dir
bo su jaunimu. Įvairiais metais 
Argentinoje, Urugvajuje, Bra
zilijoje vasarą ir rudenį darba
vosi Erikas Vasiliauskas ir Ar
vydas Žygas. 

Nuo 1984 iki 1989 mokslo me
tų Vasario 16 gimnazijoje iš Pie
tų Amerikos įvairių kraštų PLB 
pastangomis ir parama lankė ar 
tebelanko 22 mokiniai. Buvo 
teikiama piniginė parama Bra
zilijos lietuviams, o taip pat 
knygomis ir vadovėliais. Chica
goje buvo suorganizuota konfe
rencija „Tautinės sąmonės 
išlaikymas išeivijoje", kurios 
ruošimo komitetui vadovavo Br. 
Juodelis. Ryšium su moksline 
konferencija buvo pravesta PLB 
įdomi, vertinga anketa. Į anke
tą iš 10,000 asmenų, atsakė 
3100 žmonių PbB valdyba 
skelbė grožinės literatūros 
konkursą ir premijavo A. Kai
rio „Viena širdis" ir Andriaus 
Norimo-Mirono „Kelionė į Kau
ną" romanus. Trūkstant lėšų 
paskutinysis romanas dar neiš
leistas. 

Savo įdomiame, plačios apim
ties pranešime Birutė Jasai
tienė suminėjo dar visą eilę 
a t l ik tų svarbių ir bū t ina i 
r e ika l ingų darbų. Iš šio 
pranešimo matėsi, kiek daug 
įdėta darbo, o taip pat ir lėšų pa
dedant kitų kraštų LB veiklai 
plėsti. 

PLB visuomeninių reikalų 
komisijos v icep i rmin inkas 
Juozas Danys plačiai apžvelgė 
PLB valdybos įnašą į politinę 
veiklą. Valdyba rūpestingai 
sekė p a s a u l i n i u s įvykius , 
aktyviai dalyvavo tarptautinėse 
konferencijose, ruošė įvairius 
okup. Lietuvą liečiančius įvai
rių valstybių vadovaujantiems 
asmenims memorandumus , 
dalyvaudama konferencijose 
juos įteikė konferencijų daly
viams. Plačiai reikštasi ir 
Vienos konferencijoje. Palietė 
santykius su Vliku. Esą buvę 
daug tartasi , dalyvauta pasi
tarimuose, bandyta sušaukti lie
tuvių veiksnių konferenciją, 
tačiau konferencija neįvyko. 
PLB valdyba drauge su PLJ 
sąjunga sujungtomis jėgomis 
visur, kur tik buvo įmanoma, 
kovojo už Lietuvos laisvę. Wa-
shingtone šauktoji konferencija 
praėjo sėkmingai. 

PROF. V. FALKENHAN MIRUS 
Mokslininkas, domėjęsis senąja lietuvių raštija 

IG. MEDŽIUKAS 

Balandžio 16 d. Rytų Berlyne 
mirė prof. Viktoras Falkenhan, 
didelis lietuvių draugas, Mažo
sios Lietuvos senosios raštijos 
tyrinėtojas. Buvo gimęs 1903 m. 
vasario 11 d. Katenhofe(dabart. 
Ščecino vaivadijoje, Lenkijoj). 
Mokėsi Tilžės gimnazijoj. Studi
javo Karaliaučiaus universitete 
indų filologiją ir slavistiką. Čia 
jis 1935-1944 m. dėstė lietuvių 
kalbą (buvo paskutinis lietuvių 
kalbos lektorius šiame univer
sitete). 1945-1948 m. V. Falken
han buvo Hamburgo univer
sitete žymaus lituanisto prof. 
Ernst Frenkelio asistentas. 
1948 m. pakviestas profesorium 
Berlyno Humbolto universitete, 
kuriame 1959 m. pakeltas ord. 
profesorium. Dirbdamas moks
linį darbą, V. Falkenhan rašė 
įvairiais lietuvių literatūros 
klausimais. Be to, 1968 m. jis iš
vertė į vokiečių kalbą rinkinį 
„Lietuvių liaudies pasakos". 
Daugelį metų prof. V. Falken
han vadovavo Baltistų komisi
jai ir propagavo Pabaltijo tautų 
kultūrinius laimėjimus, organi
zavo susitikimus su šių tautų 
mokslo ir kultūros darbuotojais. 
Pats dažnai lankydavosi Vil
niaus universitete. Tai buvo 
tikrai nuostabus žmogus, labai 
domėjęsis senovės lietuvių raš
tija, daug nusipelnęs lietuvių 
kultūrai mokslininkas. 

Pažintis su Vydūnu 

Dar jaunystėje V. Falkenhan 

susipažino su mūsų rašytoju 
Vydūnu, kilusiu iš Mažosios 
Lietuvos, daug nusipelniusiu 
lietuvių raštijai ir apskritai 
lietuvių kultūriniam gyvenimui 
tame krašte, nežiūrint nepalan
kių sąlygų bet kokiam viešam 
lietuviškam pasireiškimui, ypač 
įsigalint nacionalsocializmui. 
1924 m. V. Falkenhan padėjo 
Vydūnui išleisti ,,Vadovo 
lietuvių kalbai pramokti" 
antrąją laidą. Spėjama, kad pa
žinties su Vydūnu įtaigaujamas, 
jis susidomėjo senovės lietuvių 
raštais, esančiais Karaliaučiaus 
archyvuose. Radęs čia gausios 
medžiagos, jis 1939 m. parašė 
daktaro disertaciją apie lietuvių 
raštijos pradininką Joną 
Bretkūną. 

Prikeltas iš užmiršties 

1941 m. V. Falkenhan, papil
dęs savo disertaciją, išleido vo
kiečių kalba veikalą „Lietuviš
kos Biblijos vertėjas Jonas Bret
kūnas ir jo talkininkai", ku
riame, kruopščiai surinkęs 
duomenis, iškėlė nuopelnus šio 
lietuviškos raštijos pionieriaus. 
Šis veikalas iki šiol laikomas 
vienu iš geriausių seniausios 
lietuvių raštijos tyrinėjimų. 
Jono Bretkūno 450 metų gimi
mo sukaktis buvo beveik nepa
stebėta, nors jo atlikti darbai, 
atsižvelgiant į to meto gyveni
mo sąlygas, yra labai reikšmin
gi. Kaip žinome, J. Bretkūnas, 
gimęs 1536 m. prie Friedlando. 
iš vaikystės mokėjo prūsų ir lie
tuvių kalbas. Mokėsi Karaliau

čiaus ir Wittembergo univer
sitetuose. Baigęs studijas, pa
skirtas į Labguvą, jis buvo pir
masis šios evangelikų parapijos 
klebonas, mokėjęs lietuviškai 
sakyti pamokslus. Bet čia jis 
materialiai skurdo, nes.matyti, 
buvo užsiėmęs knygų rašymu, o 
ūkininkavimu mažai domėjosi, 
nors turėjo pragyventi iš klebo
nui pavesto nemažo ūkio. Tik 
perkeltas į Karaliaučių lietuvių 
parap. klebonu, turėdamas nuo
latines pajamas, galėjo gyventi 
ir atsidėti tikybinei raštijai, ne
jausdamas nepriteklių. Čia ir 
mirė 1602 m.,spėjama užsikrė
tęs tuo metu siautusią maro 
liga. 

