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„LKB Kronika" Nr. 71 
E i n a nuo 1972 metų. 

' P e r s k a i t ę s duok kitam! 
J e i ga ' , padaugink! 

Žinios i š vyskupijų 
(Tęsinys) 
Prokuroras Diržius 

patarė vaikus išsiųsti namo, o 
ka lbė t i tik s augusiems. 
K l e b o n a s p a r e i š k ė , kad 
Lietuvoje kol kas, tikriau
siai, dar nėra tokio kunigo, 
kuris vaikus varytų iš bažny
č i o s . „ K a t e k i z m ų buvo 
atspausdinta pakankamai, 
tegul patys tėvai moko savo 
vaikus tikėjimo", — kalbėjo 
pavaduotoja Kasparevičienė. 
Kun. J. Žemaitis patikslino 
pavaduotojos žodžius, primin
damas, kad katekizmų laida, 
išleista prieš šešis metus nedi
deliu tiražu, buvo išpirkta per 
kelias savaites ir paskutiniu 
metu katekizmų neįmanoma 
nei nusipirkti, nei pasiskolin
ti. Į pavaduotojos Kaspare 
vičienės ir prokuroro Diržiaus 
reikalavimą nelaužyti tary
binių įstatymų, kun. J. Žemai
tis atsakė, kad niekada nėra 
užsiiminėjęs priešvalstybine 
veikla ir jokių įstatymų nėra 
laužęs, o aiškinti tikėjimo 
tiesas ir padėti tėvams ruošti 
vaikus sakramentų praktikai 
yra jo, kaip kunigo, esminė 
pareiga. 

* 

Šilalė. 1986 m. 10 d. į Šilalės 
bažnyčią įs iveržė grupė 
atsakingų rajono vykdomojo 
komiteto darbuotojų: pirminin
ko pavaduotoja M. Karinaus-
kienė , TGMK direktorius 
Lesčiauskas, bendro skyriaus 
vedėja Skalauskienė, kultūros 
skyriaus vedėjas Vytautas 
Jankauskas. Bažnyčioje tuo 
metu buvo la ikomos šv. 
Mišios. Pamaldose dalyvavo 
septynios moterys ir apie 

penkiasdešimt vaikų. Vaikai 
garsiai atsakinėjo į šv. Mišių 
kreipinius. Kol vyko pamal
dos, pareigūnai niekam 
netrukdė, o po jų visi suėjo į 
zakristiją ir pareiškė klebonui 
kun. Antanui Ivanauskui, kad 
jį rado bemokantį tikėjimo 
vaikus. Klebonas paaiškino, 
kad jis laikė šv. Mišias, o 
vaikai dalyvavo pamaldose. 
Pareigūnai surašė protokolą, 
jog buvo mokomi vaikai ir 
privertė kleboną po juo 
pasirašyti. Kun. A. Ivanaus
kas antroje protokolo pusėje 
paaiškino, kad protokolas 
surašytas neteisingai. Kun. A. 
Ivanauskas buvo nubaustas 
50 rub. bauda. 

Tauragnai (Utenos raj. 1986 
m. birželio mėn. Tauragnų 
klebonas kun. Bronius Šlape
lis buvo nubaustas 25 rub. 
bauda už tai, kad be rajono 
valdžios leidimo į parapijos 
atlaidus pasikvietė kaimy
ninių parapijų kunigus. 

Vieuis (Trakų raj.) 1986 m. 
liepos mėnesį Trakų rajono 
adminis t racinė komisija 
nubaudė Vievio kleboną kun. 
Antaną Černą 50 rub. bauda 
už tai, kad šv. Petro ir Povilo 
atlaidų metu Vievio bažnyčio
je pamaldas laikė ir pamokslą 
pasakė svečiai kunigai, 
negavę rajono valdžios leidi
mo. Po valdiškų bedievių 
išbarimo kun. A. Černas buvo 
nerviškai sukrėstas ir gydėsi 
ligoninėje. 

(Bus daugiau) 

Vokietijos politika okupuoto 
Pabaltijo klausimu 

Bona. — Į Vliko pirminin
ko dr. K. Bobelio laišką Vak. 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministeriui Genscheriui, kovo 
12 d. atsakė užsienio reikalų 
ministerijos tarėjas dr. E. 
Heiken. J o laiške taip 
susumuojama Vak. Vokietijos 
pozicija Pabaltijo valstybių 
okupacijos klausimu: 

„Vokietijos Federal inė 
Respublika iki šios dienos 
nepripažino Sovietų Sąjungos 
įvykdytos Pabaltijo valstybių 
aneksijos ir nemano to daryti. 
Todėl 1955 m. užmezgus 
diplomatinius santykius su 
SSRS, federalinis kancleris 
Adenaueris raštu pareiškė 
ministeriui — prezidentui 
Bulganinui, jog jie pasilaiko 
teisę nepripažinti abipusės 
teritorinės padėties. 1971 m. 
atidarant generalinį konsula
tą Leningrade, federalinė 
vyriausybė irgi paaiškino, kad 
ryšium su tuo padaryti teisi
niai ėjimai nieko nepakeitė 
vokiečių teisinio nusistatymo 
šiuo klausimu. Ir 1972 m. 
rugpjūčio 12 d. Maskvos sutar
tis tarp Vokietijos Federalinės 
Respublikos ir Sovietų Sąjun
gos niekuo nepakeitė šios teisi
nės padėties. 

šve ln int i E u r o p o s 
pada l in imą 

„Federalinės vyriausybės 
atstovai įvairiais atvejais taip 
pat pabrėžė šią poziciją Vokie
tijos federaliniame parlamen
te... Federalinė vyriausybė 
pilnai supranta kiek daug 
Pabaltijo tautos yra prara
dusios, kaip ir visos tautos, 
kurioms neleidžiama pačioms 

nuspręsti savo likimo. Todėl 
jie teigiamai žiūri į bet kuriuos 
žingsnius, kurių dėka būtų 
galima pagerinti Pabaltijo 
tautų padėtį. Federalinė 
vyriausybė stengėsi sušvel
n in t i neigiamas Europos 
kontinento padalinimo pasė
kas ir tuomi padėti įgyven
d i n t i v o k i e č i ų t a u t o s 
apsisprendimo teisę. Remda
masi šia savo patirtimi, ji 
patv i r t in tų savo žinomą 
nusistatymą". 

Reika lav imas sovietams 
Laiške toliau rašoma, kad 

federalinė vyriausybė, „kaip ir 
anksčiau reikalaus, kad Sovie
tų Sąjunga elgtųsi pagal 
žmogaus teisių nuostatus, 
ypač kaip juos aptaria Jungti
nių Tautų žmogaus teisių 
paktai ir Helsinkio Baigia
mieji aktai. Mes labai remia
me Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferen
cijos dialogą, kuris įgalina 
federalinę vyriausybę daryti 
tolesnių pastangų ir šiuose 
rėmuose. Vakarų valstybių 
1987 m. vasario 10 d. Vienoje 
viešai pasiūlytas projektas 
apie žmogiškąją ESBK dimen
siją rodo, kiek daug svarbos 
federalinė vyriausybė teikia 
žmogaus teisėms. Be to, mūsų 
delegacijos vadovas, dr. Eick-
hoff šiame forume padarė du 
svarbius pareiškimus, ypač 
pabrėždamas religijos laisvės 
(1986.XII.3) ir mažumų teisių 
(1987.11.11) svarbą. Mes 
tikime, kad vis labiau sutvir
tinant šių teisių garantijas, 
bus pasitarnauta ir Pabaltijo 
tautų reikalui". KliSi 

Izraelio — Jordano 
pasitarimai 

Vidurio Rytų taikos konferencija 

Izraelio premjeras Yitzhak Shamir, priekyje, praveda savo kabineto posėdį -Jeruzalėje. Šalia jo 
matyti Chaim Kaufmann, Koalicijos vadas, premjero asistentas ministeris David Î evy, Preky
bos ir Industrijos ministeris Ariel Sharon ir Finansų ministeris MosheNisim. Kabinetas svarsto 
Vidurio Rytų Taikos konferencijos planą; stipriai skiriasi jų nuomonės užimtų žemių ir pales
tiniečių klausimu. 

Dešimties milijonų klaida 
Washing tonas . — Dešimt 

milijonų dolerių, kurie buvo 
pražuvę, kuriuos Reagano 
adminis t raci ja i šprašė iš 
Brunei sultono Nikaragvos 
kovotojams, buvo surasti esą 
vieno šveicarų laivų egzeku-
tyvo sąskaitoje, kurie, kaip 
atrodo, buvo padėti panaudo
j a n t klaidingą sąska i tos 
numerį, praneša kongresiniai 
investigatoriai. 

Apie surastus p inigus 
pranešė apklausinėjimo komi
tetų pirm. sen. Daniel Inouye, 
kas beveik užtemdė antrosios 
dienos buvusio Saugumo tary
bos viršininko McFarlane 
liudijimą. Pinigai buvo 
dovanoti rugpjūčio mėnesį ir 
iki šiol nesurasti. „Mes dabar 
žinome, kad 10 mil. dol. buvo 
perkelti į individualią sąskai
tą Credit Suisse banke ir kad 
tas asmuo juos buvo išėmęs", 
sakė Inouye. „Pinigai, kaip 
atrodo, į to asmens sąskaitą 
Įmvo pravesti įvykus klaidai". 
Šveicarijos bankas nori, kad 
jie būtų sugrąžinti. 

Surado mili jonus 
Mark Belnick, Senato 

vienas investigatorių, pravedė 
tyrinėjimus ir surado, kad 
pinigai yra vieno laivų 
magnato sąskaitoje, kurio 
pavardės jis neminėjo. Tas 
asmuo yra 60 m. amžiaus, 
labai gerai žinomas ir laukė 
vieno didelio pinigų įdėjimo į 
jo sąskaitą ir nekreipė dėme
sio į dešimties milijonų 
transakcją, manydamas, kad 
tai reguliarus kasdieninis 
reiškinys. 

Pulk. North klaida 
Kiti kongresiniai šaltiniai 

sako, kad pinigai buvo padėti į 
specialią sąskaitą, kurie davė 
253,000 dol. palūkanų. Ten jie 
ir dabar yra. Klaida įvyko, kai 
pulk. Oliver North, t a d a 
saugumo tarybos na rys , 
duodamas labai ilgą sąskai
t o s n u m e r į V a l s t y b ė s 
d e p a r t a m e n t o a u k š t a m 
pareigūnui Elliott Abrams, 
sukeitė du numerius. Pinigai 
buvo skirti slaptai sąskaitai, 
kurią kontroliavo gen. R. Se-
cord. Ta sąskai ta buvo 
atidaryta tik ginklų perveži
mui į Nikaragvą. Secord ir jo 
partneris Hakim sakė, kad 

niekad tų pinigų negavo, kas 
dabar ir paaiškėjo. Tai reiš
kia, kad paskutiniai dovanoti 
pinigai Contras kovotojams 
yra surasti. Vietoj $86 nume
rio buvo panaudotas 368. 

E l l i o t A b r a m s tuoj 
painformavo Brunei sultoną, 
kuris dabar turi nutarti, ką 
daryti su jais. 

M c F a r l a n e maišosi 
įvykiuose 

K i t a s a n t r a d i e n i o 
apklausinėjimų įdomus įvykis 
buvo, kad McFarlane pasakė, 
jog jo kai kurie ankstesni 
pareiškimai nebuvo teisingi, 
bet dabar j is juos galįs 
atitaisyti. Tų dviejų dienų 
apklausinėjimuose kongresi
niams nariams susidarė įspū
dis, kad McFarlane atmintis 
kai kada šlubuoja, nes jis 
sumaišo įvykius, pokalbius, 
memorandumus ir jų tikslus. 

Vienu metu- jis priešinosi 
tam teigimui, kad jis padėjo 
išgauti pinigus Contras kovo
tojams iš vieno krašto, tada 
pavadinto „Country 2", ir 
vėliau sakė, kad neatsimenąs, 
ir t.t. McFarlane pasisakė, kad 
daug dalykų jis yra sumaišęs 
ir negali gerai beatsiminti, 
kaip iš tikrųjų buvo. 

Griežtas protestas 
sovietams 

S t r a s b u r g a s . — Dvylikos 
E u r o p o s E k o n o m i n ė s 
Bendruomenės kraštų užsie
nio r e i k a l ų min is te r ia i 
pareiškė griežtą protestą 
sovietų vyriausybei dėl afganų 
režimo ir sovietų karo avia
cijos lėktuvų pastoriai vykdo
mų P a k i s t a n o teritorijos 
bombardavimų. Paskutinių 
trijų mėnesių laikotarpyje 
Kabulo režimo ir sovietinės 
aviacijos lėktuvai daugiau 
negu keturis šimtus kartų 
pažeidė Pakistane! oro erdvę, 

įvykdydami krusi n; ;s antskry
džius prieš Pakistano terito
rijoje esančias afganų pabė
gėlių stovyklas Kiekvieno 
bombardavimo metu žūsta 
s t o v y k l o s e p r i s ig l audę 
beginkliai žmonės. įskaitant 
moteris ir vaikus kiti yra 
s u ž e i d ž i a m i . Pabėgėl ių 
stovyklų bombardavimai yra 
vvkdomi vien teroro tikslais. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Maskvos žinių agentū
ra Tass pranešė, kad vakar iš 
Amerikos deportuotas estas 
Kari Linnas įteikė apeliacijos 
prašymą persvarstyti jo bylą. 
nes jis buvo nuteistas Sovietų 
Sąjungos teismo jam pačiam 
nedalyvaujant teisme. 

— Johannesbu rge , Pietų 
Afrikos liberalų tarybos narys 
parlamente, Mike Sutherland, 
nutarė emigruoti į Australiją 
dėl nepasisekusių rinkimų 
p r a ė j u s i o s e k m a d i e n i o 
balsavimuose. 

— Prancūzi jos prezidentas 
lankosi Bonoje. Prez. Mitte-
rand tarsis raketų sutarties 
reikalu, nes kancleris Kohl 
noras sutikti su trumpųjų 
distancijų raketų panaikini
mu, kelia daug rūpesčių 
kaimynams. 

— Vakarų Vokieti jos už
sienio reikalų ministeris Hans-
Dietrich Genscher atvyko į 
Washingtoną pasitarti apie 
Euroraketų reikalus. 

— L o n d o n e Britanijos 
ministerė pirmininkė Mar-
garet Thatcher paskelbė rinki
mus, kurie įvyks birželio 11 d. 
Ji mano juos lengvai laimėti. 

— Varšuvoje I^enkijos 
vyriausybė pradėjo akciją už 
ginklų panaikinimą NATO 
valstybėse ir Rytų Vokietijos, 
Čekoslovakijos. Lenkijos ir 
Vengrijos valstybėse. 

— J o r d a n a s sutinka, kad 
Maskva nedalyvautų Vidu
rinių Rytų taikos konferen
cijoje, p r a n e š a Vaka rų 
diplomatai Jordane. 

— Baltieji rūmai pranešė, 
kad rugsėjo 9 d. lankysis 
Švedijos premjeras Ingvar 
Carlsson. Tai bus pirmas 
oficialus Švedijos premjero 
vizitas po Vietnamo karo, nes 
tada Švedija vedė prieš Ameri
ką nustatytą politiką. 

— Belgijos užsienio reikalų 
ministeris Leo Trindemans 
praneša, kad Jordanas, Egip
tas ir Saudi Arabija sutinka, 
kad būtų sukviesta tarptau
tinė Vidurinių Rytų taikos 
konferencija be Palestiniečių 
Išlaisvinimo organizacijos 
dalyvavimo 

\Vashingtonas . — Jorda
nas pažadėjo Amerikai ir 
Izraeliui, kad sudarant Vidu
rinių Rytų taikos konferen
cijos planą, Sovietų Sąjunga 
turėtų tik mažą rolę, praneša 
d i p l o m a t i n i a i š a l t i n i a i , 
kuriems yra žinomas trijų 
dalių memurandumas tarp 
Jordano ir Izraelio. 

Dokumente yra Jordano 
sutikimas nustatyti tarptau
tinės konferencijos galią, 
kurios kertinis akmuo būtų 
kaip pravesti susitarimus tarp 
Jordano ir Izraelio. Šitoks 
būdas turėtų pastatyti sovie
tus į stebėtojo rolę, kas patin
ka Washingtonui, bet vargiai 
bus priimtina Maskvai. 

P a s i t a r i m a i buvo 
Londone 

Memorandumo pagrindiniai 
bruožai buvo aptarti praėjusį 
mėnesį Londone tarp Jordano 
karaliaus Husseino ir dviejų 
Izraelio oficialių asmenų — 
užsienio reikalų ministerio 
Shimon Perės ir gynybos 
ministerio Yitzhak Rabin, o jo 
paskutinė redakcija buvo 
apšlifuota su Amerikos specia
liu pasiuntiniu Viduriniams 
Rytams Wat T. Cluverius IV. 
kuris dažnai važinėjo tarp 
Jeruzalės ir Ammano. 

