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Bandymai užimti Estijos ir 
Latvijos parlamentus 

Estai ir latviai apgynė savo vyriausybes 

Ryga. Gegužės 15 d. (UPI) — 
Tūkstančiai rusų demonstrantų 
Estijoje ir Latvijoje. įskaitant ir 
pareigose nesančius policinin
kus, susirėmė su už nepriklau
somybę kovojančiomis estų ir 
latvių jėgomis. Tai įvyko tuo po 
prez. Gorbačiovo išleisto for
malaus pareiškimo, kad Estijos 
ir Latvijos paskelbtos deklaraci
jos yra neteisėtos, nes yra prieš 
Sovietų Sąjungos Konstituciją. 

Rusų veikėjai tuose respub
likose suprato, kad tai esąs 
jiems raginimas užimti Estijos 
ir Latvijos par lamentus ir 
nuversti esamas vyriausybes. 

Latvijoje 
Latvijoje neginkluoti karei

viai mušėsi su latviais, atvy
kusiais apginti savo Parla
mentą. Jiems pavyko atstumti 
rusus. Oficialūs latvių ir estų 
pareigūnai sakėsi nežiną, kas 
suorganizavo tuos parlamentų 
užpuolimus, bet mano, kad 
rusai gyventojai ir Sovietų 
kariuomenė. Rygoje maždaug 
100 uni formuotų Sovietų 
karininkų ir civiliais rūbais 
pe rs i rengę k a d e t a i bandė 
įsiveržti į Parlamentą Rygoje, 
bet ir latvių policija taip pat 
pasipriešino jiems. Latvijos 
Užsienio spaudos direktorius 
Tanis Želmenis pranešė, jog 
Sovietų karių tarpe buvo ir 
aukštesnio laipsnio karininkų. 
Policijos vienetas, kurį kontro
liuoja iš Maskvos Vidaus reika
lų ministerija, taip pat padėjo 
sulaikyti kareivių veržimąsi į 
Parlamentą, paaiškino Želme
nis. Buvę sužeista 20 žmonių. 

Latvijos viceprezidentas Dai-
nis Ivans pasakė, jog par-

Lietuvos komunistai 
protestuoja 

Vilnius. — Elta praneša, jog 
savarankiška Lietuvos Komu
nistų partija kovo 26 d. paskelbė 
griežtą atvirą laišką SSRS ko
munistams. -Jie protestuoja 
prieš SSRS masinių informaci
jos priemonių šališkumą vaiz
duojant įvykius Lietuvoje. SSRS 
vadovybe, rašo jie, „vis dar 
neigia, kad 1940 metais okupa
vo kitą valstybę" ir ..bando ne
pagrįstai primesti Lietuvai 
Kremliuje sukurtą .išstojimo ir 
TSRS mechanizmą". Vietoj to, 
kad pradėtu derybas su atsikū
rusia Lietuvos Respublika, 
TSRS neigia ir ignoruoja Lietu
vos Respublikos valstybingu 
mą". 

Pasak LKP, š iam tikslui 
panaudojama Maskvai lojalaus 
TSKP padalinio veikla Lietu
voje. TSKP šį padalinį finan
suoja dezinformacijai skleisti. 
Ciniškai panaudojama karine 
jėga ir sąmoningai kurstoma 
provokacija. Visa tai daroma su 
SSRS vadovybes palaikymu. 
..Mes tv i r t a i pa re i šk iame: 
. In ternac ional inė pagalba ' , 
atnešta kariniais lėktuvais ir 
tankais, Lietuvai nereikalin
ga*'-

Lietuvos komunistai pareiš
kia p a l a i k a n t y s Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiąja 
Tarybą ir jos Aktą, kuriuo 
atstatyta Lietuvos nepriklau
somybė, ir ragina SSRS pn 
pažinti nepriklausomą Lietuvos 
Respubliką ir pradėti derybas 
su jos vyriausybe. 

lamento puolimas buvo „or
ganizuotas įvykis", bet kiti pa
reigūnai sako, kad galėjo būti ir 
spontaniškas įvykis. Priešingu 
atveju, kaip tada reiktų aiš
kinti, kad Vidaus reikalų minis
terijos daliniai padėjo atstumti 
kareivius. Latvijoje 5 3 ^ gyven
tojų yra latviai, 33% rusų, 5% 
gudų, 3% lenkų ir 3% ukrainie
čių. 