J. Bretkūnas, prūsų kilmės 
literatas, pasireiškė lietuvių 
kalba parašytomis tikybinio tu
rinio knygomis. Ši kalba tuo 
metu Mažojoj Lietuvoj buvo var
tojama paprastų kaimo ir 
miesto žmonių tarpe. Jis buvo 
lietuviškų raštijos darbų, 
pradėtų S. Rapalionio, A. Kul
viečio, M. Mažvydo, B. Vilento 
tęsėjas. 1591 m. jis išleido Ka
raliaučiuje didelės apimties 
'1000 psl.) pamokslų rinkinį 
„Postile". Postilės stilius reto
rinis, vaizdingas, dažnai jis var
toja gražius maloninius daikta
vardžius. Kad pamokslas būtų 
suprantamesnis paprastam 
žmogui, kartais pavartoja grupę 
sinonimų. Atsižvelgiant į to 
meto sąlygas, šis pamokslų rin
kinys yra reikšmingas religinės 
literatūros veikalas. 

J. Bretkūnas dar yra išleidęs 

du giesmynus ir maldaknygę 
(viename leidinyje); kiti jo raš
tai, likę rankraščiuose, yra din
gę. Bet reikšmingiausias jo at
liktas darbas — Martyno Liu
terio vokiško teksto Senojo ir 
Naujojo testamento Biblijos ver
timas į lietuvių kalbą. Tai buvo 
atliktas milžiniškas darbas. 
Gaila, kad vertimas nebuvo 
išspausdintas, spėjama, dėl pasi
keitusios politikos lietuvių kal
bos atžvilgiu. Nors vertėjui buvo 
už darbą sumokėta, bet verti
mas, pareikalavęs tiek daug 
pastangų ir darbo, buvo padėtas 
į archyvą. Charakteringa, kad 
vertėjas ne kartą iškelia susi
rūpinimą lietuviškais raštais, 
pabrėžia lietuviškumą, ragina 
valstiečius reikalauti dvasinin
kų, kurie rašo lietuviškas kny
gas, kelia jų tautinę sąmonę. 
Taigi, jis buvo kovotojas dėl lie
tuviškos knygos. Tai buvo pir
mas žingsnis pasipriešinti gre
siančiai krašto germanizacijai. 

Kalbant apie prof. Viktorą 
Falkenhan, dar pažymėtina, 
kad jis senatvėje rašė romaną, 
kurio vyriausiu veikėju buvo 
pasirinkęs žilstantį Labguvos 
evangelikų kleboną Joną Bret
kūną. Taigi, prof. V. Falkenhan, 
prikeldamas iš užmaršties Joną 
Bretkūną ir išvardindamas jo 
darbus , nusipelnė l ietuvių 
tautos pagarbą ir dėkingumą. 

LAIMĖJO MILIJONĄ 
Fabriko darbininkas Robert 

VVilson, 35 m., skanėstų festiva
ly Grant Parke, Chicagoje, 
liepos 7 d. Illinos valstijos loteri
joje ..Lucky Million" laimėjo 
milijoną dolerių. J is dirba 
DeKalb mieste. 

REAL ESTATE 
REAL ESTATE 

~£^ 
RE/MAX-
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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

H E L P VVANTED 

MISCELLANEOUS 

[B -įįįį KOMPIUTERI!/ 
"pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

- 77t-2233 

JANITORS 
We need individuals with cars to clean of-
fice bldgs. in Chicago and sufc. areas. App-
ly m person Mon. thru Fri. 10:30-6 p m. at 
390 E. Irvlng Pk. Rd., Wood Dale, IL or 
call 860-0997. 

JANITORIAL SUPERVISOR 
Major janitorial contractor needs individual 
to fili outside supervisor's position Pos. re-
quires working eve. hrs. occasional 
weekends and a lot of driving m Chicago 
& sub areas. Good benefits Mušt speak 
English. have janitorial expenence & suoer-
visory gualities. Call Madla 860-0997. 

GOVERNMENT JOBS $18.037. to 
$69,405. Immediate Hinng! Your area. 
Call (Refundable) 1-518-459-3611 Ext. 
F664A for Federal List 24 HRS. 

UVE- IN ATTENDANT 
Need responsible, healthy woman to 
hve-in. care for handicapped woman 
in Southwest suburbs. Room provid-
ed with good salary. For info call 
Valene at 772-5859. 

GREIT IR«ĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Piiiaski 

767-0600 
* J 

BY OVVNER 
Near 75 & Pulaski 

Except.clean. 3 bdrms. ttfi bath raised 
ranch Finished basement with 12 ft. bar. 
2Vį car garage with side dnve Ali neutral 
decor with plush carpeting and nowax 
floonng Call for more info. or appt. $80's 
585-5713. 

Near 86th & Calif. fabulous 6 rm. 
brick "by-leve I" new c/a, recreation 
rm.; side drive & brick garage. 

Call 496-1449 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 W e s t 95th Stret 

T e l . — G A 4 -8654 

E L E K T R O S " 
{ V E D I M A I — P A T A I S Y M A I 

Turiu Cnicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
ižmtesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Ieškoma Aniceto Ir Vladlslavos 
Strockio duktė Ilona. Strockiai gyveno 
Bostono apylinkėje, palaidoti Naujos Kalva
rijos kapinėse: Anicetas 1952 m . Vladisla-
va 1965 m. Iloną paijstantieji prašomi 
pranešti jai, arba jos dėdei Augustinui 
Strockiul, gyv Kaune. Pilviškių g-vė. Nr 
16. arba DRAUGO dienraščiui 

FOR SALE 
. i~ — 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

LIETUVOS GINKLUOTOS 
PAJĖGOS 1918-1940 M. 