P a g a l J u n g t i n e s 
T a u t a s 

Pagal diplomatų informaci
jas, dokumento dvi sekcijos 
bus paskelbtos viešai, jei tam 
pritars Izraelio kabinetas. 

»»• Pacientai prieš 
savo valią" 

Zurichas . — Reuterio žinių 
agentūros pranešimu, kai dr. 
Anatoly Koriagin atvyko į 
Šveicariją iš Sovietų Sąjun
gos, jis spaudos konferencijo
je, pasakė , kad abejoja 
Gorbačiovo „atvirumo poli
tika". J is buvo kal inamas 
šešis metus Permės kalėjime 
Urale ir priklausė Sovietų 
Sąjungos disidentams. J a m 
sovietai leido su šeima išvyk
ti. Jo profesija — psichiatras. 
J i s daug pasakojo apie 
psichiatrinių ligoninių buvi
mą Sovietų Sąjungoje. Būda
mas Vakaruose, jis nenusto
siąs kelti žmogaus teisių 
r e i k a l ą s o v i e t u o s e . 
Nusiginklavimas ir taikos 
reikalai turį būti surišti su 
žmogaus teisių klausimu, 
pasakojo ukrainietis Europos 
žurnalistams. J i s priklausė pa
prastai vadinamiems sąžinės 
kaliniams, kurių jis žinąs 110. 
Daugelis esą paleisti, nes 
pasirašė įvairius pareiškimus, 
kad nebedalyvaus „antiso-
vietinėje veikloje". Dr. Koria
gin buvo areštuotas pagal 
Rusijos kriminalinį kodą. TO 
paragrafą. Buvo nuteistas 7 
metams į griežto režimo kalėji
mą ir 5 m. būti išrėmime. 1986 
m. dar jam buvo pridėta 2 
metai bausmės. 

Wall Street l a i k r a š t i s 
praneša, kad dr. Koriagin 
p a r e i k a l a v o t a r p t a u t i n į 
tribunolą išt ir t i sovietų 
p s i c h i a t r i n i ų l i g o n i n i ų 
piktnaudojimą prieš disi
dentus . J i s yra p a r a š ę s 
„Pacientai prieš savo valią" 
straipsnių seriją, kurie pasiekė 
Vakarus. Mano dirbti savo 
profesijoje Šveicarijoje. 

Pagal pirmąją memorandumo 
sekciją, Jungtinių Tautų gene 
ralinis sekretorius pakvies 
penkis nuolatinius Saugumo 
Tarybos narius — Ameriką, 
Sovietų Sąjungą, Kiniją. 
Britaniją ir Prancūziją globo
ti konferenciją pagal Saugu
mo Tarybos 242 ir 338 rezoliu
cijas. Jos numato, kad Izraelis 
turi pasitraukti iš užimtų 
teritorijų, bet už tai jam vra 
pr ipaž įs tama teisė egzis
tuoti. 

Antrojoje memorandumo 
da ly je n u m a t o m a , jog 
konferencija pakvies „geogra
finius abiejų pusių komitetus" 
pravesti tolimesnius pasitari
mus. 

Trečioje dalyje, kuri turi būti 
laikoma paslaptimi, manoma, 
kad konferencija negalėtų 
padaryti jokio sprendimo ar 
veto teisės tiems nutarimams, 
kuriuos pasiektų geografiniai 
komitetai. 

P a g r i n d i n i a i skirtumai 
Pačiam Izraelyje dar yra 

nesuvienodintos nuomonės. 
Užsienio reikalų ministeris 
Perės sutinka su Husseinu. bet 
m i n i s t e r i s p i r m i n i n k a s 
Shamir ne. J i s yra priešingas 
Sovietų Sąjungos dalyvavi
mui konferencijoje ir kad 
memorandumo susitarimų 
tonas per daug toleruoja 
Palestiniečių Išlaisvinimo 
organizaciją. Be to. Perės Dar
bo partija sutinka atsisakyti 
užimtos teritorijos Vaka
riniame Krante, kai Shamiro 
Likud blokas nori užimtas 
žemes pas i la ikyt i visam 
laikui. Shamiro įstaigos 
d i r e k t o r i u s Ben-Aharon 
atvyksta į VVashingtoną įtikin
ti administraciją, kad Sovietų 
Sąjungos dalyvavimas taikos 
konferencijoje būtų didelė 
žala. Bet Izraelio užsienio 
reikalų minsiteris Perės pats 
a tvyks ta į Washingtoną 
sekančią savaitę pristatyti tą 
klausimą iš kitos pusės. 

Spauda nežino, kiek toli yra 
nuėjusios diskusijos su Sovie
tų Sąjunga šiais reikalais. 
Valstybės departamentas 
buvo klaustas, tačiau atsaky
mo iš ten negauta. 

Pa l e s t in i eč i ams reikia 
leisti gyventi 

Palestiniečių reikalas turėtų 
būti diskutuojamas ir sutar
tas komitete, kuriame iš 
vienos pusės būtų Izraelis, o iš 
kitos pusės Jordanas ir pales
tiniečiai. Tuo būdu būtų 
sumažinta palestiniečių įtaka. 
bet jie dalyvautų konferen
cijoje, kaip reikalauja saugu
mo Tarybos rezoliucijos ir 
turėtų atsisakyti riaušių ir 
terorizmo veiksmų. Bet nežiū
rint PLO rolės jordaniečių 
delegacijoje. palestiniečiai 
būtų nuošalyje. Ir tai gali būti 
nepriimtina Sovietų Sąjun
gai, kuri tikrai suderins savo 
poziciją su Palestiniečių Išlais
vinimo organizacija. Sirija ir 
kitais arabų kraštais. 

— Kinijoje, kaip praneša jų 
dienraštis, dega miškai. Jau 
žuvo 119 žmonių ir 50,000 liko 
be namų. 

KALENDORIUS 
Gegužės i 4 d.: Motiejus, Gin

taras. Milda. Justė. 
Gegužės 15 d.: Torkvatas. 

Sofija. Jaunutė. Gražutis. Izi
dorius Artojas. 

ORAS 
Saulė teka 5c33, leidžiasi 

8:01. 
Temperatūra dieną 80 1„ 

naktį 55 1. 

file:///Vashingtonas


DRAUGAS, ketvirtadienis. 1987 m. gegužės mėn. 14 d. 
Spal io 17 ir 18 d. - pagrin 

dinis minėjimas Dievo Apvaiz 7ihurio" 
dos lietuvių parapijoje ir Kul- Baigė; l ie tuv»k » Z ^ » ° 
tūros centre Southfielde. mokykla \ iktora. y r a ikau ta . 

Spal io 17 d. Lietuvių Reli- vytis. Priklauso V 0* 1 1? t; 
ginio meno paroda. At idaryt-* Kovo" sporto klubui Paskuti-
1:30 v.v. Koncertas 8:00 v.v. - mus dvejus J J * ^ * * " ^ 

Volunges" choras iš Toronto, mėjo Šiaurės Amerikos Lietu 

School Students ' . žaid . ia - * £ ~ * £ ^ S 
mokyklos beisbolo komandoje, mok^klo^ garbj , £ > - £ 

Žiburio" lituanistinę mokyklą. 
Priklauso „Audinio" tautinių 
šokių šokėjų grupei, sporto 

ĮDOMI PARODA 

Gegužes 16-17 dienomis Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos 
Kultūros centre vyks lietuvių 
dai l ininkų meno paroda. 
Algimantas Kezys. meno 
galerijų steigėjas, turi sudaręs 
įdomų ir retą paveikslų rinkinį. 
Tai kilnojamoji paroda, kurioje 
dalyvauja 24 kūrėjai iš JAV. 
Kanados ir Europos. Prisi
menami keturi šiais metais 
mirę — Rimvydas Cinką. Algir
das Kurauskas . Bronius 
Murinas ir Romas Viesulas. 
Dailininkų sąraše matyti ir 
kitos mūsų visuomenei gerai 
pažįstamos pavardės — Tamo
šaičių. Igno, Paukštienės. 
Sodeikienės. taip pat detroitie-
tės Austės Pečiūraitės. 

..Paroda "87"* vasario mėn. 
buvo surengta Chicagoje. kovo 
mėn. — Washington. D.C. ir 
Brooklyne. o gegužės mėn. — ne 
tik Detroite, bet bus rengiama 
ir Toronte. 

Parodą globoja JAV Lietuvių 
Bendruomenės valdyba. 
Atidarymas įvyks šeštadienį 7 
vai. vak.. Tuo metu Algimantas 
Kezys parodys skaidres iš 
kelionės į Lietuva. Tos 
nuotraukos su dienoraščiu yra 
atspausdintos ,,Lithuania 
through the \Vall" knygoje, 
kurią bus galima įsigyti, kartu 
gaunant ir autoriaus parašą. 
Kviečiami ir laukiami visi. 

100,000.00. Patarnavimas be 
priekaištų — net bet kuriuo 
laiku susitarus su vedėja atlie
kamos bankinės opercijos. 

Kur begyventume — benamį 
išeivį niekas neglosto. Turime 
įsisąmoninti, kad lietuvybės ir 
tapatybes išsilaikymas remiasi 
tik savų žmonių susipratimu ir 
pastangomis. Mes ir.,Kasa"dir
ba vadovaudamiesi kooperatyvi-
niu šūkiu — ..padedant sau — 
padėti kitiems", kitaip šiame 
krašte prie didžiosios konku
rencijos sunku išsilaikyti. Nuo
stabu, kad centro valdyba auko
jasi dirbdama be atlyginimo 
pateikia mums ne tik gerą 
lietuvišką patarnavimą, bet 

- 1 . - 1 „ „ 

vad. D. Viskontienė. 
Spal io 18 d. Iškilmingos šv. 

Mišios 10:30 vai. ryto, atna
šaus: arkivyskupas Edmund C. 
Szoka, vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, vysk. Vincentas Brizgys, 
vysk. Moses B. Anderson. SSE, 
kun. Viktoras Kriščiunevičius, 
kun. Alfonsas Babonas, kun. 
Kazimieras Simai t i s , kun. 
Kazimieras Butkus. Po iškilmių 
— vaišės 12:30 vai. p.p. 

R.R. 

LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS 

MINĖJIMAS 

Šv. Antano lietuvių parapija 
Detroite 600 metų krikščio-

vių jaunių golfo meistro titulą. 
Rudenį pradės studijuoti 

inžinerijos mokslus Michigan 
State universitete. 

KARIGAILA PETRULIS 

lietuvišką patarnavimą, o « W e u-U l 
moka aukštesnes palūkanas, nybės sukaktį minės sekmadie 

~,,™o 9.1 Ą \iinpnmas Dra duoda čekių sąska i t a s be 
procentų ir 1.1. 

Ne kartą buvo rašyta kiek 
. .Kasa" remia l i e tuv išką 
spaudą, kitas institucijas. Dabar 
skiriama piniginė parama vyks
tantiems į Pasaulio Lietuvių 
jaunimo kongresą Australijoje. 
Manoma, kad du jaunuoliai 
atliks ..Kasos" įgaliojimus 
Australijoje. Tad visi su 
pasitikėjimu įs i junkime 
indėliais ir paskolomis į 
„Kasą Stasys J u z ė n a s 

LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS 

MINĖJIMAI MICHIGANE 

Lietuvos Krikščionybės 600 
metu jubiliejaus minėjimo 

D i K F K T n c PASKAITOS Mich.gano Komitetas vadovau-
PAKEISTOS PASKAi iua . ^ ^ ^ ^ R u g i e n i e n e s jau 

Dr. M. Gimbutienei susirgus, 
gegužės 24 d. 12:15 v. p.p. Šv. 
Antano parapijoje įvyks dr. 
Rasos Mažeikaitės iš Toronto 
paskaita: ..Dramatiški krikšto 
keliai Lietuvoje". Dr R. 
Mažeikaitė, kaip ir dr. M. 
Gimbutienė, yra pakviesta daly
vauti paskaitų serijoje Romoje 
Gregoriniame universitete, 
kurias rengia Pontifikaline isto
rinių mokslų komisija, ryšium 
su Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukaktimi. Dr. Gimbu
tienės paskaitą girdėsime šį 
rudenį, rugsėjo 13 d.. Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijoje. 
Paskai t in inkes pakvietė 
Lietuvos krikščionybės 600 m. 
jubiliejaus Michigano komi
tetas, kuris ragina, ne tik 
paskaitose dalyvauti, bet ir vi
suose šio komiteto renginiuose. 
Prieš Rasos Mažeikaitės paskai
tą Šv. Antano parapijoje įvyks 
iškilmingos šv. Mišios 10:30 vai. 
Po paskaitos — meninė 
programa. . 

ŠAUNUS „KASOS" 
METINIS SUSIRINKIMAS 

galutinai paruošė minėjimų 
kalendorių. Du renginiai jau 
praeityje: kovo 15 d. — ses. O-
nos Mikailaitės paskaita ir 
gegužės 6 d. kun. Antano 

nį, gegužės 24 d. Minėjimas pra
dedamas 10:30 v r. iškil
mingomis šv. Mišiomis. Tuoj po 
pamaldų bus akademija su 
menine dalimi parapijos salėje. 
1750 25-ta g-vė ir kampas W. 
Vernor Hvvy. Detroit, Mich. Per 
šv. Mišias parapijos choras 
lietuviškai giedos ,,Kyrie", 
„Gloria", Sanctus", „Bene
diktus" ir „Agnus Dei". Mišias 
sukompanavo parapijos vargo
nininkas muz. S. Sližys. Auko
jimui, komunijai ir Mišių pabai
gai bus giedamos L. Beethoven, 
Č. Sasnausko ir S. Sližio reli
ginės giesmės. Šv. Mišias 
atnašaus ir pamokslą pasakys 
parapijos klebonas kun. Alfon
sas Babonas. Pamaldų užbaigai 
S. Sližys atliks vargonų kon
certinį kūrinį J. S. Bach „Toc-
cata in D minor". 

Po pamaldų parapijos salėje 
bus akademija su menine 
dalimi. Paskaitą skaitys prof. 
Rasa Mažeikaitė, o meninę 
programą atliks moterų kvar 

Karigaila Petrulis, Ramutės 
ir Vytauto Petrulių sūnus, 
baigia Brother Rice gimnaziją. 
Buvo išrinktas National Honor 
Society — „Michigan Compe-
titive Scholar". Per visus ket-

klubo „Kovo" narys. Žaidžia 
ledo ritulį ir krepšinį. 

Karigaila yra iždininkas Det
roito Karaliaus Mindaugo 
moksleivių ateitininkų kuopos 
ir redaktorius kuopos laikraš
tėlio. 

RudenĮ planuoja studijuoti 
ekonomiją. 

PALAIDOTA 
E. ŠNIOKAITIENĖ 

Eugenija Šniokaitienė, Lietu
voje buvusi dantų gydytoja, 
gegužės 5 d. Providence ligo
ninėje atsiskyrė su šiuo 
pasauliu, sulaukusi 71 m. 
amžiaus. 

Gegužės 7 d. Vai. Baužo 
laidotuvių namuose, kuriems 
vadovauja Yolanda Zapa-
rackienė, sukalbėtas rožinis ir 
atsisveikinta su velione. 
Gegužės 8 d. užjos sielą Šv. An
tano parapijos bažnyčioje buvo 
aukojamos šv. Mišios. Nu
lydėta ir palaidota Mt. Olivet 
kapinėse. Nuliūdime liko du 
sūnūs: adv. Jonas su šeima ir 
Algis, brolis P. Pranaitis. 
Kanadoje, kiti giminėsdraugai 
ir pažįstami. Ilsėkis ramybėje! 

Antanas Grinius 
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TARPTAUTINĖ SKOLOS 
KRIZĖ 

Vysk. William K. Weigand, 
JAV katalikų vyskupų kon
ferencijos vardu liudydamas 
Senato Bankų komisijos Tarp
tautiniu Finansų pakomisijai 
pareiškė, kad perkėlimas arti 30 
bilijonų dolerių iš nualintų 
skolininkių valstybių į pramo
ningus kraštus yra ne tik 

techninio sprendimo reika
laujanti problema, o yra skan
dalas. Trečiojo pasaulio kraštų 
milžiniškų skolų sprendimas, į 
pavojų išstatant neturtinguo
sius, yra skandalas, kurio spren
dimui galimybių ieškoti turi ir 
skol ininkai ir skolintojai 
sutartinai. 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
11 Sycamore Lane 
Westford, MA 01886 

Apolonija Ziaušienė 
4 Bartlett St. 
Amsterdam, NY 12010 

P:irr. 