Estijoje 
Taline Toompea rūmus — Par

lamentą norėjo užimti maždaug 
5,000 žmonių. Tuo metu Estijos 
Parlamentas buvo sesijoje, pra
nešė Estijos radijo stoties 
direktorius Tonis Avikson. Pro
testuotojai nuplėšė Estijos tau
tinę vėliavą ir iškėlė Sovietų su 
kūju ir piautuvu raudoną vė
liavą. Estijos ministeris pirmi
ninkas tą puolimą pavadino 
„polit iniu p u č u " ir Edgar 
Savisaar du kar tus kreipėsi per 
radiją į estus, kviesdamas grei
tai atvykti prie Parlamento 
rūmų ir apginti savo vyriau
sybę. Estai tūkstančiais atvyko 
prie rūmų ir sulaikė promaskvi-
nius komunistus. Pačiame Par
lamente jautėsi „apsiausties 
stovis", papasakojo vienas estų 
parlamentaras. Šturmuotojai 
reikalavo, kad kariuomenė 
panaudotų ginklus ir išvaikytų 
Estijos Parlamentą. 

Estijos Užsienio re ika lų 
min is te r i s Lennar t Meri 
pasakė, jog, kai tūkstančiai estų 
atskubėjo ginti savo vyriausybę 
ir Parlamentą, tai tada de
monstrantai rusai pasitraukė. 
Sužeistų nebuvo. 

Ir Maskvoje 
Šie įvykiai sutapo su JAV 

Vals tybės depar tamento 
sekretoriaus James A. Bakerio 
atvykimu į Maskvą, kuris, 
kalbėdamasis su žurnalistais, 
pasakė, kad Pabaltijo klausimas 
bus svarstomas jo pasitarime su 
Sovietų Sąjungos Užsienio rei
kalų ministeriu E. Ševardnadze. 

Tiek Estijoje, tiek ir Latvijoje 
vėliau išaiškinta, kad šios 
demonstracijos buvo suruoštos 
ne estų ir ne latvių žmonių. 

Lietuvoje, kaip praneša kores
pondentai iš Maskvos, tokių 
protesto demonstracijų prieš ne
priklausomybę tą dieną nebuvo. 

Pranešama, kad paskutiniu 
metu Maskvos pareiškimai ir 
žinios yra daugiau išbalan
suotos. Pavyzdžiui, vakarinių 
žinių metu televizija perdavė 
„simpatišką pasikalbėjimą su 
Lietuvos ministere pirmininke 
Kazimiera Prunskiene", pra
neša „N'evv York Times" ko
respondentas. 

Pirmoji vokiečių 
susijungimo sutartis 

Kancleris pralaimėjo dviejose provincijose 

Latviai, susirinkę prie savo Parlamento rūmų, dž iauc 
nepriklausomybes atstatymo deklaracija Rygoje. 

si gegužes 4 d. paskelbta Latvijos 

Jeruzalės spauda 
mini lietuvius 

Lietuvos Respublikos Socialinės 
apsaugos ministeris Algis 
Dobravolskas. 

Jeruzalė. — „The Jerusalem 
Post" išspausdino pranešimą, 
kuriame lietuvių spauda Lietu
voje kaltinama antisemitizmu. 
Reporteris Herb Keinon rašo, 
jog Lietuvoje pastaruoju metu 
pasirodę antisemitiški straips
niai, keliantys nerimą tarp 
žydų. kurių Lietuvoje esama 
apie 10,000. 