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

Kaina su persiuntimu kainuoja 
$29.00, Illinois gyventojai moka 
$31.00. Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

Česlovas Grinceviėius 

VIDUDIENIO V A R P A I 
Pasakojimai ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

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

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

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

Anatolijus Kairys 

VIENA ŠIRDIS 
Premijuotas romanas 

ANATOUKJS KAIRYS 

VIEN 
SlRDI 

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

Išleido JAV LB švietimo Tary
ba 1988 m., 192 psl. kaina su 
persiunt imu $8.50 Illinois 
gyventojai moka 9 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W . 63rd Str . 
Chicago, III. 6 0 6 2 9 

' 



Bendras Alkos Putname bibliotekos vaizdas. 
Nuotr. J. Kriaučiūno 

UGDYKIME FONDĄ 
IŠLAIKYTI ALKĄ 

Lietuviai ateiviai svetimuose 
kraštuose, tai i r Amerikoje, 
stengėsi ir stengiasi gyventi ir 
r e i k š t i s savo a ts ineš tos ios 
lietuviškos kul tūros įtakoje. 
Vieni tai darė sąmoningai, kiti 
nesąmoningai, t ik dėl įpratimo. 
K u l t ū r o s d a l y k u s , kur iuos 
galima išreikšti daiktais, me
d ž i a g i n ė m i s gėrybėmis , jie 
gamino ir kūrė būdami ir sve
t imame kraš te . Tačiau ateivių 
palikuoniai, vieni greičiau, kiti 
pamažiau, iš tos kultūros įtakos 
pasi traukė ir pasitraukia. Taip, 
ateiviams iš gyvenimo pasitrau
k i a n t , o jų p a l i k u o n i m s 
lietuvišką kul tūrą neugdant, o 
kartais ir naikinant, lietuviškoji 
k u l t ū r a n y k s t a , nyks ta ir 
naikinami tą ku l tū ra išreiškia 
daiktai , medžiaga. 

Tačiau išeivių tarpe atsiranda 
vienas k i t a s asmuo, kuris pasi 
s t e n g i a s v e t i m a m e k r a š t e 
lietuvišką kul tūrą kelti, pa
rodyti tos kul tūros atsižadan
t iems tau t ieč iams ir svetimo 
krašto žmonėms, kad lietuviš
koji ku l tūra nėra menkesnė už 
daugelio kitų t a u t ų kultūras, 
k a d t a k u l t ū r a pa l i eka 
pėdsakus svet imame krašte, 
kad ji yra ateivių istorijos dalis, 
tuo pačiu ir t au tos istorijos 
dalis. Vienas tokių asmenų 
A m e r i k o j e , „ s e r g a n č i ų " 
lietuviškos kul tūros kėlimu ir 
kultūrą išreiškiančios medžia
gos r inkimu, jos apsauga ir pa
rodymu, buvo prelatas P ran 
c i škus J u r a s . J i s į k ū r ė 

CHICAGOS ŽINIOS 
S U S I T A R Ė S U MIESTO 

U N I J O M I S 

Chicagos miesto vado%7ybė 
susitarė su unijomis, kurios 
apima 11,500 miesto ta rnau 
tojų. Laukiama, kad unijos susi 
tar imus pa tv i r t ins , bet reikės 
dar ir miesto tarybos nuospren 
džio pakelti nuosavybių mokės 
čius 36 mil. dol. susidarančioms 
išlaidoms apmokėt i . 

J A U N I M A S S I E L O V A D O S 
T A R Y B O J E 

Ch icagos a rk ivyskup i jo je 
veikia Sielovados taryba — 
patar iamasis organas arkivys
kupui sielovados reikaluose. Ji 
sudaryta iš 40 narių. Neseniai 
į ją paskirti j aun imo atstovai: 
John Reichart iš Šv. Ignaco 
aukšt . mokyklos. 

C H I C A G O S MOKYKLOMS 
— 2 bi l i jonai 

Chicagos mies to mokyklų 
s u p e r i n t e n d e n t a s M. Byrd 
l iepos 8 d. p a s i ū l ė naują 
1988-1989 m. metų mokyklų 
b iudže tą , s i ek ian t į 
2,000,689,872 dol. Šis biudžetas 
5% didesnis negu praeitų m. 
metų. Numa ty t a 93 mil dol. 
daugiau išlaidų. 

Amerikos Lietuvių Kultūros 
Archyvą, t rumpai pavadintą 
Alka. Alkai kultūros medžiagą 
j i s rinko visą savo gyvenimą. 
Alkoje rado prieglaudą milži
niški kiekiai lietuviškos bei apie 
Lietuvą ir lietuvius spaudos, 
lietuvių kultūrą išreiškia ar lie
tuvių menininkų gaminti meno 
dirbiniai, lietuvių veikėjų ir 
lietuviškų organizacijų archy
vai , į kuriuos įeina rankraščiai, 
l a i š k a i , d o k u m e n t a i , nuo
t raukos ir kit. Archyvų dalį su
daro Lietuvoje vartoti pinigai, 
paš to ženklai, gyvenimo reika
lams naudoti daiktai, apdovano
j imo medaliai ir daug kita ko. 

Prelatas Juras savo gyvenimo 
vakare, 1972 m., Alką atidavė 
Lietuvių Katal ikų mokslo aka
demijai. Ta po sėkmingų pa
s t a n g ų , r e m i a n t d a u g e l i u i 
lietuviškos kultūros kėlimu ir 
jos vertybių apsauga besirūpi
nančių lietuvių bei lietuviškos 
kilmės amerikiečių, praplėtė 
Alkos pata lpas , a t i t inkamai 
įruošė vidų ir įgalino priimti 
Alkon ateinančių daugiau lietu
viškos kultūros gėrybių, j a s 
tvarkyt i ir saugoti. 

Alka (pastatas ir jame telpan
čios kultūrinės vertybės) y ra 
pr ie pat Marijos Nekalto Prasi
dėjimo seselių vienuolyno Put
name , Connecticut valstijoje. 
Alką išlaiko, leidžia ją tvarkyti 
i r reikale pasinaudoti joje su
r inktomis vertybėmis mokslo, 
publikacijos ir lietuviškos kul
t ū r o s kė l imo re ika la i s , jos 
rėmėjų (aukomis, darbu ir pan.) 
būrys, susidedąs iš keleto šimtų 
žmonių. Pasitaiko ir vienkar
t in ių rėmėjų. Tačiau rėmėjų 
aukos nėra pakankamos, kad 
bū tų galima sudaryti kapitalą 
Alką išlaikyti ateityje, ka i 
Alkos prižiūrėtojus reikės nors 
š iek tiek atlyginti (dabar jie dir
ba be atlyginimo), o dauguma 
dabartinių rėmėjų bus pašaukti 
amžinybėn. 