DR. VUAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHiRUPGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LGOS 
IR ODOS CHiBURGUA 

(Augliai nuimam. ofise) 
2434 W. 71 Strae-.. Chicago 
T»|. 434-S849 (veikia 2* vai ) 
. antr . ketv., penkt nuo 12 iki 6 v v 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2 6 3 6 V/. 7 1 s t S tree t 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui s k a m b i n t 4 3 6 - 5 5 6 6 

o-pcmžės b d. Kun. n iH"no F ^ & * - o ov--
£ SJ. paskaita anglų tetas, vadovaujamas S. Simo. 
^auiaicio. z> y «•„«*«**»« atliks keletą dainų. kalba. 

Gegužės 24 d. Šv. Antano 
lietuvių parapijoje. 1750 25-ta g-
vė Detroite, bus aukojamos 
iškilmingos šv. Mišios 10:30 vai. 
Muz. Stasio Sližio choras tam 
ypatingai ruoš ias i . Po 
iškilmingų šv. Mišių, 12:15 vai. 
parapijos salėje vyks dr. Mari
jos Gimbutienės paskaita ..Reli
gija Lietuvoje prieš krikščio 

Kvartetas atliks keletą dainų. 
tarp kurių pažymėtinas yra 
„Senolio kryžius*1 ir pirmą 
kar tą a t l i ekamas kūr inys . 
pa rašy ta s šiai garbingai 
sukakčiai paminėti. Kad ir 
maža ši lietuviška parapija. 
tačiau iki šiol gali didžiuotis. 
turėdama bažnytinį chorą ir 
moterų kvartetą, kuris dažnai 
a t l i eka menine programa 

išvyks į šiaurinį New Y orką; 
ta proga jam įteikėme atsi
sve ik in imo dovanė lę ir 
s u d a i n a v o m e . . I lgiausių 
metų". Garbingųjų svečių 
tarpe taip pat buvo ir centro 
valdybos finansų sekretorė 
Marija Kober ir didelė dalis 
Great Neck miesto 109-tos 

gija Lietuvoje p n w ivim.o^*v, 
nybę". Bus ir meninė programa, minėjimuose ir banketuose 
Parapijos klebonas kun. Alfon- Detroito ir apylinkių lietuviai 

^«^omi at«;ilankvti i 

Detroito ,.Kasos" kredito uni
ja įžengė į antrus metus. 
Turima daugiau negu viena 
milijoną indelių ir maždaug tiek 
pat išduotų paskolų. Susi 
rinkime dalyavo ir Centro 
valdybos vyrai iš New Yorko. 

Susirinkimą pradėjo Detroito 
..Kasos'" skyriaus vedėja Gailė 
Dedinienė. pranešdama, kad 
..Kasa"' eina geru keliu. Indėliai 
ir paskolos lygiagrečiai auga — 
tas rodo žmonių didėjanti pasi
tikėjimą. Tarė žodi Detroito 
.,Kasos" skyriaus direktorius 
Stasys Klimas: trumpai, bet 
išsamiau kalbėjo „Kasos" Cen
tro valdybos svečiai — prez. Vyt. 
Yebeliūnas ir dr. Rimas Vaičai
tis, džiaugdamiesi, kad indeliai 
ir Kredito unijos bendras 
kapitalas peržengė 60 milijonu 
dol., o paskolų išduota daugiau 
negu 48 milijonai: likę pinigai 
investuoti i saugias ir pelningas 
institucijas. Savaime supran 
tama reikia budėti 'ypač šiame 
krašte), bet valdžios apdrauda 
kaip ir visuose bankuose yra 

sas Babonas ir Michigano 
komitetas kviečia visus šioje 
šventėje dalyvauti. 

Birželio 7 d. Šv. Pe t ro 
lietuvių parapijoje Detroite šv. 
Mišias 10:30 vai. r. a tnašaus 
klebonas kun . Kaz imie ra s 
Butkus. 

Birželio 13 d. Union Pier. — 
šv. Mišios 11:30 vai . ryto, 
jungiasi ir Beverly Shores 
lietuviai. 

Birželio 28 d. Grand Rapids; 
šv. Mišios 12:00 vai., Šv. Petro 
ir Povilo lietuvių parapijoje. 

Windsor. Onta r io — Šv. 
Mišios 10:30 vai. r. Šv. Kazi
miero lietuvių parapijoje. 

Michigano sostinėje Lansinge, 
Šv. Marijos Katedroje, 219 
Seymour Street, šv. Mišios 
12:00 vai. 

Ši atsimintina data, nes tą 
diena iškilmės — minėjimai 
vyks Lietuvoje ir Romoje. 

Liepos 19 d. Mackinavv City, 
Šv. Mišios 11:00 vai. ryto Šv. 
Antano parapijoje. Ten ne 
lietuvių parapijoje lietuvišką 
kryžių pasistatęs klebonauja 
kun. Juozas Kluonius. 

Rugsėjo 13 d. dr. Rasos 
Mažeikaitės p a s k a i t a . 
..Dramatiški k r ikš to keliai 
Lietuvoje". Kultūros centre 
Southfielde, 25335 W. Nine 
Mile Rd. Pradžia 12:15 vai. p.p. 

Spalio 4 d. kun. Kazimiero 
Pugevičiaus paskai ta anglų 
kalba: „The Catholic Church in 
Lithuania Today". -- Kultūros 
centre Southfielde. 

kviečiami a t s i lankyt i Į 
pamaldas ir akademiją. Pa
maldų ir minėjimo metu 
mašinos bus saugomos. 
Svečiams žinotina, kad už 
bažnyčios, 25-tos g-vės ir Bagley 

LIETUVOS VYČIAI 
RIVERHEADE 

Riverhead miesto 152-ros 
L ie tuvos Vyčių kuopos 
susirinkimas įvyko puikią 
dieną, todėl į jį atvyko 45 
nariai. Tačiau kovo mėnesio 
susirinkimo dieną iškrito 
daugiau negu du coliai lietaus, ~ » — 
daug kelių buvo patvinę, todėl Lietuvos Vyčių kuopos narių 
tepasirodė vos 36 nariai; visi Stalus velykiniais motyvais 
atkeliavo 50-70 mylių. Vis išpuošė kuopos finansų sekr. 
dėlto susirinkimas praėjo dar- Julie Lott. Velykinis krepšis 
bingai, o jį sekė linksmas su margučiais ir dovanos 
vakarėlis. 

Kovo 8 d. 10 mūsų narių 
dalyvavo Vidurio Atlanto 
a p y g a r d o s suvaž iav ime . 
Koncelebruotos šv. Mišios, 
vadovaujant vyskupui Pauliui 
A. Baltakiui, buvo viena iš 
dienos iškiliųjų momentų. 
Daug tą dieną per pietus po 
šv. Mišių iš vysk. Baltakio 

* * • _ _ 

Ofs. 735-4477: 
Re / . 24t>-00e>7; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
CYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD M Ę D f t A l BLILD1NG 

t>44° So. Pulaski Road 
Valanda pagal susitarimą 

Of>. tel. LL 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
.Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

o-°. antr 12-o; penkt 10-12. 1-o. 

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

7722 S. Kedzie Ave.. 
Chicago, I I I . 606S2 

Pirm , antr, ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

laimėjimams taip pat buvo 
šios talentingos moters dar
bas. 

Gegužės 31 d. ruošiamės 
Maldos kelionei į koplyčią 
Mot inos Mari jos saloje. 
Tikimės, kad bus puiki diena, 
nes čia švęsime ir Lietuvos 
krikščionybės 600 metų jubilie-

bažnycios, ^o-wSg- v t ; a u u « 6 . v o y . „„«,,,, _ w jų. Kviečiame visus dalyvauti. 
Ave. kampe, sklypas priklauso sužinojome apie arkivyskupą B.L. 

TM1K" Matulaiti, kuris birželio Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYOYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 

3<>21 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te l . — 3 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K Š A 
V A I K U L I G O S 

6 4 4 1 S . Pu lask i R d . 
V a l a n d o s paga! s u s i t a r i m ą j 

Cardtac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Te!. 436-7700 
j RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 

S. PRASAD TUMMALA, M.D. 
SURENDER KUMAR, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valanaos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave , Chicago 
VVA 5-2r70 arba 48° -4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S I IGOS 

KOSMETINE i HIRURGliV 
Valandos pagal -u-it . inma 

parapijai ir yra saugomas 
Antanas Grinius 

MŪSŲ ABITURIENTAI 

VIKTORAS MEMENĄS 

Viktoras Memenąs, Vitos ir 
Viktoro Memenu sūnus, baigia 
Brother Rice gimnaziją. Per 
visus ketver ius metus, už 
pasižymėjimą moksle, buvo 
į r a šy tas mokyklos garbės 
sąrašuose. Aprašytas ,.Who*s 
Who Among American High 

Jurgį Matulaitį, kuris birželio 
mėnes į bus paske lb ta s 
palaimintuoju. Buvo įdomu 
pasiklausyti ir visų apygar
doje esančių kuopų veiklos 
p r a n e š i m ų . D ė k o j a m e 
Maspetho kuopai už puikiai 
pravesta suvažiavimą. 

Metinė Komunija ir pusry
čiai vėl gražiai praėjo. 135 
nariai su draugais dalyvavo 
šv. Mišiose gražioje Šv. Jono 
Evangelisto bažnytėlėje River
head mieste, seniausioje 
katalikų bažnyčioje Suffolk 
apskrityje. Kun. Karolis 
Mockevičius jas atnašavo. 
Aukojimo dovanas (rūtas, Iie-
tuvos krikščionybės 600 metų 
jubiliejaus medalioną, pakelės 
kryžių ir duoną su vynu) prie 
altoriaus atnešė pirmininkas 
Jonas ir Antanetė Sakai. Keli 
mūsų kuopos nariai ir jų 
d r a u g a i , v a r g o n i n i n k e i 
Veronicai Lėkštutis pritariant, 
sugiedojo lietuviškas šv. Mišių 
giesmes, mūsų rajone retą bet 
labai šiltai priimtą reiškinį. 

Pusryčiuose kalbėjo kun. 
Mockevičius ir Assemblyman 
Joseph Sawicki. Jie abu mus 
ragino nepamiršti savo tauti
nių šaknų, visuomet ginti 
idealus ir kovoti UŽ tiesą. 
B i r ž e l i o mėnes į k u n . 
Mockevičius išeis į pensiją ir 
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„Visuomeninė tvarka" kaip 

TAIKOS SAMPRATA 
Amerikos vyskupų ganytojiš

kas laiškas apie karą ir taiką 
„Taikos iššūkis", išleistas 1983 
m., nors buvo šiltai priimtas 
pol i t in ia i l ibera l i škesn ių 
pažiūrų katalikų, buvo šaltai 
priimtas politiniai konserva
tyvesnių katalikų, kurių tarpe 
yra ir daugelis lietuvių. Iš tie
sų jo rašymo metu lietuvių 
tarpe net kilo kelios protesto 
akcijos, bent viena jų lietuvių 
kunigų tarpe. Nežinia, kiek ši 
akcija pasitarnavo galutinėje 
laiško versijoje gerokai aptram
dytam besąlyginio nusiginkla
vimo argumentui, taip kad net 
pripažinta griežtai sąlygota 
atgrasinimo („deterrence") poli
tika. Žinia, net ir vyskupų tarpe 
buvo daugelis, kurie griežtai 
spaudė švelninti visuotinio 
nusiginklavimo poziciją ir tik 
padarius šias modifikacijas JAV 
vyskupai jį priėmė 238-9 san
tykiu. 

Mūsų tautos patyrimas rodo, 
kad, Sovietų Sąjungai esant iš 
esmės totalitariškai ir pasiryžu
siai t a savo sistema pavergti 
visą pasaulį, neįmanoma nė 
galvoti apie vienašališką nusi
ginklavimą kaip kelią į taiką. 
Tačiau mūsų argumentai poli
tiniuose baruose dažniausiai nu
rašomi kaip tipiški fanatiškų 
antikomunistų bauginimai, o 
pacifistų krikščionių supratimu, 
net kaip nekr ikšč ion išk i , 
smur tą p a l a i k a n t y s , siau-
ramintiški svaičiojimai. Tokio
je atmosferoje nesunku pasi
duoti beviltiškumui, visa tai 
apšaukus komunistų darbu. 
Tačiau norint padaryti efekty
vią įtaką krašto gyvenimui, 
reikia suprasti ne t ik mums 
priešiškus įsitikinimus turin
čiųjų galvoseną, bet ir savo 
pačių įsitikinimų pagrindus. 

Šiuo klausimu tam puikiai 
mums p a s i t a r n a u t ų šįmet 
išėjusi George Weigel knyga 
„Tranąuillitas ordinis". Joje jis 
dėsto 1,600 metų Bažnyčioje 
gyvavusios politinės santvarkos 
-taikos sampratos istoriją. Pagal 
šią sampratą taika suprantama 
kaip visuomeninė tvarka — 
lotyniškai tranąuillitas ordinis. 
Weigel dėsto jos istoriją nuo jos 
pradžios Šv. Augustino veikale 
„Dievo vals tybė" , kuriame 
Augustinas stengėsi suvokti 
Bažnyčios rolę, išvedant pasaulį 
iš visuotinės anarchijos, su
griuvus Romos imperijai ir 
imperatoriui Konstantinui pa
skelbus krikščionybę valstybine 
religija Milano ediktu 313 m. 
Esmėje Augustinas laiko, kad 
valstybės paskirtis yra sudaryti 
aplinką, kurioje įmanoma lais
va dorovės praktika, net ir pa
vartojant jėgą. jei tai reikalinga. 
Šiuose pol i t in io realizmo 
rėmuose jis ir suformulavo „tei
saus karo" sąvoką. Šv. Tomas 
Akvinietis 13-tame šmt. šią 
sąvoką modifikavo savo pozi
tyvesne žmogaus sąvoka, kad 
taika yra ne vien jėgos padari
nys, bet gali būti natūrali išda
va gerai sutvarkytos politinės 
sąrangos — jo iš graikų filosofų 
pe r imta pr ig imtos et ikos 
samprata. 

Ši samprata atkeliavo ir į 
JAV-es, pasirodydama įvai
riuose JAV vyskupų dokumen
tuose tarp 1884 ir 1946 metų. 

Weigel savo knygoje labai 
iškelia jėzuito teologo John 
Courtney Murray mintijimą, 
kurį jis pavadina puikiausiu 
viešai pritaikytos teologijos dės
tytoju. Murray laikė, kad 
tautinis sutarimas remiasi ne 
re l ig in iu p r i t a r i m u , o 
moraliniu, ir kad tai ir yra 
priežastis amerikietiškosios 
viešojo pasikalbėjimo („public 
discourse") tradicijos. Jam 
mirus 1967 m. daugelis JAV 
katalikų vadovų atsisakė savo 
kultūrinio formavimo vaidmens 
ir tapo liudytojais kovoje prieš 
..Amerikos imperijos sostus ir 
viešpatystes". 

Weigel apibrėžia po Vatikano 

KRIKŠTO JUBILIEJAUS 
IŠVAKARĖSE 

II suvažiavimo pasikeitusią 
daugelio JAV Bažnyčios va
dovybės galvoseną: ,,Ji labiau 
iškėlė nuodėmingumą netei
singose socialinėse struktūrose 
negu asmenišką nuodėmę. Ji 
pabrėžė taiką kaip asmeniško 
a ts iver t imo išdavą, kur i 
pasižymėjo ,nesikišimu į kitų 
reikalus'. Jai buvo sunku patei
sinti karinės jėgos atitinkamą 
pavartojimą. Jos tarptautinės 
santvarkos teisės supratimas 
buvo stipriai įtakotas Trečiojo 
Pasaulio neturtingųjų kraštų. Ji 
numenkino moralinę pareigą 
esamai politinei bendruomenei, 
pabrėždama .globalinę pilie
tybę'. Ji buvo anti-antikomu 
nistiška ir dėstė ,amerikietiš-
kojo eksperimento' radikalius 
t rūkumus o ne įspūdingas 
perspektyvas" (psl. 256). 

VVeigel JAV vyskupų laišką 
„Taikos iššūkis" pavadino le
miamu momentu klasikinio 
katalikiško paveldo apleidime, 
nes pabrėždamas branduolinių 
ginklų pavojus (kurie yra 
neginčytini), jie tai „pavertė į 
savotišką moralinį bei strate
ginį absoliutą". Tam įvykus, 
laiško lemiamasis kriteriumas 
tapo gyvybės išsaugojimu. Nor
maliai „teisaus karo" gvil
denimuose pirmaujanti sąvoka 
yra karo teisėtumo klausimas. 
Ji atsidūrė „Taikos iššūkio" 
laiško gale. Tai sumenkino 
totalitarizmo grėsmes rolę, kaip 
kriteriumą karo teisėtumui 
spręsti. To pasėkoje ir atgrasi
nimo politikos morališkumas 
buvo svarstomas išimtas iš savo 
konteksto: pasirinkimo tarp 
karo ir tironijos. To pasekmėje 
laiške taip pat buvo suniveliuo
tas suderinamumas tarp „tei
saus karo" ir pacifistų tradicijų. 