Tuose straipsniuose esą kal
tinami žydai, talkinę sibirinėm 
deportacijom. Po Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo pa
skelbimo sustiprėjęs lietuvių 
nacionalizmas, pabrėžiantis so
vietinės okupacijos nusikalti
mas. Minimas H. Zimanas, 
„žydų herojus'' komunistinėje 
respublikoje sunaikinęs daug 
lietuvių II D. karo metu. Dėl to 
Lietuvos žydai dabar skuba 
išvažiuoti dėl ateities netik
rumo. 

Laikraštis rašo, jog Sąjūdyje 
veikią keturi žydai, bet ir jie yra 
pavojuje — juos puola Lietuvos 
nepriklausomybės priešininkai 
ir rusai nacionalistai — Pamiat 
organizacija. 

„Mano simpatijos krypsta 
kitur" 

Tame pačiame laikraštyje bu
vo išspausdintas Efraimo Zuroff 
straipsnis „Lietuvių teisingu
mas". Jame autorius, Wiesen-
thalio centro direktorius Jeru
zalėje, aštriai pasisako prieš 
Lietuvos nepriklausomybę. 

„Kai Vilniaus šventovių var
pai skelbia Lietuvos nepri
klausomybę, a š nenoriu ten 
būti. Kai žmonių masės 
džiaugiasi naujai atgauta laisve 
Kauno gatvėse, mano simpati
jos krypsta ki tur . Kai raudo-
nos-žalios-geltonos vėliavos vie
nos plevėsuoja Šiauliuose, Pane
vėžyje, Klaipėdoje ir šimtuose 
Lietuvos miestų bei miestelių, 
— aš nenoriu jų matyti" 

Straipsnio autorius primena 
tragiškuosius įvykius Lietuvoje, 
kuriuose lietuviai dalyvavo, 
ypač 12-ji batalioną. Esą žydų 
naikinime dalyvavo daug dau
giau lietuvių, negu jų gelbėjime. 

Keršto dvasia... 
Prieš užmegzdamas diploma

tinius ryšius su Lietuva, Izraelis 
turėtų reikalauti grąžinti žydų 
bendruomenės nuosavybes, at
skleisti visą dokumentaciją, 
liečiančią žydų na ik in imą , 
satistiką, vietoves, garantuoti , 
kad visa dokumentacija, liečian
ti vokiečių kolaborantus, nebus 

sunaikinta ir bus perduota pro
kura tūra i . 

Taip pat, kad užsienyje gyve
nant iems lietuviams. įtaria
miems dalyvavus žydų naiki
nime bei susilaukusiems tar
dymo, nebūtų leista grįžti 
Lietuvon ir tuo būdu išvengti 
bausmės. 

Be to, autorius pabrėžia, jog 
Izraeliui neįmanoma užmegzti 
diplomatinių santykių, pirma 
neišgavus iš L i e t u j jos kaltės 
pripažinimo žydi. naikinime bei 
nedvirpasmiškr apgailestavi
mo. Esą atėjo laikas jjungti 
diplomatinėn strategijon tra
gišką žydų praeitį. 

Straipsnio pabaigoje ji? rašo: 
„Žydas, matydamas sovietinės 
imperijos irimą, džiaugiasi, 
tačiau šiuo atveju mes esame 
linkę toleruoti rusų viešpa
tavimą Lietuvoje dar vienos ar 
dviejų kartų laikotarpiu". 

Gorbačiovas keliaus 
po Ameriką 

Washingtonas. - (AP) — 
Amerikiečių ir Sovietų parei
gūnai ruošia planu- prezidento 
Gorbačiovo kelionei po Ameriką 
birželio mėnesį po v • šūnių kon
ferencijos su prezidentu Bushu. 