1983 m. rugsėjo 24 d. būre l i s 
Alkos atei t imi bes i rūpinančių 
asmenų dr. J . Kr iauč iūno pa
stangomis, skat inant ir r emian t 
Jonui ir Idai Valauskams iš Flo
ridos, sukv ie tė s u s i r i n k i m ą 
vienuolyno Raudondvaryje pasi
ta r t i Alkos iš laikymu atei tyje. 
Susirinkusieji n u t a r ė įsteigti 
Alkos išlaikymo fondą ir išrinko 
komisiją rūpin t i s fondo įstei
gimu. Komisijon i š r ink t i dr. J . 
Kriaučiūnas — pirm., dr. Č. Ma-
saitis — sekret . ir kun . R. Kra
sauskas — iždininku. Komisija 
po daugiau kaip po dvejų ir 
pusės metų pas tangų fondą in
korporavo Connecticut valstijoje 
ir iš In ternal Revenue Service 
išgavo taksų at leidimo teise. Ši 
teisė išgauta tik 1987 m. rugpjū
čio 2 d. 

Fondo steigėjai, prisidėjus ir 
keliolikai k i tų asmenų, įstojo į 
fondą nariais , iš viso 24, įmokė
dami fondo nar io mokestį : bent 
vieną šimtą dolerių a r daugiau . 
Nedelsiant šį pavasar į buvo 
laiškais pravest i r i n k i m a i su
d a r y t i fondo d i r e k t o r i a t ą 
( t a rybą) dve j i ems m e t a m s . 
Direktoriatan išr inkt i dr. J . 
Gimbutas, kun . R. Krasauskas , 
dr. J . Kriaučiūnas, dr. Č. Masai-
tis, S. Miknius, A. Simonait is i r 
dr. A. Stankai t i s . Tuo pačiu 
išrinkta ir fondo kontrolės komi
sija, į kurią įeina A. Mažiul is , 
J. Šaulys ir dr. A. Val iuškis . 

Direktoriatas tuoj pa t išr inko 
savo valdybą, kurią sudaro dr. 
J. Gimbutas — pirm., k u n . R. 
Krasauskas vicepirm. ir A. 
Simonaitis — sekr., o į fondo 
valdybą išrinko dr. Č. Masaitį — ; 

pirm., dr. J. Kriaučiūną — sekr. I 
ir S. Miknių — ižd. 

Dabar fondas tu r i 30 na r ių ir 
mažą, tik daugiau ka ip 4 tūks

tančių dolerių, kapi talą . Kapi
talas nejudinamas, t ik kapi ta lo 
pe lnas a t i d u o d a m a s A l k a i . 
Asmenys , b e s i r ū p i n ą l i e tu 
viškos kul tūros vertybių kaupi
mu, jų apsauga Alkoje ir su
darymui sąlygų tomis verty
bėmis naudotis atei tyje, y ra 
kviečiami (o turėtų jaus t i ir tau
tinę pareigą) įstoti į Alkos išlai
kymo fondą nar ia is a r ben t įna
šais paremti tą fondą. N a r i u 
tampama, įmokant į fondą bent 
vieną šimtą dolerių. Pagei- i 
daujami ir didesni įnaša i . Tes- j 
tament inia i pal ik imai t a i p pa t j 
laukiami. 

P i l n a s fondo v a r d a s y r a 
(angliškai) Fund for t h e Main-
tenance of Alka, init iated by Jo
nas and Ida Valauskas , Inc. Ko
respondencijai, įmokoms ir au
koms adresas: Fund for t h e 
Maintenance of Alka, Inc., P.O. 
Box 608, Pu tnam, Connect icut 
06260. 

Lietuviai, už t ik r ink i te Alkos 
ateitį, remdami Aiką, t a p d a m i 
Alkos išlaikymo fondo na r i a i s , 
taip pat remdami Alką tiesio
giai. 

J u o z a s K r i a u č i ū n a s 

Mylimai seseriai 

A.tA. 
LAIMUTEI GRAUŽINIENEI 

mirus, jos seseriai GRAŽUTEI S IRUTIENEI su v y r u 
ALOYZU, velionės dukter ims LAIMUTEI, R E G I N A I 
ir MILDAI ir visiems a r t imies iems š i ame d i d e l i a m e 
skausme nuoširdžią užuojautą re iškia 

Marija Noreikienė 
Juozas Lekas 
Vanda ir Juozas Gasperai 

P A D Ė K A 
A.tA. 

VYTAUTAS ANTANAS 
KRIŠČIŪNAS 

mano brangus ir mylimas Sūnus ir mūsų Brolis iškankintas 
sunkios ligos, aprūpintas šventais sakramentais, sulaukės 48 
metų, pačiame pajėgume, mirė š.m. gegužės 24 d. 6 vai. vaka
ro Visagalio Dievo pašauktas Amžinajam Gyvenimui, Švie
sai ir Ramybei. 

Velionis buvo pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje 
gegužės 31 d. ir palaidotas birželio 1 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui J. Kuzinskui už 
maldas koplyčioje, kolegai agronomui Antanui Šantarui už 
prasmingą bei turiningą atsisveikinimo kalbą draugų ir agro
nomų vardu. Nuoširdus ačiū kolegai miškininkui Juozui Skei
viui už atsisveikinimo žodžius kapinėse. Nuoširdžiai dėkojame 
kun. Kuzinskui už atnašautas šv. Mišias bažnyčioje ir už 
maldas kapinėse. 

Dėkojame nuoširdžiai visiems aukojusiems šv. Mišioms, už 
įvairiaspalvių gėlių prisiuntimą ir už pareikštas užuojautas 
žodžiu ir raštu. 

Nuoširdi padėka Lietuvių Agronomų sąjungai ir Lietuvių 
Miškininkų sąjungai už užuojautas spaudoje. 

Ačiū karstą nešusiems: Jonui, Juozui ir Juozui Rimšoms, 
Petrui Padalino, Antanui Sideravičiui ir Kęstučiui Stikliui. 

Trūksta žodžių išreikšt padėkai iš toli atvykusiems drau
gams ir visiems dalyvavusiems šermenyse ir laidotuvėse. 

Taip pat dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui už jo 
širdingą ir malonų patarnavimą. 

Pasiliekame nuliūdę: tėvas Jonas Kriščiūnas, broliai 
dr . Algirdas, Kęstutis, Mindaugas-Povilas su žmona Dia
n a ir sesutė Aušrelė Padalino su vyru bei kiti giminės 
ir d rauga i . 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. liepos mėn. 14 d. 

A.tA. 
Kun. JONUI P. VYŠNIAUSKUI 

m i r u s , gilią užuojautą re i šk iame jo g iminėms i r 
d raugams . Maldoje p r i s imename savo buvusį dvasios ' 
vadą ir ka r tu l iūdime su visa Lie tuviška K a t a l i k i š k a 
bendri ja . 

i 
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų 

Federacijos Centro Valdyba 

K a t a l i k i š k o s ve ik los puoselėtojui i r L a b d a r i ų 
sąjungos darbų rėmėju i 

A.TA. 
Kun. JONUI VYŠNIAUSKUI 

iškeliavus Amžinybėn, liūdime ir užuojautą reiškiame 
jo šeimos n a r i a m s ir b ič iu l iams. 