Knygą aprašąs Denverio arki
vyskupas J. Francis Stafford 
klausia, ar tai neparodo laiške 
glūdinčio pesimizmo dėl taikos 
kaip tikros galimybės žmonijai? 
Ar suabsoliutintas branduolinio 
sunaikinimo teroras neiškreipė 
taikos sampratos grynai fizinės 
gyvybės išsaugojimo dėlei? 
Vyskupų laiškas beveik igno
ruojąs pop. Jono XXIII encikli
ką „Taika žemėje", kurioje iš
dėstoma tarptautinės politinės 
bendruomenės sąvoka pagal 
tranąuillitas ordinis dėsnius. 

Liuteronas kun. Richard John 
Neuhaus. Religijos ir visuo
menės centro direktorius New 
Yorke, rašo, kad knygoje iške
liami klausimai liečia ne tik 
katalikus. Jo nuomone, pasku
tiniuoju laiku katalikai nusto
jo kėlę savo būdingai katali
kišką įnašą į viešąjį dialogą: pri
gimtos etikos tradiciją. 
Amerikos protestantiškoje reli
ginėje aplinkoje politika dažnai 
yra suprantama kaip pranašiš
ko liudijimo, utopinių vizijų are
na. Tokių nuotaikų persiėmęs ir 
„Taikos iššūkis" laiškas virsta 
„sektantišku traktatu", kad ir 
jau labai didelės „sektos". 
Katalikų išsaugota įgimtos 
etikos tradicija (kuri faktinai fi
gūruoja ir daugelyje protestan
tiškų bendruomenių, nors gal ir 
kitais pavadinimais) įgalina 
tarp konfesines diskusijas mora
liniais bendro gyvenimo klau
simais, kas yra kritiškai svarbu 
JAV pluralistinėje bendruome
nėje. 

Savo išvadose Weigel parodo 
savo politinio atsakingumo 
mintijimo globališkumą. Jis 
mato Bažnyčios rolę taikos tar
nystėje skatinant „pluraliza-
ciją" — konkrečiai sovietiniuose 
kraštuose: skatinant didesnį in
formacijos įplauką įjuos,kultū
rinius mainus, energingą reli
ginės laisvės gynimą, ypatingai 
tokiuose kraštuose kaip Lietuva 
ir Ukraina. Mano supratimu, 
tai svarbi knyga ir mūsų raš-
tingesniesiems susipažinti, juo 
labiau, kad joje dėstoma politinė 
filosofija remiasi ir mūsų pačių 
katalikiškomis tradicijomis. 

a.j.z. 

Ruošiant šįmet Lietuvos 
Krikšto 600 metų jubiliejaus 
minėjimą įvairiais klausimais 
iškilo nuomonių ir pasisakymų 
spaudoje ir pokalbiuose. Gyvas 
ir įdomus pasikei t imas 
nuomonėmis vyko minint ir 
Mindaugo 700 metų krikšto 
jubiliejų 1951 metais. J a u 
gerokai po to minėjimo kultūros 
žurnale „Aiduose". 1966 metų 
gegužės-birželio numeriuose, 
tilpo gana platus prof. Zenono I-
vinskio, mūsų žymaus istoriko, 
pasisakymas Lietuvos krikšto 
klausimais. Remdamasis archy
vų duomenimis, ten jis buvo 
įvertinęs ir apibūdinęs įvairius 

A. DAMUŠIS 

reikalinga ir būtina. 
Nepriklausomoje Lietuvoje 

užaugusi jaunesnioji profesio
nalų istorikų kaita tokį labiau 
romantišką istorijos vaizdavimą 
priėmė kritiškai J ie gana 
ryžtingai pasuko objektyvios 
tiesos ieškojimo keliu. Jie gili
nosi į archyvų duomenis ir jais 
grindė savo studijas. Archyvų 
medžiagą jie vartojo kritiškai. 
Jie bandė įžvelgti, kur kronikų 
autoriai yra objektyvūs, o kur 
prasikiša jų asmeninės, šovinis
tinės, o dažnai ir imperialistinės 
tendencijos. Toks kritiškas 

krikšto periodus Mindaugo ir atsargumas buvo labai reikalin-
Jogailos su Vytautu. Tie visi g a s . Kronikų autoriai dau-
trys mūsų valstybės vadovai yra 
svarbiausi Lietuvos krikštijimo 
procese. Pagal Ivinskio pateik
tus duomenis yra rimtas pagrin
das minėti 1387 m. vykdy
tą krikštą. Ir jį vykdė ne lenkai, 
bet mūsų valstybės vadai — Jo
gaila, Vytauto padedamas. O 
kad tuomet buvo ryšys su Len
kija, kaip gi ištrinti tą faktą iš 
istorijos. Mums tikrai nereikėtų 
savo skundais lenku tendencin
gų tvirtinimų remti. 

Svarstymams ir nuomonių 
skirtumams buvo ir yra daug 
priežasčių. Mūsų tautos praeity
je daug reikšmingų įvykių vys
tėsi audringose istorinėse 
aplinkybėse. Tiktai užtenka 
prisiminti kaimyninių valsty
bių agresyvumą, mums nenau
dingą uniją, mūsų diduomenės 
menką tautinį atsparumą, 
kryžiuočių į Lietuvą neštą 
kryžių nuolatiniais agresyviais 
puldinėjimais, tikėjimų skir
tybių sankryžą. Tada Lietuva 
nebuvo ramaus gyvenimo vie
tovė, patogi kūrybinei pažangai. 
Tai buvo daugiau kovos laukas 
— būti ar žūti. 

Po daugelio audringų pergy
venimų Rusijos carų ilgametėje 
okupacijoje dvidešimt dvejų 
metų nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimas buvo lyg nuostabus 
stebuklas, tikra Dievo Apvaiz
dos plano dovana. Lietuvių tau
tai susidarė sąlygos atkurti, 
sucementuoti ir vystyti savo sa
varankiškai besitvarkančią 
valstybę. 

Tame laikotarpyje daugelį 
kūrybingų asmenų supran
tamai buvo apėmęs jautrus 
patriotinis entuziazmas. Ro
mantikai stengėsi surasti mūsų 
tautos praeityje ką nors nuosta
baus. Ir tuo tikslu atrodė taip 
paprasta, jeigu reikėjo ką kiek 
pagražinti, labiau pabrėžti ar ką 
nutylėti. Istorijos bėgyje paty
rusiems daug skriaudų tokia 
atsiteisimo taktika atrodė ir 

giausia buvo kilę iš Lietuvos 
kaimyninių valstybių: Lenkijos, 
Vokietijos, Rusijos. Tie visi kai
mynai turėjo imperialistinių 
siekimų Lietuvos atžvilgiu, tad 
jų kronikų autoriai savo aprašy
muose bei teiginiuose dažnai 
nepajėgdavo išvengti pa
dail inimų „savo t i e sa i " 
išreikšti. 

Mūsų gi profesionalų istorikų 
kritiškas archyvines medžiagos 
naudojimas jų istorines studijas 
pakėlė į aukštesnį lygį. Ir kas 
įdomu, tos profesionališkos 
studijos objektyvios tiesos pa
grindu mūsų gana kritišką vi
suomenę patenkino labiau ne 
romantiniai, lyg visuomenei pa
taikaujantys įspūdingi teiginiai. 
Ne bravūrinė pigi argumenta
cija, bet moksliniu pagrindu 
vykdomos diskusijos visus 
diskutuojančius, ir klausančius 
ir skaitančius, pratur t ina . 
Tokių diskusijų dalyviai nuo
monių pasidalinime pajunta 
laimėję kažką vertingo. Jausmi
niai, neaiškaus populiarumo 
ieškantys te iginiai dažnai 
užgaulūs, vienašališki, destruk
tyvūs, klausytojo ar skaitytojo 
nepatenkina. J i s jaučiasi 
įsukamas į žemesnį, menkesnį 
svarstymo lygį ir tuo bodisi. 

Tuo pagrindu galime pa
bandyti tas iškylančias jubilie
jines problemas kiek pasverti ir 
surūšiuoti. Vienos jų spren
džiasi mums palankiai, kitose 
yra daug vilties palankiam 
išsprendimui, trečios gi mūsų 
visuomenės didelės daugumos 
nepatenkina ir yra nepriimti
nos. 

Vysk. Jurgio Matulaičio pa
skelbimas palaimintuoju mums 
yra labai palankus, taip lygiai 
Šv. Tėvo patvarkymu vyskupo 
Julijono Steponavičiaus ir 
Vilniaus arkivyskupijos dalies. 
esančios Lietuvos teri
torijoje, įjungimas į Lietuvos 

vyskupų konferenciją pilna
teisiu nariu. Pagal naujuosius 
bažnytinius kanonus vyskupų 
konferencija yra faktinoji viso 
kraš to bažnytinių reikalų 
tvarkytoja. 

Lietuvos atstovybės išlai
kymas prie Šv. Sosto mums taip 
pat yra labai reikšmingas ir ver
tingas. Vilniaus vyskupijos 
dalies okupuotos Lietuvos 
teritorijoje įjungimas į Lietuvos 
Bažnyčios provinciją yra labai 
gyva problema. Lietuviai 
vyskupai ją jau seniai kėlė ir 
kelia Šv. Tėvui. Dabar tai 
pakartojo vysk. Paulius 
Baltakis, mūsų visuomenes 
organizacijos, centrinis ir vykdo
masis krikščionybės minėjimo 
komitetai. Tai problemai yra 
supratimo ir palankumo. Bet jos 
išsprendimas nepriklauso vien 

Kantatos ..Kryžių ir Rūpintoje!ių Lietuva" Montrealyje, Kanadoje 
autoriai Iš kaires, muz A. Stankevičius, ses. Palmira ir poetas H. Nagys 
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žyminio nenaudoti, nors yra 
nuo popiežiaus. Lietuvos apsčiai dokumentų, kad vysk. 
okupantas — Sovietų Sąjunga 
Vilniaus arkivyskupiją pa
dalino į tris dalis tarp Lietuvos. 
Baltgudijos ir Lenkijos. 
Dauguma pasaulio valstybių 
Lietuvos okupacijos nepripa
žįsta . Teisinės Lietuvos 
vyriausybės nėra, su kuria būtų 
galima tuo reikalu tartis. Toji 
priežastis kažkodėl diskusijose 
nesulaukė reikiamo dėmesio. 
Visas nepasitenkinimo svoris 
tuo klausimu vienašališkai 
buvo nukreiptas į Vatikaną. 
Tikrasis tos visos problemos kal
tininkas buvo nutylėtas. 

Na, o kaip gi su rytinės Vokie
tijos vyskupijomis prijungtomis 
prie Lenkijos? Mūsų tarpe buvo 
tvirtinama, kad jas Sv. Tėvas 
skubiai prijungęs prie Lenkijos 
bažnytinės provincijos. Čia ir 
prasikiša pigios tendencijos dis-
informacija. Tos vyskupijos 
buvo įjungtos i Lenkijos bažny
tinę provinciją ne tuojau, kaip 
kai kurie asmenys tvirtina, bet 
tiktai tada. kai Vakarų Vokie
tija ir Lenkija sudarė sutartį. 
Tas įvyko 1972 metais. Čia 
reikia labiau pabrėžti, kad tos 
problemos palankaus mums 
sprendimo siekia ne tiktai tie 
keli. kurie save tokiais vaiz 
duoja. bet visa lietuvių tauta. 
Ne užgaulumas, bet sumanus 
problemos kėlimas ir 
susidarančių palankių sąlygų 
panaudojimas mums gali pa
gelbėti tose pastangose. Tas ir 
yra daroma. 

Pavardės nutautinto varijanto 
prijungimas prie palaimintojo 
vysk. Jurgio Matulaičio lie
tuviškosios pavardės mūsų 
visuomenei visuotinai yra 
nepriimtinai. Tai pergyvename 
kaip mūsų sudrumsto praeities 
laikotarpio nemalonią liekana. 
Mes bent galime to nutautinimo 

Jurgis Matulaitis naudojosi 
savo laiku Matulevicz pavarde. 

Jubiliejaus minėjimo Romoje 
metu vyks Vatikano organi
zuojamas ir finansiškai remia
mas mokslinis simpoziumas. 
Privatiniuose pokalbiuose jis 
sukėlė skirtingų nuomonių. 
Simpoziumo paska i t i n inkų 
tarpe yra trys lietuviai, keturi 
lenkai, du vokiečiai, vienas 
olandas ir vienas amerikietis. 
Visi yra aukšto lygio profesio
nalai istorikai. Mūsų tarpe buvo 
nepasitenkinusių, kodėl ten per 
maža lietuvių. Simpoziumo or
ganizatorių t v i r t i n i m u , 
esančioms temoms daugiau 
lietuvių istorikų, savo mokslo 
darbais pasireiškusių, išeivioje 
nėra. Tokių, kaip prof. Zenonas 
Ivinskis, kaip prof. Adolfas 
Šapoka ir kiti istorikai moksli
ninkai, mūsų tarpe jau nėra. 
kiti kaip prof. J. Jakštas fiziškai 
nėra pajėgūs. O iš okupuotos 
Lietuvos pageidaujamų istorikų 
nebuvo galima atsikviesti. 

Tad šį simpoziumą reikia 
priimti taip. kaip j i s y r a 
suorganizuotas. Tenka tikėtis, 
kad visi simpoziumo paskaiti
ninkai išsilaikys objektyvios 
tiesos lygyje. Be abejo ten bus ir 
klausytojams progų pateikti 
klausimus, nuomones ir opo 
nuoti. jeigu iškiltų kas abejotino 
ar neobjektyvaus. Yra naudinga 
ir rekomenduotina simpoziume 
dalyvauti. Tarptautinio pobū 
džio simpoziumus reikia priim
ti kaip mūsų dabarties gyve
nimo aplinkybių bū t inybe . 
Reikia s tengt is jų lygyje 
reikštis. Objektyvios tiesos 
ieškojimas ar bent dalinis jos 
atidengimas yra vertinai įnašai 
į tautos bei pasaulio kultūros 
aruodą. Simpoziumo paskaitos, 
klausimai ir pasisakymai tilps 

simpoziumo leidinyje. Tai bu 
prasmingas Lietuvos krikščic 
nybės jubiliejaus atžymėjima^ 

Visa jubiliejaus minėjimo prc 
gramą bus įspūdinga. Pavyz 
džiui akademijoje, ruošiamoj' 
Vatikano priėmimo salėje, bu 
mūsų kūrybingo mokslinink> 
prof. V. S. Vardžio paskaita 
mūsų pasaulinio masto solistė 
Lilijos Šukytės koncertas, mūši 
įspūdingo operos choro menine 
programa. O taip pat daug kiti 
vertingų ir prasmingų renginių 
jau plačiau spaudoje minėtų 
Ten bus progų pasisemti žinių 
nus ivež t i savo padėkas 
prašymus, asmeninius rūpės 
čius, paprašyti Dievo pagalbos 
mūsų visos tautos sunkia 
dabarčiai. 

Prieš porą metų nuo šv. Kaži 
miero s u k a k t i e s minėjime 
visuomenės dalis buvo sulai 
kyta. kitaip sakant apgauta. Tu 
suvedžioti nedalyvavusieji per 
gyveno nusivylimą, vėliai, 
sužinoję, kokius neužmirštamu* 
pergyvenimus buvo patyrę 
aktyvūs minėjimo dalyviai Ro 
moįe. Tada ..netikriesiems pra 
našams" buvo pavykę pagarbą 
savo tautos šventajam kiek pri
slopinti. Tai buvo savotiškas 
piktos meškos ..patarnavimas*" 

Pilna įspūdinga krikščionybės 
minėjimo programa laukia daly
vių iš viso pasaulio atvykstan
čių su sąmoningu religiniu tau
tiniu nusiteikimu su piligri
mine nuotaika. Ten bus progų 
pasinaudoti vertinga jubiliejaus 
renginio literatūra, medžiagiš
kai paremti tendencingų pasta
bų sulėtinta sunkią lėšų telkimo 
naštą. Kiekvienas dalyvis pajus 
gilų dvasinį pergyvenimą įsijun
gimu i šios religines tautinės 
reikšmės t iktai šimtmečiais 
pasikartojantį renginį. 

JAUNYSTĖS KELIAIS 
ALEKSANDRAS TENISONAS 

1898 — 1986 

tris talerius, o penėtą kiaulę už pusantro talerio. 
Svarbiausieji uostai buvo Ryga ir Revelis. Tad ir 
bėdžiai vokiečiai, kurie čia rasdavo prieglobstį, greit 
prasigyvendavo ir tapdavo tos žemės ponais ir 
valdovais. Kiekvienas vokietis kelneris ar rankpel
nys, rašo Rucovas, laikė didele gėda ir negarbe, jei 
jis šioje žemėje turėjo keliauti pėsčias, nes kiekvieną 
vokietį vokiečiai dvarininkai vežiodavo iš vieno 

4 dvaro į kitą veltui, be atlyginimo. Taip pat jį ir gerai 
Truputis duomenų iš „Livonijos kronikos , kodėl pavaišindavo. Kiekvienas vokietis, koks jis nebūtų. 

tie vokiečių baronai atsirado Livonijoj ir kaip uems už b ū t u Padaręs įžeidimą, jei jis praeitų pro pono ar 
„krykščionybę vergavo estų ir latvių žemdirbiai. dvarininko dvarą ten neužsukęs. Kiekvienas vokie-

Livonijos kronikos autorius Baltasaras Rucovas tis dėl jo kalbos buvo mielas svečias ir nuoširdžiai 
buvo vokietis, gimęs Taline (Revelyje), kur jis nuo vaišinamas. 
1563 metų pastoriavo liuteronų Šv. Dvasios bažny- Livoniją atrado vokiečiai 1158 metais karaliaus 
čioje. Kroniką jis rašė vokiečių kalba, aprašė įvykius Fridriko Barbarosos valdymo metu. Tai buvo Breme-
Livonijoje nuo 1158 iki 1583 metų, kada Livonijos no pirkliai, kurie savo laivais atplaukė pas lybius. 
ordinas jau buvo žlugęs (1560). Savo knygą Cia jie atvyko ne savo noru, rašo Rucovas, bet audra ir ordino magistrai užmiršo gerus pavyzdžius ir 
išspausdino 1584 metais Bartos kunigaikščio jūroje juos atbloškė pas pagonių tautą į Dauguvos pradėjo nereikalingus tarpusavio karus. Buvo laikai 
spaustuvėje. Mirė 1600 metais, tačiau jo gimimo ir žiotis. Cia jie po įvairių peštynių su vietiniais 
mirimo datose yra neaiškumų, skirtingų nurodymų, gyventojais užmezgė prekybą. Vokiečių pirkliai 

Livonijos ordino valdos, nurodo Kronika, plėtėsi išplaukdavo ir vėl sugrįždavo su prekėmis. Po kurio 
nuo Klaipėdos (Memel) iki Narvos šiaurės rytuose — laiko pradėjo statyti prekėms sudėti sandėlius — 
120 mylių išilgai ir 40 mylių skersai. Visas plotas tvirtoves Ikškilyje ir Dolėje ir taip, vietiniams 
sudarė tris provincijas — estų, latvių ir kuršių, bet gyventojams nieko blogo neįtariant, atsirado 
estų provincijos žemė buvo derlingiausia. Ordino vokiečių-krikščionių tvirtovės Livonijoje. Apie 1200 
oficialioji kalba buvo visur vokiečių kalba metus krikščionybę platino jau riterių ordinai. Kai 

Pastorius Rucovas Kronikos įvade rašo, kad latviai ir lybiai suprato, kad vokiečiai nori užkariau 
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Savo kronikos įžangoje Kucovas rašo: „Kai 
Dievas norėjo iš Livonijos pagonių sukurti išrinktą 
krikščionišką bendruomenę, tai jis parinko visus 
patikimus Bremeno vyskupus, valdovus ir narsius 
didvyrius (skaityk — narsius karius, -A.T.h kurie 
vedė Livonijos tautas prie krikščioniško tikėjimo... 
Jų šviesūs darbai buvo nukreipti tik į pagoniškų 
tautų sielų išganymą. Kai pirmieji dievobaimingieji 
ir ištikimieji vyskupai kartu su Vokiečių ordino 
magistrais Livonijoje buvo atlikę sunkiausius dar
bus, įkūrę savo palikuonims tvirtas pilis, daug 
neprotingų pagonių buvo atvirtę prie Dievo, tai jie 
tikėjosi, kad ir jų pasekėjai seks jų pavyzdį, kaip 
pridera vyskupams bei valdovams, ir tęs toliau pago
nių atvertimą į Dievo tikėjimą.. 

Bet čia pasirodė daug negerovių. Kai kurie 
Rygos ir Tar tu vyskupai bei kiti Livonijos vyskupai 

kada vyskupai kvietė į pagalbą prieš ordino magist
rus netikėlius rusus ir lietuvius. Tie karai buvo 
vedami tik dėl pasaulinės garbės ir valdžios troški
mo... Prasidėjo varžybos, karai. Dievo garbė buvo 
užmiršta, ir šėtonas sėjo piktžoles tikroje Dievo 
žodžio dirvoje. Tinginiavimas, prabangus gyveni
mas, išdidumas ir kitos negerovės įsiveisė tarp 
valdovų ir jų pavaldinių... Paprastai viršininkai, 
komtūrai, fogtai mėgdavo pasipuošti aukso 

Livonija savo pavadinimą gavo nuo lybių genties ti jų žemes, jie atsisakė priimti iš jų krikščionybę, grandinėlėmis, brangiais drabužiais, viešai rodytis 
pavadinimo. Livonijoje yra, rašo Rucovas. labai Popiežius Inocentas III 1199 metais paskelbė kry 
daug dvarų ir kaimų. Daugumas dvarininkų yra žiaus karą ir į Livoniją atvyko kryžiuočiai. 1202 
vokiečiai. 2emė derlinga, daug miškų ir miško žvė- metais buvo įsteigtas kalavijuočių ordinas ir... visą 
rių. daug ežerų ir upių, turtingų žuvimis. Olandijos ir šalį pamažėliais pradėjo valdyti magistrai, komtu 
Libeko laivai išveža iš Livonijos uostų daug grūdų, rai ir fogtai. Po to Rygos vyriausias vyskupas su 
linų ir kitokio turto. Taip pat buvo išvežama daug savo keturiais vyskupais — Tarty, Samsalos, Kuršo. 
gyvulių. Didelį riebų jautį galima buvo nupirkti už Revelio... 

tnmituotojų lydimi, tarytum lygūs kunigaikščiams 
ar karaliams... Tokį pat puikybės gyvenimą vedė ir 
feodalai bei dvarininkai, ir tas labai apsunkino 
gyventojus, kurie kentė nuo visokių sauvaliavimų, 
būdo silpnybių Bažnyčios reikalai buvo apleisti. 

(Bus daugiau^ 
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LB Floridos apygardos suvažiavimo prezidiumas Iš kairės: L. Bajorūnas, .prot". dr. P. Zunde. K. 
t \ sotus. P. Griškelis, A. Valavičius. V. Salčiūnas. stovi A. Armalis ir -J Navakas. 

Nuotr B. Ginė iausko 

SĖKMINGAS JAV LB FLORIDOS 
APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS 

I rena Jakimčiūtė . inž. Zigmo 
ir Brigitos Jakimčių duktė Ann 
Arbor , M i c h i g a n , lydima 
tėvelių, brolio ir didelio būrio 
draugų, pasipuošusi pavasario 
ž i eda i s , d i d ž i a j a m e Michi-
gan universiteto stadijone po 
penkerių metų intensyvaus 
mokslo gavo dvigubą mokslo 
laipsni įdual degree) Bachelor of 
Science įn Biological Sciences ir 
English Li te ra ture . 

Irena baigė ka ta l ikų St. The 
mas pradžios mokyklą ir Kr. 
Gabriel Richard gimnaziją Ann 
Arbor . B ū d a m a d a r labai 
j a u n u t ė p a m ė g o sportą i r 
pasižymėjo plaukime — daug 
m e t ų d a l y v a u d a m a ne t ik 
a m e r i k i e č i ų ruoš iamose 
varžybose, bet ir pabaltiečiu bei 
lietuvių sporto šventėse. 

Univers i te te I rena aktyviai 
p r i k l a u s ė Zeta T a u Alpha 
korporac i ja i . L a b a i mėgsta 
rašyt i ir 1983 metais laimėjo 
Michigan universiteto aukš 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

84 ir Puiaski savininkas parduoda gražų 
pagal užsakymą statytą tinkanti giminingai 
šeimai namą. 3 mieg . formalus valgo
masis. C/A. naujas kilimas, užuolaidos, 
namų apyvokos daiktai. $95.900 
Skambinkite 

767-8039 

R F. MAX GREIT 
REALTORS i PARDUODA 

Adv. I r e n a J a k i m e i ū t ė 

I rena šalia mokslo t a ip pat visą 
la ika dirbo advokatūros įstai
goje a ts isakydama atostogų ir 
visų kitu pramogų. 

Si rudeni Irena t ęs ia studijas 
Loyola School of I.avv Chieagoje. 

Linkime būsimai lietuvaitei 
advokatei sėkmės jos pasirink-

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

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

m MIS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžinmqai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J . BACEVIČIUS 

BELL-BAC£ REALTORS 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

FOR BENT 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

Darbingas apygardos atstovų 
metinis suvažiavimas ir ban
k e t a s su p r o g r a m a įvyko 
gegužes 1 ir 2 dienomis Lietuvių 
klubo salėje. St. Petersburge. 

Apyga rdos va ldybos pir
m i n i n k a s Adolfas Armal i s 
gegužės 1 d. a t idarydamas su
važ i av imą , t a r p k i t ko , 
pažymėjo, kad nuo pereito su
važiavimo mažai kas pasikeitę. 
Tebesanti jėgos politika tarp
taut inėms problemoms spręsti 
40 m e t u be n u s i k a l t i m ų 
išgyvenę Amerikoje jos piliečiai 
apkal t inami abejotinos vertės 
įrodymais ir deportuojami i 
Sovietų S-ga. Gal didžiausias 
t a r p t a u t i n ė j poli t ikoj pasi
keitimas liečiąs mus ir tėvynėje 
gyvenanč ius l i e tuv ius esąs 
A m e r i k o s s u a r t ė j i m a s su 
fakt iškai ar t a r i a m a i lais
vėjančia Sovietų Sąjunga. -Jei 
tam suartėj imui neatsirasia 
kliūčių, ta i turėsią nepaprastą 
jtaką mūsų organizacijų po
litikai ir veiklai. Šiame suvažia
vime būsią bandoma pasvars
tyti Floridos LB veiklą esamu 
sąlygų ribose. \ suvažiavimą at
vyko a t s tova i iš At lan tos . 
Auksinio kranto . Miami. Palm 
Beach. St. Petersburgo ir Sun-
ny Hills. Sveikino suvažiavimą 
ir linkėjo, kad visi jungtųsi j 
darbingą suvažiavimo eiga. 

P rasmingą invokacija su
kalbėjo kun. V. Dabušis. mal
d a u d a m a s V i e š p a t i padė t i 
išlikti iš t ikimais mūsų pasi
ryžimuose, duoti išminties ir sti
prybės dvasios visiems, kurie 
dirba mūsų tautai ir aukojasi jos 
labui. Prisiminė ir mūsų Ben
druomenės viena iš kūrėju Dr. 
Petrą Vileišį, o jo asmenyje ir 
visus mirusius. 

Kun. V. Dabušis perdavė 
suvažiavimui JAV buvus io 
krašto valdybos p i rmininko 
A.Gečio ir šiandiena perimančio 
primininko pareigas V. Volerto 
sveikinimus. J ie abu linki, kad 
suvažiavimas būtu sėkmingas. 
P i r m i n i n k a s A. A r m a l i s 
p r a n e š ė , k a d s u v a ž i a v i m ą 
sveikina Floridos Amerikos Lie
tuvių klubas, l inkėdamas dar
niai išspręsti visus rūpimus 
klausimus, primindamas, kad 
šio klubo ilgameti- pirmininkas 
yra A. Karnius . 

S u v a ž i a v i m o d a r b o t v a r k ė 
buvo išsiuntinėta apylinkėms. 
Suvažiavimas ją priėmė su pa
pildymu, kad padarys praneši
mus ir šios apygardo- .JAV I,B 
tarybos atstovai. 

Pirmininkas A. Armalis i pre
zidiumą pakvietė paskaitininką 
prof. dr Praną Zunde, sim 
poziumo vadovą Rima Česonį, 
apylinkių pirmininkus bei at
stovus L. Bajorūną. P. Griškelį. 
V. Ša l č iūną . A. Dūdą. A. 
Velavičiu ir apygardos valdybos 
sekretorių J. Navaką 

Suvažiavimą globojusios St. 
Petersburgo apylinkes pir. A 
Dūda pasveikino suvažiavimo 
dalyvius, l inkėdamas darnioje 

GIMKA tuvių priklauso apyl inkei , nes čiausią literatūros premiją ..The t a m e mokslo kelyje. Gaila, kad 
i»-^r.̂ cj mviimn močiutė Paulina 

nuotaikoje sėkmingai išspręsti 
visus rūpimus bei iškilsiančius 
klausimus, tarpusavy paben
draut i ir maloniai praleisti 
laika mūsų vietovėje. 

Auksinio K r a n t o — apyl. 
pirm. L. Bajorūnas pranešė, kad 
apylinkės ribose gyvena apie 
100 lietuvių. Aktyvių yra apie 
60. Dauguma vyresnio amžiaus. 
Jaunesni turi įvairius darbus ir 
į bendrą veikimą mažai jungia
si, nors piniginėmis aukomis 
neatsisako paremti. Vieną sykį 
į mėnesį renkasi lietuviškoms 
pamaldoms ir vieną kartą į 
mėnesį turi kultūrines popietes. 
Tai bendri pietūs, po kuriu būna 
įvairios trumpos programos. 
Prie apylinkės veikia Vasario 
16 gimnazijai remti būrelis. J 
Vasario 16 minėjimą atsi lankė 
100 asmenų. Aukų surinkta 
2,075. iš kurių Bendruomenei 
935 dol. Suruošta 2 gegužinės. 
Pelnas paskirstytas lietuviškai 
spaudai. Po 100 dol. paskir ta 
Vasario 16 gimnazijos bendra
bučio statybai ir Americans for 
Due Process. Trumpai paminėta 
motinos ir Vėliniu dienos. 

Miami apyl. pirm. P. Griškelis 
savo pranešime pareiškė, kad 
malonu būtų papasakoti apie 
didžius darbus, bet ju nėra. 
T e n k a t ik p r i m i n t i , k a i p 
prabėgo pastarieji neveikios 
metai apylinkėje. Niekas mūsų 
nebarė , n iekas d ik ta to r i a i s 
nevadino ir valdybos sudėties 
keisti nenorėjo, todėl valdybos 
ketvertukas, kuris išrinktas per 
a p y l i n k ė s s te ig iamąj į su
sirinkimą tehevaldo iki šiol. LB 
nariu 38. Solidarumo mokestį 
sumokėjo visi. Šiais metais 
Vasario 16 proga su klubo su
r u o š t a m minė j ime a u k ų 
sur inkta 4.968 dol.. iš kuriu L. 
Bendruomene i 1.264. Šia is 
metais Švęsime 5-riu metų ap
ylinkės ir tos pačios valdybos 
sukakt i . 

Palm Beach County — apy
l i n k e s p r a n e š i m a p a d a r ė 
valdybos narys V. Salčiūnas. 
Sunku esa pasakyti kiek lie-

ne visi aktyviai dalyvauja jos 
veikloje. Yra a tvyks tančių sve
čių ir sezoninių gyventojų. Pas
tebėta, kad sezono metu s tam
besniuose rengin iuose daly
vauja ap ie 70 ir d a u g i a u 
asmenų. Spėjama, kad šią apy
linkę sudaro ne mažiau 100 lie
tuvių. Tik žiemos sezono me tu 
skubame rūpintis l ietuvišku gy
venimu. Pavyks ta nuve ik t i ir 
nemažus darbus . Je i k a s pa
vyksta, tai t ik dėl to, k a d per 
pastaruosius 5-6 metus t a r p pa
vienių lietuvių ir organizacijų 
sustiprėjo solidarumo ir bendra
d a r b i a v i m o d v a s i a . I š n y k o 
į tar inėj imai ir n e s u t a r i m a i . 
Visus s tambesnius užmojus LB 
daro drauge su kitų organizacijų 
atstovais. Turime geras sąlygas 
ir dvasiniam, k u l t ū r i n i a m bei 
socialiniam gyvenimui . 

I r e n o s M a n o m a i t i e n ė s 
nuopelnas, kad gyvuoja ir auga 
„Dainos" choras su ar t i 30 dai
nininkų. Išvardino eilę meno 
darbuotojų bei kitose sri tyse 
besireiškiančių. Apyl inkės val
dyba leidžia Floridos ryt inio pa
kraščio Lietuvių biuletenį , ku
ris informuoja apie ku l tū r in į ir 
organizacinį gyvenimą lietuvių 
kolonijose nuo Sunny Hi l l s iki 
Miami. Dažnai jo informacija 
panaudojama ir l ietuvių spau
doje. Iškilminga buvo Vasar io 
16. Bažnyčioje Mišias a tnašavo 
ir pamokslą pasakė Palm Beach 
vyskupas Thomas V. Daily 

Hopvvood A\vard" už rašinį „Joe Irenos mylima močiutė Paulina 
McCarthy and Dre\v Pearson — Jakimėiene-Nekrash visą laiką 
Dual Biography". gyvenusi Rockt'orde. Illinois, 

Norėdama gauti praktiško labai sunkiai serga ir negali 
patyrimo ir priprasti prie darbo džiaugtis Irenos laimėjimais, 
disciplinos, tėvų skat inama. K. P . 