Lietuvių Romos Katalikų Labdarių sąjunga 

Dr. Aras Žlioba 
Tarybos pirmininkas 

Dr. Linas Sidrys 
Valdybos pirmininkas 

A.tA. 
LIUCIJAI MILVYDAITEI-TOMECKI 
m i r u s , mokslo draugai skausmu dalinasi su velionės 
s e su t e GABRIELE DZIRVONIENE, jos šeimos na
r ia i s , a r t imais ia i s ir draugais . 

J. ir B. Klečkauskai 
A. ir B. Kremeriai 
Z. ir K. Petreikiai 
I. Smieliauskienė 

A. Smilga 
A. ir L. Tornau 
L. ir E. Valančiai 

Mielas ke rnav ie t e s , J Ū R A T E VALLEE i r 
LORETĄ VIČIENE LINGYTES, ne tekus ias brangios 
Močiutės 

A.tA. 
PRANCIŠKOS AČIENĖS 

nuoširdžiai užjaučia 

KERNAVĖS skaučių tuntas 

B r a n g i a i Mamyte i 

A.tA. 
MORTAI UŽGIRIENEI 

mirus , r e i šk iame gilią užuojautą jos dukrai BIRUTEI 
J A S A I T I E N E I ir jos še imai . 

Vasario 16 gimnazijai remti 
centrinis komitetas Čikagoje 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te l e fona i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — 927-1741-1 

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

M y l i m a m Tėvui 

A.tA. 
STASIUI MIKALIUKUI 

m i r u s , mielą draugą SAULIŲ ir jo ar t imuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir da l inamės liūdesiu 

Loreta ir Jurgis Bradūnai 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

A.tA. 
PRANCIŠKAI AČIENEI 

po s u n k i s ligos Amžinybėn iškeliavus, jos dukter į 
RITĄ S L A P S I E N E su še ima, gimines ir a r t imuos ius 
nuoši rdžia i užjaučia 

Buvę Telšių gimnazijos mokslo draugai 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVTCZ 

LAIDOTUVIV DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h v v e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

Didž. gerb. Kaimynui 

A.tA. 
STASIUI MIKALIUKUI 

staiga mirus, nuoširdi užuojauta jo žmonai, vaikams 
ir giminėms. 

Stasys Vaičius 

Mielam Tėveliui A + A 

BRONIUI J. MAJAUSKUI 

taip netikėtai Amžinybėn iškeliavus, liūdesio prislėg 
tai grandietei IRENAI MAJAUSKAITEI ir 
MAJAUSKŲ šeimai reiškiame nuoširdžią ir drau
gišką užuojautą. 

Tautinių šokių ansamblis GRANDIS 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1 4 4 6 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sallv Donald M.. -Ir 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. liepos mėn. 14 d. 

x Kun. dr. Pe t ras Stra
vinskas. Svč. Trejybės pa
rapijos administratorius Nevvar-
ke, sutiko įsijungti į ,.The 
Observer" laikraščio redakcijos 
tarybą. Kun. Stravinskas yra ži
nomas žurnal is tas , kurio 
straipsniai kas savaitę spaus
dinami Amerikos katalikiškoje 
spaudoje. „The Observer" 
laikraštį leidžia Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikų federaci
ja ir spausdina ..Draugo" 
spaustuvė. 

x A.a. Thomas Kęstutis 
Atkočaitis, gyvenęs Dearborn 
Heights, Mich., 32 metų 
amžiaus, mirė ligoninėje liepos 
12 d. Nuliūdime liko žmona 
Mary Judith, motina Albina, 
a.a. Algirdo našlė, brolis 
Ričardas, tetos Elena Sirutienė, 
Genutė Palaikienė ir dėdė 
Henrikas Alilionis. Liko taip 
pat daug giminių Amerikoje ir 
Kanadoje. Laidojamas Detroite 
penktadienį, liepos 15 d. 

x Ateitininkų sendraugių 
stovyklai, kuri vyks Dainavoje 
liepos 31-rugpjūčio 7, vadovaus 
Vytautas Šoliūnas, jau daug 
metų rūpinęsis sendraugių sto
vyklos organizavimu. Stovyklos 
kapelionas bus kun. Leonas Za
remba, SJ. Paskaitine bei stu
dijine stovyklos programa 
rūpinasi dr. Algis Norvilas. 

x Zita Dirkienė paaukojo 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrui (LTSC> įvairių Lietuvos 
atgimimo sąjūdžio leidinių. 
LTSC veikia Jaunimo centre ir 
niekia išsaugoti lietuvių kul
tūrines vertvbes. Tarybos pirmi
ninkas yra prof. dr. Adolfas 
Darnusis, o valdybos pirmininko 
pareigas eina prof. dr. Jonas 
Račkauskas. 

x Kun. Antanas Nockūnas 
atvyksta iš Kenosho^. \Visc, ir 
liepos 16 d., šeštadienį, 2 vai. 
p.p. Marijonų koplyčioje laikys 
šv. Mišias už ligonius ir ligo
niams. Jam padės kun. Antanas 
Švedas. Marijonų bendradarbių 
dvasios vadas, iš Chicagos. Visi 
ligoniai, kurie dar gali pavaikš
čioti, ir ligonių artimieji kvie
čiami šv. Mišiose dalyvauti. 

x „Draugo" renginių komi
te tas rengia gegužinę liepos 24 
d., sekmadienį, Marijonų soduo
se prie „Draugo" spaudai išsilai
kyti ir plėstis. Bus šv. Mišios 12 
vai. Marijonų koplyčioje. Po to 
bus pietūs, laimėjimai, muzika, 
baras ir kiti įvairumai. „Drau
go" administracija bus atidarą 
nuo 1 val.;kur galės užsimokėti 
prenumeratą ir įsigyti knygų 
bei meniškų dirbinių. 

x Lietuvos Vyčių jubilie
j inis seimas šiemet bus liepos 
27-31 d. Washingtone, D.C. Su
važiuos ne tik delegatai , 
valdybos nariai, veikėjai, bet ir 
vyčių gerbėjai iš įvairių 
Amerikos vietovių. Iš Chicagos 
rengiasi vykti kelių kuopų 
atstovai ir taip pat paskiri 
vyčiai. 

x Audrius Regis, buvęs ilga
metis ...Margučio" radijo talki
ninkas, dabar dirbantis Wa-
shingtone Amerikos Balso ištai
goje, šiuo metu atostogauja Chi-
cagoje, lankydamas draugus ir 
pažįstamus. Apsistojęs pas 
tėvus Marąuette Parke. Chica-
goje bus iki liepos 19 d. 

x Tragišką „Budžio" jach
tos Klaipėdoje žuvimo 55 
metų sukaktį Chicagos jūrų 
skautai.-tės minės šį sekma
dienį, liepos 17 d. Šv. Mišios 10 
vai. ryto bus aukojamos Jėzui
tų koplyčioje. Po pamaldų bus 
vykstama į uostą, kur nuo jūrų 
skautų jachtos „Baltijos" Michi-
gano ežeran vainiko nuleidimu 
bus pagerbti visi žuvę ir mirę 
jūrų skautai. Minėjime daly
vaus ir daugiau lietuviškų 
burlaivių. 

x Dail. Juozas Mačėnas (ne 
Mačionis) buvo surengęs dailės 
darbų parodą Union Pier „Gin
t a r o " vasarvietėje, minint 
Birželio tragiškas dienas. Jo 
paroda susi laukė didelio 
susidomėjimo. 

x Du vyrai ieško porai mė
nesių darbų, kad galėtų vasarą 
pragyventi. Jie apsiima dirbti 
bet kokius darbus prie statybos 
ar valymo ir kt. Turintieji dar
bo ar žinantieji, kur darbo gali 
gauti, prašomi paskambinti tel. 
445-9044. 

x A l b i n a s D z i r v o n a s , 
Chicago, 111. Alodija Trečio
kienė, Santa Monica, Cal., pra
tęsė „Draugo" prenumeratą ir 
kiekvienas pridėjo po 15 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Ieškau pirkti dviejų ar 
daugiau butu namą Skambin
ti 425-7160. 

(sk) 

x Pasaulio Lietuvių Centro 
gegužinė įvyks sekmadienį, 
liepos 17 d. tuoj po 11 vai. šv.. 
Mišių Centro kieme, Lemonte, 
511 E. 127 St. Bus atsigerti, pa
valgyti; galėsite pasportuoti, pa
draugauti . Kviečiame visus 
gausiai dalyvauti. 

(sk> 

IŠ ARTI IR TOLI 

Šv. Kazimiero seserų vienuolijos nauja vadovybė, išrinkta liepos 2 d. Iš kairės sėdi: ses. Mary 
L)e Sales pirmoji patarėja ir gen. vyresniosios asistentė, generalinė vyresnioji ses. Marilyn Kuz 
mickus ir antioji patarėja ses. Margavę* Petcavas-o: stovi: ses. M. Immatulata VVendt - gene 
ratinė iždininkė, tiečioji patarėja ses. Maigaret Zekrt ir ketvirtoji pataieja ses. Teresita Mir 

GAMTOS DIENA 
DAINAVOJE LIEPOS 31 D. 

x Kunigų Vienybės seimas 
bus šiemet \Vashingtone, D.C. 

ALRKF-jos Jaunimo stovyk
los „Dainavos" direktorių 
taryba liepos 31 d. šaukia me
tinį narių-rėmėjų susirinkimą 
Dainavoje. Dainavos direktorių 
taryboje daibuojasi šie asmenys: 
prof. dr. Vj tenis Darnusis -
pirmininkas, kun. AK Babonas. 
kun. Vikt. Kriščiunevičius. 
Vaclo%'as Lelis — administrato 
rius, dr. M. Laniauskas. Br. 
Polikaitis, Vytautas Petrulis. 
Linas Mikulionis, J an ina 
Udrienė. Steponas Smalinskas, 
Jurgis Idzelis. Vytas Cy vas, dr. 
Ona Daugirdienė, „Gajos'" 
atstovė, Kat.moterys atstovės 

liepos 27-28 d. Washington-She- ^ar nepristatė. Jie per vi-

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

fsk) 

raton viešbutyje. Seimas bus 
jungiamas prie Lietuvos Vyčių 
seimo ir paminės šios garbingos 
organizacijos 75-rių metų gyva
vimo sukaktį. 

x Dariui Grybauskui , ži
nomo lietuvių sporto darbuotojo 
Vytauto Grybausko sūnui, pra
ėjusį pirmadienį žaidžiant 
„softbolą", stipriu kamuolio 
smūgiu buvo pažeistas plautis. 
Darius gydomas Mercy 
ligoninėje Chicagoje. 

x „ J o u r n e y s " , Šv. Kazi
miero seserų vienuolijos leidžia
mas žurnalas, nr. 3, išėjo iš 
spaudos. Leidžiamas anglų 
kalba, bet liečia vienuolijos ir 
bendrus amerikietiškus bei lie
tuviškus re ika lus . Šiame 
numeryje ypač gražus straipsnis 
apie Motiną Mariją Kaupaitę, 
parašytas ses. Lindos Theresės 
Strozdas. Taip pat rašoma apie 
generalinę kapitulą. Žurnalas 
pailiustruotas nuotraukomis iš 
buvusios generalinės tarybos ir 
Argentinos seselių veiklos. Re
daguoja ses. Agnesine Dering ir 
Tammy Osvvald. 

x Magdelena Juška , Chi
cago. 111, atsiuntė 25 dol. dien
raščio paramai ir pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams. M. Juškai, mūsų garbės 
prenumeratorei. už rėmimą lie
tuviško žodžio tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Dėmesio turintiems gi
minių Lietuvoje ir svečių iš Lie
tuvos! Rugsėjo 6 d. vėl važiuoju 
j Lietuvą. Tarpininkauju ne
brangiai automobilių ir kt. 
prekių pirkime Lietuvoje, pa
likimų sutvarkyme. Siunčiu 
kargo. parūpinu video, stereo 
aparatūrą. Giminėms iškviesti 
patarnavimas nemokamas. Ge
riausiai skambinkite rytais 7-9 
vai. ir šeštadieniais bei sekma 
dieniais. Tel. (312) 430-4145. 
Rašydami pronešikite savo tele 
foną. Romas Pūkštys . 9040 S. 
Roberts Kd . Hickoiy Hiils. 
IL 60457. 