BRIGHTON PARKE 
išnuomojamas 4 kamb apšildomas 
butas 1-mam aukšte. Skambinkite 
vakarais 

247-3777 

VASARVIETĖ — LAKESIDE, M l ar
ti Pebble House. Graži. 2 mieg.. nau
jai atremontuota, 1 blokas nuo priva
taus pliažo tarp gegužės - rugsėjo už 
S1,400 mėn. arba S365 sav. Skambin
kite Ritą šiokiadieniais po 5:30 vai. 
P-P-

(312) 445-4465 

Išnuomojamas kambarys vyresnio 
amžiaus moteriai. Skambinti 

737-0618 

Kurie domisi namų kainomis Čikagos 
mieste arba pietvakariniuose prie
miesčiuose ir norėtų pagelbos 
nuspręsti ką pajėgtų pirkti, dėl ma
lonaus, sąžiningo ir profesionalaus pa
tarnavimo, prašom kreiptis Į RIMĄ 
NOVICKĄ — REALTOR 

Gnfcjfr A. ROSECKY 
2 J . REALTY, INC. 

R I M A S NOVICKIS 7 4 9 - 2 1 0 0 
Jūsų namų įkainavimas nemokamas 
Galime rasti naujus namus nuo Flori
dos iki VVisconsino 

84 ir KEDZIE — savininkas parduo
da 3 mieg mūrini labai švarų namą. 
Galima tuojau užimti. Skambinkite 
angliškai. 

5 8 2 0 3 4 9 

MISCELLANEOUS 

Marijos Tūbelytės-Kuhlmanienės tapybos 
Petersburgo Lietuviu klube. Iš kaires: dr 
Kuhlmanienė ir A. Gudaitis. 

parodos atidarymas St. 
Aldona Valienė. dail. M. 

Reikšmingas ir 
1000 amerikiečių iš jo girdėjo o r i g i n a l u s j u b i l i e j i n i s 

paminklas 

į n fintai I loridojc 

St. Petersburg, Fla. 

apie Lietuvių ir Vasa r io 16 
reikšmę l ie tuviams, l s a a n n i a 
a m e r i k i e č i a m s a p i e 500 
l a n k s t i n u k ų L I T H U A N I A . 
Sa lė je buvo i š k i l m i n g a s 
minėjimas su s t ipr ia ku l tū r ine 
programa. Aukų su r ink ta 3,655 
dol.. iš kur ių LB 1.670 dol. Lie
tuv iškam šviet imui suauko ta 
403 dol. Per me tus organi
zuota protesto la iškai ir tele
g r a m o s del O S I i š p u o l i ų . 
Valdyba iš savo iždo paskyrė 
500 dol. spaudai pa remt i ir po 
100 dol. Vasario 16 gimnazijai . 
Lietuvių Fondui ir Americans 
for Due Process. 

LB Floridos apv^ardo1- nuvažiavimo metu Iš kaires apygardos pirm. 
Adolfas Armalis, sekretorius J. Nav;ik,i- ir paskaitininkas prof. dr P. 

Nuotr B. G i n č i a u s k o 

Daugelyje vietų jau darbščiai 
veikia Lietuvos krikščionybės 
600 m. sukakčiai rengti komi
tetai. Connecticut valstijos ir 
gretimųjų apylinkių lietuviai 
bus vieni iš pirmųjų, kurie šią 
jubiliejine iškilmę atšvęs jau 
gegužės 17 dieną. Išskirtinis 
įvykis bus tuojau po iškilmingų 
šv. Mišių Hartfordo arkidiecezi-
jos katedroje: bus pašventintas 
specialiai šiai progai pastatytas 
l ie tuviškas kryž ius . Tačiau šis 
didelis projektas pareikalaus 
nemaža išlaidų. Todėl komitetas 
ir nori nuoširdžiai kreiptis i 
Connecticut ir apylinkių lie
tuvius, kad jie savo auka parem
tų kryžiaus statymo projektą. 
Aukas prašome siųsti kun . Jo
no Rikteraičio adresu: St. An-
drevv's church. 396 Church St.. 
New Britain, CT 06050. arba 
kun . F r a n k Karvel iu i . St. 
Joseph's Rectory. 46 C o n g i " ^ 
Ave., Waterbury. CT 06708. 

Šitoks kryžius yra vienintelis 
tokios rūšies paminklas prie 
bažnyt ines metropolijos ka
tedros ir jis liks akivaizdžiu 
liudytoju ateinančioms kartoms 
apie lietuviu tautos kovas ir 
k a n č i a s g inan t religijos i r 
t a u t i n ė s n e p r i k l a u s o m y b ė s 
idealą. 

Komiteto vardu. 
K u n . V. C u k u r a s , kapelionas 

KNYGOS IR DAILĖS 
P A R O D A 

Kovo 28 d. St . Petersburgo 
l i e t u v i u k u l t ū r i n ė 
s u r e n g ė Mar i jos 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bondod, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — Te l . 636-296o 

9*SL KMIEC4K REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos 'populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Df iy te l 
Šcertoartei Mayer del sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo., 

sekci ja 
,.. D_ _ Tūbelytės 
Kuhlmanienės novelių rinkinio 
..įsibrovėlė" sut ik tuves ir jos 
tapybos parodos at idarymą. 
Knyga susi r inkusiems pristatė 
režisierė ir rašytoja Dalila Mac-
kialienė. o apie jos tapyba pa
kalbėjo dai l in inkė dr. Aldona 
Valienė. Stasys Vaškys perskai
tė novelę . .Smulkmenos". 

Muzikine šio renginio dalį 
atliko iš Clevclando atvykusios 
Kristina u ll<'na Kupvevičiutės. 

B. N. 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

LIETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra riavusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso Šešplau-
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje. 244 psl 
Knygos kaina 8 dol . su persiuntimu 
9 50 dol. Illinois gyventojai moka 
10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardiene 

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

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

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

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

ATIDARĄS APŽIŪRĖJIMUI 
SEKMADIENĮ 
1 • 4 v. p.p. 

3245 W. 83 PI. — švarus 5 kamb narnas; 
2 dideli mieg. ištisas skiepas 

ATIDARI NAMAI APŽIŪRĖJIMUI 
Sekmadienį 1 - 4 v. p.p. 

3614 W. 84 St. — 3 mieg. mūrinis 30 m 
namas: gero medžio kabinetų virtuvė 
mamai, pusiau baigtas skiepas, centrinis 
vėsintuvas. 2V2 auto. garažas, naujas kili
mas Skubiai atvykite pamatyti! 

4520 S. St. Louis — tiktai 39.900 5 kamb 
namas 2 mieg . v 2 prausyklos, ištisas 
skiepas su virtuve, naujas šildymo pečius 
ir elektra, uždara priekinė ir užpakalinė 
veranda, alum. namo viršūnė, tvarkingas 
ir švarus Jei rasite geresni Bnghton Parke 
už 39.900 — pirkite' 

7329 S. Albany — 8 kamb mūrinis 
nepaprastas namas 5 didžiuliai mieg . l3/4 
prausyklos, didelis skiepas ir kiemas. 4 
namų apyvokos daiktai, ištisas skiepas. 2 
auto garažas Labai geram stovyje — 
skubiai pamatykite1 

No. 808 — 71 ir St. Louis: 3 mieg 35 
m mūnnis namas; mod medžio virtuves 
kabinetai ištisas skiepas; 2 auto. garažas 
Arti 71 ir Pulaski apsipirkimo centro Geras 
pirkinys už šią žemą ka:ną — skambinkite 
dabar1 

GARFIELD RIDGE NEPAPRASTAS 
NAMAS 

No. 837 — Archer ir Narraganssett — 
3 dideli mieg . 25 m mūrmis pagal 
užsakymą statytas: 2 pilno dydžio prausyk
los, tinkuotas skiepas su 4-tu mieg. ir 
vasarai virtuvė; naujas su durų atidarymo 
įtaisu 2'/2 auto garažas alum papuoši
mas. 1 blokas iki Archer autobuso 
Skambinkite dabar pirmieji kol dar 
neparduotas 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai |ums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O BRIEN FAMILY REALTY 
Tel . — 434-7100 



•* + LIETUVIAI 
DEMONSTRACIJOJ 

WASHINGTONE 

„Kasos" informaciniam susirinkime gegužės 3 d. Jaunimo centre Iš kairės: kalba Chicagos skyriaus 
vedėjas Vytenis Rasutis, sėdi — Vaclovas Kleiza, dr. Rimas Vaičaitis, Gintas Žemaitaitis ir Zenonas 
Jurvs. 

TVIRTI PAGRINDAI 
IR SVIESI ATEITIS 

Viena iš lietuviŠKų įstaigų, 
kuriomis žmonės labiausiai 
domisi, yra lietuvių federalinė 
kredito uni ja Kasa . Kai 
gegužės 3 d. įvyko Chicagos 
skyriaus metinis narių infor
macinis susirinkimas, Jauni
mo centro mažoji salė vos 
įstengė sutalpinti atvykusius. 
Gal ir nenuostabu: Chicagos 
lietuviai šiuo metu į Kasą yra 
sudėję apie 26 mil. dol., ir 
jiems svarbu, kad jų san
taupos būtų gerai tvarkomos. 
Ypač dėl to, kad tai juk kredito 
sąjunga, kur taupytojai nėra 
tik šiaip sau klientai, bet 
organizacijos nariai, su teise 
rinkti jos vadovybę ir kitomis 
nario teisėmis. 

Šis s u s i r i n k i m a s buvo 
grynai informacinio pobūdžio 
(vadovybės rinkimai jau įvyko 
kovo mėn. korespondenciniu 
būdu). Pranešimus darė Kasos 
direktorių tarybos naujasis 
prezidentas dr. Rimas Vaičai
tis (pakeitęs buvusį Vytautą 
Vebeliūną), i žd in inkas ir 
reikalų vedėjas Gintas Žemai
tai t is , revizijos komiteto 
pirmininkas Zenonas Jurys ir 
vietinio Chicagos skyriaus 
vedėjas Vytenis Rasutis. Susi
r inkimą a t i d a r ė ir j am 
vadovavo generalinis garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza, 
vienas iš dviejų Chicagoje 
gyvenančių Kasos direktorių 
(antras yra dr. Tomas Remei
kis). Pranešimai buvo svarūs 
ir išsamūs, jiems pasibaigus 
publika gavo progos kelti 
klausimus, į kuriuos taip pat 
dalykiškai atsakyta. Po oficia
liosios dalies Kasos pakvies 
tas jaunimas surengė vaišes. 

Iš pranešimų paaiškėjo, jog 
šiuo metu Kasos aktyvų jau 
yra apie 62 milijonų dol. Narių 
skaičius viršija 5,000. Per 
praėjusius, labai sėkmingus 
1986 m. jų indėliai (santau
pos) pakilo 11 mil. dol., nuo 46 
iki 57 mil. dol. Didžiausias 
pakilimas — New Yorko ir 
Chicagos (įskaitant Cicero) 
skyriuose. Nariams išduotų 
paskolų suma taip pat pakilo 
nuo 31 iki 44 mil. dol. Pelno 
Kasa padarė 5.3 mil. dol., iš 
kurio nariams dividendais 
išmokėjo 4.2 mil. dol. Atsiskai
čius su nariais, gryno pelno 
liko 1.1 mil. dol., kurio tam 
tikras valdžios nustatytas 

nuošimtis padėtas į rezervus. 
Bendra rezervų suma — 2 mil. 
dol. Be to, kiekviena sąskaita 
atskirai apdrausta iki 100,000 
dol. Tad, atidarydamas kelias 
skirtingas sąskaitas, kiekvie
nas asmuo ar šeima gali 
saugiai laikyti Kasoje žymiai 
daugiau negu 100,000 dol. 
Krizės atveju, apdraustos san
taupos būtų nariams sugrąžin
tos ne ilgiau kaip per 2 savai
tes. 

Pas idž iaugdamas tvirtu 
Kasos stoviu bei gražiu jos 
augimu, prez. dr. Vaičaitis 
pažymėjo, jog aplamai kredito 
unijos yra šiame krašte 
pat ikimos ir sėkmingos 
institucijos. Iš viso jose 
amerikiečiai laiko apie 165 
bilijonu dolerių. Ir bankru
tuoja " žymiai rečiau, ne^u 
vad. t jymo ir skolinimosi 
(savingc and loan) bendrovės 
(pernai tokių užsidarė 150). O 
mūsų Kasa valdžios inspekto
rių net buvo specialiai pagir
ta, kad turi tokį. mažą (paly
ginus su kitais) prarastų 
paskolų nuošimtį. Matyt, kad 
lietuviai atsargūs ir atsakin
gi. Be to, tie inspektoriai 
nusistebėjo ir tuo, kad Kasos 
personalo išlaidos (atlygi
nimai ir t.t.) yra vienos iš 
žemiausių visoje Amerikoje. 
Direktoriai neima algų, o 
tarnautojams atlyginti išlei
džiama tik 5.6% visų pajamų, 
kai tuo tarpu tokių išlaidų 
vidurkis Amerikoje yra 12.3%. 
Anot iždininko G. Žemaitai
čio, neveltui apie lietuvius 
sakoma, kad jie yra „cheap-
skates" (apytikriai išvertus, 
„skūpuoliai sau patiems")-

Kad Kasa ir toliau liktų 
stipri, jos tvarkytojai stropiai 
žiūri, jog gausėjantys narių 
indėliai, už kuriuos reikia 
mokėti d iv idendus , gerai 
išsibalansuotų su paskolomis 
bei investicijomis, iš kurių 
gaunamos pajamos. Susi
rinkimo dalyviai pajuto, kad 
Kasa — gerose rankose. Jos 
priešakyje — du nauji vyrai: 
prez. dr. Vaičaitis ir ižd. 
Žemaitaitis, visų einamųjų 
reikalų generalinis vedėjas, į 
kurio finansinius sugebėjimus 
ir dr. Vaičaitis atkreipė dėme
sį. Kiti tarybos nariai: Vytau
tas Alksninis, Romas Kezys, 
S tasys Kl imas, Algirdas 

Nuoti lino Meilaus 

Šilbajoris, Vytautas Vebeliū-
nas ir jau minėti V. Kleiza ir 
dr. T. Remeikis. V i sas 
išduodamas paskolas tvirtina 
centrinis paskolų komitetas, 
savo ruožtu prižiūrimas revizi
jos komiteto, kurio pirminin
kas Z. Jurys suvažiavime 
paaiškino finansinės kon
trolės procedūrą. 

Ateityje numatyta ne tik 
plėsti narių — taupytojų 
skaičių, bet ir išduoti daugiau 
paskolų, ypač vad. pirmųjų 
morgičių. Žadama įvesti ir 
vad. atviro kredito paskolas, 
k u r i o m i s n a r y s g a l ė s 
pasinaudoti kada ir kiek nori 
iki 75,000 dol. ribos, o taip pat 
ir l i e t u v i š k a i s Ženk la i s 
papuoštą VISA kredito kortelę 
palankesnėmis negu bankų 
sąlygomis. 

Chicagos skyriui vadovau
jąs Vytenis Rasutis, profesio
nalus finansininkas ir žymus 
Jaunimo sąjungos veikėjas, 
trumpai apibūdino skyriaus 
augimą įdirba 9 asmenys, 6 
pilnu laiku), pastarųjų metų 
naujoves (įvestos asmeninių 
čekių sąskaitosi ir užmojį neto
limoj ateity atidaryti trečią 
skyriaus įstaigą (šalia jau 
esančių Marųuette Parke bei 
Cicero) kur nors Chicagos 
prietvakariniuose priemies
čiuose. Beje. kasos įstaigų šiuo 
metu yra ne tik New Yorke, 
bet ir Detroite, St. Petersburge 
bei Waterburyje. 

T a proga a t s a k a n t į 
pasiteiravimus iš publikos 
buvo pažymėta, jog Kasa ir 
Litas yra dvi visiškai atskiros 
ir viena nuo kitos nepriklau
sančios institucijos. Tad Lito 
bėdos, kokios jos bebūtų, nelie
čia Kasos. Praeityje, tiesa, 
vienas ir tas pats asmuo prezi
dentavo abiejose, o dabar ir 
abiejų prezidentai skirtingi. 
Bet Litas ir Kasa visuomet 
veikdavo ir veikia atskirai, 
tvarkosi pagal skirtingus 
reguliaminus ir vykdo skirtin
gas funkcijas (Litas yra 
privati investavimo bendrovė, 
Kasa yra visuomeninis kredi
to kooperatyvas, s tropiai 
prižiūrimas valdžios, niekuo
met neturėjęs su ja jokių 
nesusipratimų ir tiesiogiškai 
atsakingas savo dalininkams, 
Kasos taupytojams). 

Lietuviškiems reikalams 
Kasa iki šiol yra išdalinusi 
apie 90,000 dol. Kaip paaiški
no dr. Vaičaitis, valdžios 
nuostatai neleidžia Kasai skir
ti tiesioginių aukų. Tad Kasa 
remia lietuvybę netiesiogiš-

Gegužės 1 d. VYashingtone 
įvyko demonstracija už perse
kiojamuosius krikščionis So
vietų S-goj ant JAV kapitoliaus 
laiptų. Susirinko apie 400 
dalyvių, jų tarpe kelios dešimtys 
Washingtono lietuvių ir 
Lietuvių Katalikų religinės 
šalpos štabas iš New Yorko. 

Demonstracijos pagrindine 
kalbėtoja buvo neseniai paleis
ta ir į Vakarus atvykus poetė 
Irina Ratushinskaja, kuri kalė
jo Mordovijos lageryje kartu 
su lietuve Jadvyga Bieliaus
kiene. Po demonstracijos 
Ratushinskaja pasakojo, kad 
Bieliauske ^ė „lageryje buvo 
labai tvirta, banc'ė mums vi
siems padėti, ta pr sme elgėsi 
kaip tikra tikinčioji... Aš nie
kada nepamiršiu, kai grįžusi po 
pusmečio karceryje (vienutėje) 
ir lagerio kalėjime visiškai 
nualinta, beveik kasdien turė
davau širdies priepuolius, Bie
liauskienė atiduodavo dalį savo 
gliukozės (jos duodavo po 
truputį*. Taip ve! mane iš tiesų 

kai, duodama skelbimus liet. 
spaudai, radijo valandėlėms, 
u ž s a k y d a m a l i e tuv i škų 
organizacijų patarnavimus ir 
už tai joms užmokėdama, ir 
panašiais kitais būdais. Pvz., 
tie vaišes surengę ir aptarna
vę jaunuoliai buvo JAV Lietu
vių Jaunimo sąjungos nariai, 
kurie Kasos jiems skirtą 
užmokestį pasiėmė ne sau 
asmeniškai , bet perdavė 
Jaunimo s-gos iždui būsimojo 
Jaunimo kongreso išlaidoms 
padengti. Lygiai taip pat Šią 
vasarą Chicago skyrius 
pasamdys bent penkis rinktus 
Jaunimo kongreso atstovus su 
sąlyga, kad jie savo uždarbį 
skirs bilietui į Australiją (kur 
vyks kongresas) apsimokėti. 
Taigi šitaip Kasa šiek tiek 
sumažins tą naštą, kuri visuo
met slegia tėvus ir visuomenę, 
kai tik atidunda Jaunimo 
kongresų šurmulys. 

Susirinkimo nuotaika buvo 
gera. Dalyviai, rodos, pajuto, 
kad jų balso klausoma ir kad 
prie vairo stovi atsakingi 
žmonės (jų tarpe konsulas bei 
žinomi organizacijų vadovai). 
Kai vyrauja toks entuziaz
mas, tai galima tikėtis gerų 
dalykų. Kasai linkime švie
sios ateities. 

M. Dr. 

pastatė ant kojų". 
„Jadvyga taip pat buvo karce

ryje'", pasakojo Ratushinskaja, 
„Ir man buvo labai skaudu 
matyti, kaip moterį... mano 
motinos amžiaus... talpina j 
karcerį nurengtą, kaip ir mus. 
maitina kas antrą dieną, laiko 
šaltyje. Mes su Tatjana Osipova 
kreipėmės į KGB... sakydamos, 
jeigu norite ką kankinti, tai 
vietoj jos sodinkite į karcerį 
mus, leiskite ją į lagerį, mes 
pasiruošusios už ją atsėdėti. Be 
abejo jie su tuo nesutiko". 

Be Ratushinskajos, dalyviams 
kalbėjo kongresmenas Frank 
Wolf iš Virginijos, sen. Pete Wil-
son iš Kalifornijos, Institute on 
Religion and Democracy pirmi
ninkas Kent Hill iš Washing-
tono. Slavic Gospel As"ociation 
vedėjas Peter Deyneka iš India
nos aiškino apie peticijų vajų 
įkalintiesiems, o Religinės 
šalpos reikalų vedėjo pa
vaduotoja Gintė Damušytė iš 
New Yorko apie kalinių globos 
programą iAdopt a Prisoner 
Campaign). kuria stengiamasi 

" išvystyti platesnį laiškų rašymo 
vajų įvairių tikėjimų sąžinės 
kaliniams. 

Demonstrantai turėjo apie 
100 padidintų sąžinės kalinių 
nuotraukų, jų tarpe Balio Ga
jausko, Viktoro Petkaus . 
Voldemaro Karaliūno, Povilo 
Pečeliūno ir kitų atvaizdus. 
Dalyviams bei praeiviams buvo 
dalinami informacijos paketai, 
prie kurių buvo prisegta skirtin
go kalinio biografija su adresu. 
Bendroj informacijoj apie 
persekiojamuosius krikščionis 
buvo specialiai paruošta brošiū
ra, kuri pabrėžė 6 kalinių bio
grafijas, į skai tant lietuvio 
Viktoro Petkaus. 

Lietuvių Katalikų religinė 
šalpa kartu su trylika kitų orga
nizacijų priklausančių specialiai 
įsisteigusiai Solidarumo su 
persekiojamaisiais krikščio
nimis Sovietų S-goj koalicijai, 
surengė šią ekumeninę de
monstraciją. LIC 

MOKYKLŲ DEFICITAS 

Jeigu nebus pakelti mokesčiai 
švietimo reikalams, Chicagos 
miesto mokyklos 1987 - 1988 
m. turės apie 139 mil. dol. 
deficito. 

A.tA. 
VINCENT BLAŽYS 

Gyveno Chicagoje. Marquette Parke, anksčiau gyveno 
Town of Lake apylinkėje. 

Mirė 1987 m. gegužės 13 d., sulaukęs 62 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 30 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime keturi sūnūs: Peter. marti 

Marylin. Arnold. marti Gina, Witold. marti Patricia ir 
Reymond. marti Rima; dvi dukterys: Ramoną Brall. žentas 
Matthevv ir Rhuta Killeen. žentas Daniel; devyni anūkai bei 
kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo a.a. Helga vyras ir a.a. Algio tėvas. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį nuo 2 iki 9 v.v. Lack-

Lackavvicz koplyčioje, 2424 W. 69 St. 
laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 15 d. Gedulingos 

pamaldos bus 1 vai. po pietų koplyčioje. Po pamaldų bus 
nulydėtas Į ŠV. Kazimiero lietuviu kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Šeima prašo nesiųsti gėlių. 
Nuliūdę sūnūs ir dukros. 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213. 
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IEŠKO DIABETIKŲ diabetikais ilgiau kaip 15 metu 
ir neturėti sunkesnių kompli 

Northvvestern universitetas kacijų. Northvvestern universi 
ieško diabetikų (sergančių tetas bus vienas iš 27 centrų 
cukrine) naujoms, 7 metus studijuojąs diabetikus. Visose 
užsiusiančioms, studijoms. JAV-se bus stebima daugiau 
Kandidatai neturi būti buvę kaip 1.400 diabetikų. 

I ' 

„Kasos" susirinkimo dalyviai Jaunimo centre gegužės 3 Nuotr V. A. Račkausko 

A.+A. 
STANLEY P. BALZEKUI, Sr. 

mirus, jo žmonai EMILY, sūnui STANLEY, Jr., anū
kams STANLEY III, ROBERT ir CAROLE nuošir 
džią užuojautą reiškia 

Dr. Anna ir Adolfas Baliūnas 

A.tA. 
AUGUSTA ŠATKUS 

Ilgus metus> gyveno Ciceroje. Illinois. 
Mirė Californijoje. 1987 m. gegužės 12 d. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliam*4 nuliūdime dvi dukros: Diana Var-

gofcak ir Patriein Wallace su *eimomis: dvi dukterėčios: 
Carolyn MeCann ir Virginia Moody bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami 

Velionė buvo a.a. Petro Aatkaus žmona. 
Priklausė Amerikos Lietuvių Rymo Katalikų Moterų 

sąjungai — 2-rai kuopai. 
Kūnas bus pašarvotas penktadienį nuo 3 iki 9 v.v. But

kaus koplyčioje, 1446 So. 50 Ave.. Ciceroje. 
laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 16 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto vus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuviu kapines. 

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

Nuliūdusios dukros su šeimomis. 
Laidotuvių direkt. Sally Butkus. Tel. 652-1003. 

MYLIMAI MOTINAI 

A.tA. 
KRISTINAI GRINIENEI, 

buvusio lietuvos prezidento a.a. dr. K. Griniaus naš
lei mirus, sūnui LIŪTUI ir jo SEIMAI reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą ir k a r • liūdime. 

Vvfaufas. Aldona Urbai ir sūnūs 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODLRNLSKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR UHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 So. 5()th A v.. Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 

11028 Southvvest Hvvy.. Palos Hills. I l l inois 
Tel . — 974-4410 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, I l l inois 

Telefonas — 652-1003 
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x Aloyzo Barono 70 metų 
g imimo sukakties minėji-
rnas-popietė rengiama Cicero 
LB valdybos gegužės 17 d., 
sekmadienį, tuoj po lietuviškų 
pamaldų Šv. Antano parapijos 
salėje. A. Markelis tars (vadinį 
žodį i Barono kūrybą, A. T. An
tanaitis atliks meninę progra
mos dali. paskaitydamas iš jo 
beletristinės ir humoristines 
kūrybos. Liet. Rašytojų dr-ja 
įteiks Aloyzo Barono novelės 
konkurso laimėtojai Sonei Pipi-
raitei-Tomarienei 500 dol. 
premijų, kurios mecenatas yra 
dr. K. Ambrozaitis. Visuomenė 
kviečiama atsilankyti į šią 
popietę. 

x Sol. Salomėja ir inž. Vy
tautas Valiukai iš New Haven. 
Conn., buvo atvykę į savo gimi
naičio a.a. dr. Gedimino 
Gudausko laidotuves Chicagoje. 
Ta proga, lydimi D. Bylaitienės, 
jie lankėsi įvairiose lietuviškose 
įstaigose ir apžiūrėjo pasikei
tusią Chicagą. Jie aplankė taip 
pat ir ..Draugą", kurio bendra
darbė yra S. Valiukienė. 

x Edvardas Šulaitis, Cicero 
LSK „Ateities" pirmininkas, 
spaudos darbuotojas bei įvairių 
organizacijų veikėjas, šį penkta
dienį važiuoja į New Yorka. kur 
gegužės 16-17 dienomis įvyks S. 
Amerikos lietuvių sporto žai
dynės. Šių žaidynių metu bus 
prisimintas Lietuvos krepši
ninkų laimėjimas Europos 
krepšinio pirmenybėse lygiai 
prieš 50 metų. 

x Lietuvių Fondo 1987 m. 
pelno skirstymo komisija, 
susidedanti iš LF ir LB atstovų, 
susirenka ketvirtadienį, 
gegužės 14 d., svarstyti prašy
mus jaunimo studijų stipendi
joms. Ateinančias dvi dienas 
bus svarstomi institucijų bei pa
vienių asmenų prašymai. Šiais 
metais bus išdalinta 255,000 
dol. L. Fondo pelno, neliečiant 
pagrindinio kapitalo. 

x ALRK Moterų sąjungos 
20-tos kuopos narių susi
rinkimas bus gegužės 17 d., sek
madieni. 11 vai. tuoj po lietuviš
ku pamaldų mokyklos salėje. 
Visos narės turi dalyvauti, bus 
svarbių pranešimų. 

x Dariaus Lapinsko viena
veiksmė opera ,.Rex Amos" ir 
Robert Lombardo dvi viena
veiksmės operos bus statomos 
gegužės 30-31 dienomis State of 
Illinois Center Auditorijoje. 100 
W. Randolph St.. šias operas 
stato New Opera Company. 
kurios meno direktorius yra 
muz. Darius Lapinskas. Svar
besnėse rolėse pasirodys Laima 
Rastenytė, Violeta Kaiosaitė ir 
kt. 

x Maria Gureckas. \Vater-
bury , Conn.. inž. Jonas 
Jurkūnas. Beverly Shores. Ind.. 
Al. Končius, Livonia, Mich., 
Juozas Agurkis , Omaha. 
Nebraska. Raimunda- Kor-
zonas. Chicago. Iii., kiekvienas 
pra tęsdamas . .Draugo" 
prenumeratą, pridėjo po 15 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x S t a s y s M e š k a u s k a s , 
Sioux City. tara, pratęsdamas 
..Draugo" prenumeratą 1987 
metams, atsiuntė ir 20 dol. jo 
stiprinimui. St. Meškauską 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už parama dienraščiui 
labai dėkojame. 

x Dr. Al f redas Š a u l y s , 
Shoreham, N.Y., su prenumera
tos mokesčiu atsiuntė ir 20 dol. 
dienraščio palaikymui. Dr. A 
Šaulį skelbiame garbes prenu
meratorium, o už auka labai 
dėkojame. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savinga. 2212 We»t Cermak 
Ro.»d Td VI 7-7747. 

'*K.) 

x Marijonų bendradarb ių 
Chicagos apskr i t i e s susi
rinkimas bus gegužės 20 d., 
trečiadienį. 1 vai p.p. Marijonų 
vienuolyno svetainėje. Nariai 
kviečiami atsilankyti, nes yra 
svarbių dalykų aptaiti. Taip pat 
kviečiami ir nauji nariai. Po 
susirinkimo bus vaišės. Valdyba 
į visus narius kreipiasi ir prašo 
dalyvauti. 

x Marijos aukšt . mokyklos 
pavasario koncer tas bus 
gegužės 17 d., sekmadienį. 3 vai. 
p.p. mokyklos salėje. Mokyklos 
orkestras yra diriguojamas ses. 
Claritos. fleitų choras diriguo
jamas Anna Belle O'Shea, 
muzikos mokytoja yra ses. 
Theresė Papsis ir kt. Pasirodys 
choras, orkestras, solistai ir kt. 

x V. Veselka iš Detroito, ži
nomas puikiu medžio kūrinių 
menininkas, ir šiemet ves 
medžio dirbinių pamokas lietu
vių kilmės vaikų stovykloje Dai
navoje. O Elvyra Idzelienė iš 
Detroito sutiko ir šiemet mokyti 
juostų audimo lietuvių kilmės 
vaikų stovykloje. 

x „Grandies" šokėjai suk
sis ir trepsės birželio 13 d. 3 vai. 
p.p. puikioje Ateitininkų namų 
sodyboje per Dainavos stovj klai 
paremti Jonines. Graži popietė, 
graži gamta, graži muzika ir 
gražjs šokėjai... Kviečiau <. 
visus pasidžiaugti. 

x Aldona Guraitė-Marek, 
anksčiau gyvenusi Manpiette 
Parke, o dabar gražioj vietoj 
Beverly Shores. Ind.. šiomis die
nomis laimėjo pirmos vietos 
pažymėjimą per Bright Card of 
America meno varžybas. Šios 
varžybos buvo rengiamos kaitų 
su Indianos valstybe dėl origi
nalaus meno kūrinio. Jos meno 
kūrinys rodo jos anūkės rankų 
ir kojų nuospaudas, kai ji buvo 
18 mėnesiu. Tai antras Aldonos 
Marek laimėjimas. Jis buvo 
aprašytas „Michigan City N'eus 
Dispatch" laikraštyje. 

x Chicagos „ V a i d i l u t ė s " 
teatras po pasisekusių premjeru 
gegužės 3 d. yra numatęs plėsti 
savo veiklą. Šiuo metu teatras 
yra inkorporuojamas Illinois 
valstijoje kaip ne pelno siekianti 
bendrovė. Po trumpos per
traukos bus pradedamas repe
tuoti naujas veikalas. 

x Valeria ir Joseph Sta
naičiai, Oak Lawn. Ui. nuošir
dūs ..Draugo" rėmėjai, garbės 
prenumeratoriai , lietuvišk 
organizacijų darbuotojai, pra
tęsė prenumerata 1987 metams 
su 160 dol. čekiu. V. ir J. Sta
naičius ir toliau laikome garbės 
prenumeratorių sąraše, o už 
realią ir didelę auka dienraščiui 
tariame nuoširdų ir dideli ačiū. 
Malonu paminėti, kad Stanai
čiai daugeli metu ..Draugą" 
remia ne tik finansiškai, bet 
dažnai savo darbu prisideda 
mosiant „Draugo" koncertus ar 
gegužines. 

x Dr. Albinos Prunskienės 
medicinom prakt ikos kabine
tą, 2659 W 59 St.. Chicaj 
nuo gegužės 14 d. perima dr. 
Evelyn G. Basco.' Specialvbe 
šeimos ir vidaus ligos. Priemi 
movai.: pirm. ir penkt. nuo 2 5 
vai. p.p., antr ir ketv. nuo 4-7 
vai. p.p Tel. 737-8818. 