(sk) 

suotinį narių-rėmėjų suva
žiavimą pateiks nariams sa
vo darbo apyskaitą: kas per 
metus Dainavoje buvo padaryta n e t rukus 
stovyklautojų ir Dainavos 
lankytojų labui, kokie valsty
biniai potvarkiai spaudžia Dai-

x Saulius ir Ona Jameikiai, 
sūnus Gintas, Palm Beach Sho-
res, Fla., buvo atvykę į Chica
gą, lankė draugus ir pažįs
tamus, grįždami į namus, aplan
kė „Draugą" ir ta proga pa
aukojo 25 dol. Nuoširdžiai ačiū. 

x Rašyt. Juozas Toliušis, 
Chicago, 111., lankėsi „Drauge", 
įsigijo naujausių leidinių ir 
lietuviškos knygos palaikymui 
įteikė 10 dol. auką. Labai dėko
jame. 

x Juozas ir J advyga Bart-
kai iš Ormand Beach, Fla., buvo 
atvykę į Chicagą, lankė savo 
draugus ir pažįstamus, nes 
Bartkai anksčiau gyveno Chica
goje ir daugelį metų turėjo 
„Palangos" restoraną, kuris 
buvo pngarsėjęs geru maistu, 
gausiai lankomas lietuvių ir 
amerikiečių. Negalėdami 
aplankyti „Draugą", per Alb. 
Dzirvoną įteikė 50 dol. dien 
raščio palaikymui. Nuoširdus 
ačiū. Malonu paminėti, kad 
Bartkai yra „Draugo" garbės 
prenumeratoriai ir nuoširdūs 
rėmėjai. 

x Jonas Žebrauskas, Chica
go, 111., mūsų nuoširdus rėmėjas, 
lankėsi „Drauge" su giminaičiu 
atvykusiu iš Lietuvos, pratęsė 
prenumeratą, pakeitė „Draugo" 
siuntinėjimo adresą ir dar pri 
dėjo 30 dol. auką lietuviško 
dienraščio stiprinimui. Nuošir
dus ačiū mūsų garbės prenume 
ratoriui J. Žebrauskui. 

navos buitį, kokia stovyklos 
finansinė būklė, kiek Dainava 
naudojama lietuviškų organiza
cijų, koks skaičius jaunimo pasi
naudoja Dainava. Palies dar 
daugybę kitų Dainavos 
išlaikymui ir jos darbui speci 
fi«kų reikalų. 

Narių-i ėmėjų suvažiavimo da
ta pasinaudodamas, Dainavos 
adminis t racinis kolektyvas 
skiria tą dieną visai lietuviškai 
visuomenei ir kviečia visus iš
važiuoti tą dieną iš dulkino 
miesto ir atvykti j Dainavą. Jie 
kviečia visus nuo jauniausio iki 
vyriausio, iš arti ir iš toli, nors 
kartą metuose aplankyti tą 
vietą, kurioje jau dabartinių 
senelių vaikai stovyklavo, o 
dabar jau anūkai stovyklauja. 
Kai kurių jau net ir proanūkai 

ateis stovyklauti ir 
semtis vasaros džiaugsmo ir 
lietuviškos dvasios Dainavos 
gamtoje. 

O gamta čia tikrai viliojančiai 
graži. Graži ji žaliuojančiais 
pušynais, gražiai nupjautomis 
pievomis, švara visoje aplinkoje, 
kokia negali girtis mūsų 
gyvenamų miestų parkai. Čia 
pušynai, sodinti veik prieš tris
dešimt metų. išaugę jau „iki 
debesų" ir savo kvapsningumu 
tiesiog kvieste kviečia juose 
pasivaikščioti. 

Spyglio ežero vandens šva 
rūmelis ir jo puikus paplūdimys 
patiems mažiesiems rojų su

pa visos dienos užsiėmimu, ki
tiems jų atsivežtieji guminiai 
laiveliai ar sporto aikštės teikia 
daug malonumo, o vyresnio 
amžiaus draugai, pažįstami, . 
giminės, pavėsiuose sėdėdami, 
turi progos neskubėdami aptar
ti visus šeimyninius, tautinius 
ir šiaip dienos metu atsiradu 
sius įvykius ir juos „išanalizuo 
ti". 

Kaip paskutiniuoju laiku ne 
paprastai didelis dėmesys krei
piamas į sveikatingumą žmo
gaus gyvenime, tai tokios pro
gos sveikatai pagerinti, kurią 
siūlo tą dieną Dainava, neturė
tų nė vienas praleisti. Juk sa
koma, kad vaikščiojimas, plau
kymas ir sveikatingas maistas 
tai trys receptai, kurie gali pa
dėti sveikai sulaukti 100 ir dau 
giau metų. 

Taigi tą dieną svečių-lanky-
tojų pusėje svetainė žada daug 
sveikatingo maisto (be 
cepelinų). O kodėl gi tokią pro
gą nepanaudoti šeimyniniam 
suvažiavimui Dainavoje, kodėl 
jos nepanaudoti gimnazijos ar 
universiteto draugų susitiki
mui, amerikietiškai tariant, 
„reunion". Pabendrauti žmo
nėms reikia. Kodėl nepa
bendrauti gražioje gamtoje, vie
toj uždarų namo sienų patalpos, 
kur šeimininkė visada susiduria 
su sunkumais ir įsitempimais 
ruošiant vaišes, nors ir labai 
mieliems svečiams. Cia maistas 

JA VALSTYBĖSE 
— Kun. dr . A. Olšauskas , 

Šv. Kazimiero par. klebonas, 
šiais metais vėl pradėjo vasaros 
vajų Liet. Kat. religinei šalpai, 
i šs iunt inėdamas kvie t imus 
gausiai aukoti šiai reikšmingai 
organizacijai. Prisimenant, jog 
religinė šalpa dar išlaiko ir Liet. 
informacijos centrą Nevv Yorke 
ir greito susisiekimo priemonė
mis skubiai perduoda žinias 
apie įvykius okup. Lietuvoj 
žymiausiom žinių agentūrom, ši 
įstaiga pasidarė viena iš svar
biausių Lietuvos bylos gynėjų ir 
tuo pačiu remtina įvairių pažiū
rų lietuvių. 

— LB k r a š t o t a rybos su
v a ž i a v i m a s , ku r i s bus šį 
rudenį, atrodo, neturės pro
blemos išsirinkti valdybos va
dovybę. Aktyvi dabar t inės 
valdybos narė pasikalbėjime per 
Los Angeles l ie t . radijo 
valandėlę pareiškė kandida
tuojanti į krašto valdybos pirmi
ninkes. Kai kurie bendruomeni-
ninkai nuogąstauja, kad dažnos 
kelionės susilpnins bendruome
nės finansinius išteklius. 

— Los Angeles Lietuvių 
Fondo komitetas ir įgaliotinis 
J. Činga po 8 metų darbuotės 
liepos 2 pasitraukė iš pareigų. 
Paskutiniaisiais metais komi
tetas sušelpė vietos jaunimo s-

gos atstovus, vykstančius į 
Jaunimo kongresą Australijon, 
j aun . l i tuanist inių kursų 
stovyklautoją, Šv. Kazimiero lit. 
mokyklą, lietuvių kalbos semi
naro lankytojus UCLA ir Le
monte, Vasario 16 gimnaziją, 
„Draugą" , „Aidus", Liet. 
Informacijos centrą New Yorke 
ir vargan patekusius buv. lais
vės kovotojus. Iš viso pagelbėta 
už 3000 dol. Komitetas skyrė 
šias lėšas iš parengimuose susi
dariusio pelno, o visas aukas 
persiuntė centrui. 

— A.a. Elena Vaivadaitė, 
Vainiūnienė, 81 metų amžiaus, 
mirė birželio 28 d. Deltona, Fla., 
kur paskutiniu metu, išėjusi į 
pensiją, su vyru gyveno. Velio
nė buvo gimusi Amerikoje, bet 
kurį laiką dirbo Amerikos pa
siuntinybėje Lietuvoje ir ten 
susipažino su dabartiniu vyru 
Petru Vainiūnu. Nuliūdime liko 
vyras, sesuo Ona Vaivadaitė ir 
brolis Antanas Vaivada su 
žmona. 

— A.a. Gytis Motiejūnas, 
53 metų amžiaus, liepos 1 d. nuo 
kraujo išsiliejimo smegenyse 
mirė Clevelando ligoninėje. 
Velionis buvo ilgametis Čiurlio
nio ansamblio ir Clevelando 
vyrų okteto narys. Liko nuliū
dime tėvas, žmona Nijolė, trys 
dukterys , sūnus ir ke tur i 
vaikaičiai. 

teikia. Čia pakrantės smėlisi bus paruoštas geras, išlaidos pa-
sukastas į kibirėlius, nešamas 
jų skandinti į Spyglį, o Spyglio 
vanduo grįžęs kibirėliu į krantą 
labai pagalbingas smėlio pyrago 
tešlai maišyti. Kiekvienas čia 
randa užsiėmimą: jaunas , 
vyresnieji ir patys vyriausieji. 
Vieniems švarus šaltinių 
gaivinamas Spyglio ežeras tam-

darytos maistui nebus didesnės 
už namie gamintas, o ir tos išlai
dos, padarytos Dainavoje.jkris į 
Dainavos iždą. iš kurio birte 
byra ištekliai stovyklos pageri
nimams, mokesčiams ir naujų 
valdžios reikalavimų pildymui. 

Savo gamtovaizdžiu Dainava 
primena Lietuvą ne vienam, 

kurie ją dar atsimena, o dau
gelis jaunimo, kuris dabar Lie
tuvon nuvažiuoja, jos gamta tie
siog susižavi. Dainava tarnau
ja lietuviškam reikalui jau dau
giau kaip trisdešimt metų. Tris
dešimt su kaupu metų ji teikė 
lietuviškam jaunimui, šeimoms 
Lietuvos žemės kampelį sveti
mame krašte. Tik reikia giliau 
pagalvoti ir pamatysime, kiek 
daug mūsų tautos atžalyno augo 
Dainavos pastogėje. Kiek daug 
jų išėjo „į svietą", net ir labai 
didelėm darbo pozicijoms šio 
krašto valdžios darbuose. Ir 
reikia pasakyti, kad nemažas 
skaičius jų per savo dirbamo 
darbo poziciją, laisvai vartojamą 
anglišką žodį pajėgia prieiti ir 
prie viešosios amerikiečių spau
dos ir valdžios pareigūnų, per 
kuriuos gali pagelbėti Lietuvo
je esantiems kovotojams už 
žmogiškąsias teises, o šitam 
krašte per spaudą skelbti mūsų 
tautos vargą ki ta taučiams. 
Daug tokių jaunuolių jau yra 
stipriai įsijungę ir į lietuviškąją 
veiklą ir stengiasi papildyti vis 
retėjančią amžiumi vyresniųjų 
kartą. 

Būtų per drąsu sakyti, kad 
visus juos išaugino Dainava. 
Ne. Tėvai, organizacijų vadovai 
ir mokykla dirba ir ruošia 
jaunimą tam mūsų dvigubam 
gyvenimui. Bet Dainava prisi
deda tuo, kad ji suteikia sąlygas 
ir vietą tam tikslui siekti. 

Dainava yra vieta. Vieta, 
kurioje veikia aiškūs nuro
dymai s tovyklaujančioms 
grupėms: stovyklose vyrauja tik 

x Stasys Balsys iš Brooklyn, 
N.Y., mūsų garbės prenumera
torius, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams, pridėjo 30 
dol. auką cu prierašu ..Linkiu 
ir toliau ,Draugui' graž.ai 
gyvuoti" Nuoširdus ačiū u? 
auką it linkėjimus. 

lietuvių kalba, kai krikščio
niškai — katalikiškoje vietoje 
(tokia yra Dainavos kryptis) ati
duodama pagarba Dievo žodžiui 
ir joje esantiems jaunimo 
organizacijų stovyklautojams 
teikiama šeimyninė atmosfera. 
Dainava yra lietuviška vieta. J i 
yra kaip gabalėlis Lietuvos 
žemės svetimame kraš te , 
kuriame vyksta jaunimo vasa
ros stovyklos. Jų metu kiek
vieną vakarą skrenda per Spyg
lio ežerą, per Rambyno kalną 
jaunimo mėgiamas šūkis 
„Stovykla — Dainava — Lietu
va" ir, aidėdamas pušynų viršū
nėmis, grįžta atgal į jų širdis ir 
užgauna giliausią jų lietuviško 
jausmo gyslelę. Ta užgauta 
gyslelė juos laiko, iki jie išeina 
į „svietą", o iš ten, jei ji 
stipriai buvo paliesta, jie grįžta 
ir vėl į mūsų tarpą, į lietuviško 
darbo eiles. Tokių mūsuose jau 
yra ne vienas ir ne du. 

Dainava yra nuolatinėje tar
nyboje, nuolatiniame patar
navime lietuvių organizuotoms 
grupėms. Kad ji dar ilgai sto
vėtų ir tarnautų jos paskirties 
uždaviniams, reikia nuolatinės 
paramos. Tam ieškomi įvairiau
si keliai. Vienas iš jų yra ir ši 
gamtos diena Da inavo je . 
Gražioje ir ramioje Dainavos 
gamtoje lietuviškų šeimų pa
bendravimas, jauniausiųjų 
šeimos narių džiaugsmas pla
čiose Dainavos pievose bus kaip 
dovana šeimai, o pačių vyriau
siųjų atvežimas į gamtą tų, 
kurie jau retai kur beišvežami, 
suteiks jų vienatvės dienoms 
maloniausias valandas. Savo at
silankymu paremsite Dainavą 
moraliai, o išleistais, kad ir ne-
dideliais,pinigais paremsite jos 
darbus ir jos egzistenciją. Ne
galintys tą dieną pasiekti Dai
navos, bet turį širdį jos darbui ; 
pasiųskite savo širdies auką 
Dainavos iždo globėjui. 

P.S. Nuo Dainavos Kryžių 
kalno į minią žiūri pats Aukš
čiausias šios gražios gamtos Kū
rėjas ir reikia tikėti, kad jis 
laimina visus — ir plušančius 
svetainės pastogėje, ir tuos, 
kurie savo atsilankymu ir auka 
paremia šį lietuvybės židinį. 

Jadv. Damušienė 
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