(sk.i 

A R A S 
Dengtam* ir taisome vi*i| rūtių 

STOGUS 
Su aukMu patyrimu, Psame 

apdrausti. Pat» prižiūriu darbą. 
ARVYDAS KIELA 

737-1717 
arba tarp 10 v.r. iv 

TH. 431 t t t S 

Po ekumeninių pamaldų būrelis dalyvavusių pamaldos*.- Šv. Antano bažnyčioje Cicero. Iš kairės pir 
moj eilėj: dr. 1*. Kisielius, kun . P l ' rbai t is . kun. P. Dilys. kun. J. Sarauskas. kun. P. Daugintis ir kun. 
A Grauslys; antroj eilėj: dr. V Narutis, kun. K. Trimakas. H. Diliene, E. Dilytė-Brooks. kun. V. 
Bagdanavičius n kun. R. Rutkauskas . 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
EKUMENINES PAMALDOS 

Saulėtas, bet vėsus pavasario 
šeštadienis nesulaikė šimto 
tautiečių, juntančių meilę arti
mui krikščioniui, pagarba žmo
gui ir Prisikėlusio Kūrėjo švie
są, kuri skleidžia kad visi mes 
esame broliai ir seserys . 
Gegužės 2 d. 4:00 vai. po pietų 
Šv. Antano parapijoj buvo ne 
eilinė pavakarė, nes čia įvyko 
skirtingų krikščionių bend
ruomenių ekumeninės pa
maldos. Tokios sk i r t i ngų 
krikščionių pamaldos, or
ganizuojamos iniciatorių ra
telio, vyksta jau apie 20 metų. 
Mus visus riša bendras krikštas. 
Lietuvių tautos krikšto 600 
metu sukakty įvyko tos popietės 
bendros pamaldos. 

Lygiai 4 vai. p.p. pr ie 
altoriaus prisiartino aštuoni 
kunigai — kun. dr. Jurgis Sa
rauskas. evangelikų reformatų 
kun. Povilas Dilys, jėzuitas kun. 
dr. Petras Daugintis, svečias iš 
Brazilijos kun. Petras Urbaitis. 
marijonas kun. Vytautas Bag
danavičius. kun. Alfonsas 
Grauslys. kun. Albertas Rut 
kauskas ir kun. dr. Kęstutis Tri
makas, kuris visoms pa
maldoms vadovavo. Kun. Jonas 
Juozupaitis. vienas pagrindiniu 
pamaldų vadovų, dėl netikėtos 
mirties parapijoj, šiose pa
maldose negalėjo dalyvauti. 

x A. a. Stepono P e t r a u s k o 
antinacinės rezistencijos poii-
tino kalinio 10 ties metų mirties 
sukaktį minint, našlė Marija 
Petrauskienė. Hartford, Conn.. 
jo prisiminimui atsiuntė ..Drau 
gui" 100 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū. 

x Ernest Lengnikas, Hamil-
ton. Ont.. Kanada, suprasdami 
lietuviškos spaudos svmkumu-
atsiuntė visą šimtinę ..Draugo" 
paramai ir ka r tu p r a t ę s ė 
prenumerata 1987 metams. K 
Lengnika skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už miela 
auką labai dėkojame. 

x ALTos Lake apsk r i t i e s 
Indianos skyriaus valdyba per 
valdybos sekretorę Birute Vilu-
tiene atsiuntė 15 dol. auką ir 
palinkėjo amos ^pkmės. Noošir 
dus ačiū. 

x Stasė P r e k e r i e n ė . San 
Jose, Cal.. pratekdama pre
numerata pridėjo 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. 30 dol. ..Draugo" palai 
kymui. Laiške rašo, kad iabai 
vertina ..Draugą", nors gauna 
nereguliariai, o ka i kurių 
numeriu ir visai negauna 
dingsta ..kelionėje". Ta proga 
palinkėjo sėkmės ir Aukščiau
siojo palaimos. St. Prekeriene 
skelbiame garbės prenumera 
tore. n už paramą ir laiškuti 
dėkojame. 

Kun. dr. J. Sarauskas pir
miaus ia v isus dalyvius 
pasveikino ir maldos žodžiais 
prašė Aukščiausiojo vienybės 
mūsų tautai ir visam pasauliui, 
kad Dievas išlaikytų mūsų 
tautą gyvą, laisvą ir krikščioniš
koje vienybėje per amžius. 

Kun. P. Dilys iš Toronto, 
Kanados, specialiai šiai progai 
ai \ ykęs, pasakė pamokslą apie 
Lietuvos krikšto sukakties bei 
bendro krikšto reikšmę. Jis pa
brėžė, ,.kad krikščionybės kelias 
į Lietuvą buvo ilgas ir pilnas 
dramos, kol pagaliau mūsų 
tėviškėje įsigalėjo krikščionybė. 
Todėl dabar tur ime dėkoti 
Dievui, kad jo Sūnaus skelbia
ma žinia apie Dievą, kaip mūsų 
Tėvą. yra gyva iki šios dienos. 
Taigi džiaukimės ir šiandien, 
kad galime kartu su Jėzumi 
švęsti mūsų jubiliejinius metus 
ir kad jis yra šiandien tarpe 
mūsų". 

Skaitymus iš Apaštalų Darbų 
knygos ska i tė Er ika Dily
tė-Brooks, o dr. Vytas Narutis 
iš Evangelijos. Specialiai tai 
progai s u k u r t a s ma ldas 
sukalbėjo Halina Dilienė ir dr. 
Petras Kisielius, o taip pat ir 
kiekvienas tose pamaldose daly
vavęs kunigas. 

Pamaldų metu giedojo Cicero 
Sv. Antano parapijos choras, 
kuriam vadovauja muz. Vladas 
Maželis. Šios Chicagos lietuvių 

• ekumeninės pamaldos už krikš
čionišką suartėjimą yra ruošia

mos kasmet , pamainomis 
lietuvių katalikų ir evangelikų 
reformatų bažnyčiose. Šiais me
tais teko jas ruošti katalikų 
parapijoje ir jas mielai sutiko 
globoti ir jose asmeniškai 
dalyvauti Šv. Antano parapijos 
administratorius kun. dr. Jurgis 
Sarauskas. 

Reikia apgailestauti, kad to
kios krikščionių suartėjimo pa
stangos lieka gana ribotos. Per 
eilę metų nesusilaukė didesnio 
susidomėjimo tiek katalikų, 
tiek evangelikų tarpe. Džiugu. 
kad ciceriečiai jautriai atsiliepė 
ir gausiai dalyvavo ir kartu 
džiaugėsi, kad viskas buvo 
gražiai suorganizuota . Po 
pamaldų visus dalyvius pa
vaišino Jadvyga ir Kostas 
Dočkai su ta lkininkėmis. 
Pageidavimai vėl susitikti atei
nančiais metais buvo girdimi 
susirinkus po pamaldų į parapi
jos salę bendraujant ir besivaiši-
nant. Linkėtina, kad tas judė
jimas plėstųsi gerbiant ir pasi
mokant vieni iš kitų. artėjant 
prie to paties Dievo-

Marija Remienė 

PALTINAI „MARGUČIO" 
KONCERTE 

Muz. Arvydo ir sol. Nelės 
Paltinų koncertas, rengtas 
„Margučio", vyko gegužės 10 d. 
Jaunimo centro salėje. Jį ati
darė pats ,,Margučio" radijo 

• ' n o . Americans for Duc Prooess koordinatore, kalba Illinois 
' >• R'--publikonu tyeos 16 tame atžymėjiimj bankete. 

N'uotr Vyt. A. Račkauską* 

vadovas P. Petrutis, pasveikin
damas publiką ir pažymėdamas, 
kad norima pagerbti motinas. 
Tam ir skyrė sol. Nelė savo pro
gramos pradžią. Dainavo ir 
deklamavo labai nuoširdžius žo
džius motinų garbei. 

Nors Paltinai jau penktą kar
tą Chicagoje, bet jų menu susi
domėjimas auga. Reikėjo 
pridedamų kėdžių publiką 
sutalpinti. 

J i dainas atlieka su įsi
jautimu, su vaidybiniu vaiz
dumu. Motinos buvo pagerbtos 
V. Telksnio ir Vanagaičio 
kūriniais. Keturios dainos buvo 
skirtos motinų garbei. Tik 
nepaliki motinų vienų (Telks
nio), Ošia giria (Gorbulskio), Jau 
aušra aukštai švito be tavęs 
(jugoslavo kompozitoriaus 
Nevkovičiaus), Apie pavasari
nius vėjus (Raudonikio). 

Solistė naudojo rankoj laiko
mą mikrofoną. Tai padėjo jai 
laisvai plastiškai judėti scenoje. 
Per mikrofoną salėj buvo gerai 
girdima. Kaip Petrutis pažy
mėjo. Paltinų pasirodymas toks 
patrauklus. 

Dar vieną dainą apie 
motinos atlaidumą (sol. 
Dietrich) dainavo vokiečių ir 
lietuvių kalbomis. Jautriai gir
dėjosi — Mama, atleisk man, 
maldauju. Įdomiai skambėjo ir 
..Miamor", — apie mus, nugai
rintus vėjo. Čia buvo lyg išsako
mas skausmas. Žaisminga 
daina apie būtinai ateinančią 
meilę. Šią dainą solistė atliko su 
lengvo šokio judesiais. 

P. Petručiui dedikavo dainą — 
Mamyte, nupirki man žirgelį. 
Solistė dainų melodijas perpynė 
deklamavimais, skambant 
muzikos palydai. P. •* Irutis 
dėkodamas pažymėjo ad ši 
daina dabar esanti i .. giama 
Lietuvoj. 

Toliau sekė italų liaudies 
daina apie motiną. Nulipusi nuo 
scenos, jungdamasi su publika, 
dainavimą padarė dar artimes
nį. Sol. Paltinienei brangios ir 
religinės melodijos. Ji pagiedojo 
„Ave Maria" (Martins). jos 
pačios išverstame lietuviškame 
žodyje. 

Dainininkei gera palyda buvo 
sudaryta elektrinių vargonų 
muziką įrašius į juosteles 
japonų Technics G7 aparatu ir 
dabar perteikiant su soliste. 
Anksčiau įdainavus kitu balsu, 
dabar girdėjosi duetai, trio. 

Solistė kelis kartus keisdama 
scenos drabužį pasirodė 
puošnumu. 

Antrą koncerto dalį pradėjo: 
Kai sirpsta vyšnios I Kernagio), 
toliau dvi skambios dainos Gu
dauskienės: Gyvenimas pa
gunda (paįvairinta abiejų Palti
nų šokiu) ir Svajonės. Soliste 
dainavo lengvas estradines 
dainas: Rudens daina. Kada 
groja orkestras. Ji įtraukė 
publiką į plojimų palydą, dai
nuojant jai melodiją su lengvo 
baleto judesiais. 

Petraukėlė panaudota Dauž-
vardžio fondo premijoms įteikti 
jaunoms žurnalistėms. Laimė
tojoms: Agn. Katiliškytei. Ritai 
Likanderytei, Danai Račiūnai
tei. 

Premijas įteikė LB ir Liet. fon
do atstovai — Br. Juodelis ir 
Ant. Juodvalkis. J. Dauž-
vardiene laureates papuošė 
gėle. 

Sol. N. Paltinienė premijuo
tųjų garbei padainavo Širdies 
muziką. Netrumpame koncerte 
solistė buvo stipri žemosiose ir 
aukštosiose gaidose. 

Toliau solistė padainavo 
Naktinis svečias. Jaunystės 
tango. 

A. Paltinas perdavė Vasario 
16 gimn. direktoriaus A. Smito 
ir kuratorijos direktoriaus kun. 
A. Bernatonio sveikinimus ir in
formacijas apie gimnaziją. Pilies 
remontas kainuos 7 mil. mar
kiu. Lėšų gaus iš apdraudos, 
Vokietijos vyriausybės ir katali
kų Bažnyčios, taipgi iš aukų. 
Dėkojo K. Milkovaičiui, B. Ja
saitienei už rūpestį telkiant 
aukas. 

P. Petrutis nadėkoio Palti-

I§ ARTI IR TOLI 
VOKIETIJOJE 

— Romuvos pilies atsta
tymo finansavimas dar nėra 
galutinai išspręstas. Nors kovo 
11 d. į Romuvą buvo suvažiavę 
federalinės ir provincijos val
džios atstovai, bet jie pažadėjo 
tik 1,800,000 markių, Wiesba-
denas 500,000 markių, katalikų 
vyskupai 300,000 markių, bet 
dar trūksta apie 800,000 mar
kių. Siūlė paimti paskolą, bet 
būtų sunku už išnuomotus butų 
gautus nuomos mokesčius net 
procentus išmokėti. Tą sumą 
reiktų surinkti iš lietuvių, bet 
ar pasiseks, tai klausimas. 

— „Aušros" tuntas kovo 14 
d. turėjo Kaziuko mugę '. asario 
16 gimnazijoje. Pravedė stud. 
Paul ius Mickus, vadovavo 
Meilė Mickienė. Įžodį davė Zita 
Dubausk -itė, Tatjana Herma-
naitė, Re.-" Klimaitis ir Marty
nas Schroeder. Prityrusios skau
tės įžodį davė Amalija Gai-
dimauskaitė, Cecilija Janulio-
nytė, Asta Tijūnėlytė ir Kazys 
Motekait is . Alain Gromo-
šauskas pakeltas į paskauti-
ninkus. Ateinančią vasarą daug 
su skautais dirbusi Mickų šeima 
grįžta į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Nauja tuntininkė 
bus Jūratė Lemkienė. Meni
nį pasirodymą pravedė Milda 
Rudaitytė. 

— Z i n a i d a i G l e m ž i e n e i 
balandžio 5 d. suėjo 80 metų. o 
jos vyras sausio mėnesį pasiekė 
jau 100 metų. Z. Glemžienė 
perėmė Labdaros draugijos 
vadovavimą. Ta proga ją 
Vasario 16 gimnazija, jos va
dovybė ir Stuttgarto lietuviai 
pasveikino ir palinkėjo lai
mingų ateities metų. 

— Kun. Kazimieras Senkus 
sausio 24 pasiekė 70 metų su
kakties. Jis yra kilęs iš Teibe-
rių km., Žaliosios parapijos, 
Vilkaviškio apskr. Mokslus ėjo 
Vilkaviškio gimnazijoje, Kuni
gų seminarijoje, baigė Miunste-
rio seminariją ir įšventintas 
1942 m. gegužės 30 d. Dirbo 
Saksonijoje, studijavo muziką, o 
dabar jau daugelį metų dar

buojasi Stuttgarte, Wurtenber-
ge, aptarnaudamas lietuvius ir 
vokiečius. 

— Pabal t iečių draugi jos , 
kuriai priklauso ir Pabaltijo 
vokiečiai, nauja valdyba yra: dr. 
H. J. Dahmen, dr. J. Norkaitis, 
A. Franckienė, dr. V. Lenertas, 
A. Grinienė ir V. Sutkus. 

nams ir koncerto renginio talki
ninkams. Užbaigai sol. N. Pal
tinienė skambiai dainavo: Ko
dėl mes ne kartu. Paskutinė 
buvo jugoslavo kompozitoriaus 
— Tu man viena. Romantiška 
daina apie meilę ir brangią 
tėviškę. 

Koncertas buvo įvairus nau
ja programa, solistės ryšiu su 
publika. Publika dėkingumą pa
reiškė trenksmingu plojimu ir 
gėlėmis. Solistė dar pridėjo 
dainą apie svajonių naktį — 
Šalia lia lia ir antrą — Iš lėto 
užgęsta atminty mieli veidai... 

A. Paltinas padėkojo koncerto 
organizatoriams, o solistė 
dėkojo mamoms ir dalyviams. 
Dėkojo globojusiems Narbu-
čiams. 

Pažymėtina, kad A. Paltinas 
yra klaipėdietis, o solistė Nelė 
— vilnietė. Iš Vokietijos atvykę 
mėnesiui, koncertavo Bostone, 
Baltimorėje. Omahoje, o iš 
Chicagos vyksta į Detroitą. 
Birželio mėnesį su Vasario 16 
gimn. šokėjais ir orkestru vyks 
į Romos iškilmes — 600 m. 
krikščionybės jubil iejaus 
minėjimą. J u o z . Pr. 
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