Gorbačiovas nor;- apsilanky
ti Minnesotos ir alifornijos 
valstijose, sako Ba •ęji rūmai . 
Jie laukia galutm: pranešimo 
iš Kremliaus, kur <: >rbačiovas 
dar norėtų apsilankyti. Viršū
nių konferenciči "ęsis nuo 
gegužės 30 iki birž< o 3 dienos. 
Daugelis darbų is a t l ik ta 
Washingtone. Gor'^čiovas jau 
yra buvęs New Yor-. •, tačiau jis 
norįs pamatyti ir 
vietas. Minnesotc 
Amerikos prek> b 
fornijoje jis susitik-
prezidentu R. K»;.. 
ma, kad jis dar 
Francisco miestą. Si 
versitete Palo AlK 

-:itas JAV 
jis kalbės 
oras . Cali-
u buvusiu 
nu. Mano-
ituos San 
nfordo uni-
ieste j is tu

rėtų pasakyti kaina ir sustoti 
Hooverio instituti kur iame 
studijuojama Sovietų politika. 
Čia ir pirmasis r. ijos demo
kra tas Aleksan^ Kerenskis 
praleido kur) '.<"-• studijuo
damas ir kitus ažindinda-
mas su 1917 nv" • revoliucija 
Rusijoje. 

— Abiejų Vokietijų vadai 
pasisako, kad su 4toe Vokie-
t i jos sost inė ' ė t u b u t l 

Berlynas . Jiem- oritaria ir 
abiejų kraštų g>ventojai. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Kai Maskva minėjo 1945 
metų pergalę prieš nacių Vokie
tiją, tai Gynybos ministeris-
Dmitrijus Jazovas įrodinėjo iš 
naujo, kad Pabaltijo valstybės 
buvo nuo nacių „išvaduotos" 
Raudonosios armijos, bet ne 
okupuotos, nes „žmonės mus 
pasitiko su gėlėmis". 

— Rytų Vokietijos ministeris 
pirmininkas Lothar Maiziere 
sekmadienį grojo viola Mozarto 
styginiame kvartete Schvverino 
mieste. Jis buvo profesionalas 
muzikas prieš pereinant į poli
tiką ir tampant ministeriu pir
mininku. 

— Maskvoje kalbama, jog 
prez. Gorbačiovas paprašys pasi
traukti ministerį pirmininką N. 
Ryžkovą iš pareigų, nes jis 
nesugebąs pašalinti ekonominių 
kliūčių krašte. Tą vietą užim
siąs E. Ševardnadze. 

— Kremliuje Pirmą kartą 
skambėjo varpai, kai buvo mini
ma karo pergalė. Caristinėje 
Rusijoje Kremliaus varpai 
skambėdavo skelbdami kokią 
nors pergalės šventę. Stalinas 
tai buvo uždraudęs ir tik dabar 
vėl buvo leista skambinti var
pais. 

— Washingtone vyriausias 
prokuroras arba Teisingumo 
ministeris Diek Thornburgh 
pertvarkė savo padėjėjus. 
Robert S. Ross bus jo asistentas 
ir tvarkys vidaus krašto reika
lus. Pakeisti ar sukeisti pa
reigomis ir kiti aukštieji tar
nautojai Neliečiama OSI įstaiga. 

— Lvove, Ukrainoje, maž
daug 10,000 žmonių demon
stravo, pasisakydami už Lie
tuvos Respublikos nepriklauso
mybę, praneša ukrainiečių 
spaudos agentūra Londone. 

— Frankfurto aerouoste vo
kiečių policija konfiskavo 37 
tonas mašinų dalių, kurios 
turėjo būti pasiųstos į Iraką. Čia 
tos dalys, kuriose buvo ir 
daug uždraustųjų turėjo būti 
pakrautos į Irako lėktuvus. 
Slaptos dalys buvo gautos iš 
Belgijos ginklų fabriko. 

— Kanados Ukrainiečių kon
gresas kreipėsi į Kanados vy
riausybę, kad ši pripažintų 
Lietuvos dabartinę vyriausybę 
ir užmegztų diplomatinius 
ryšius. Dr. Cipyvvnykn pasiuntė 
motyvuota laišką Kanados už
sienio reikalų ministeriui Joe 
Clark, prašydamas pripažinti 
Vytauto Landsbergio vyriau
sybę 

Bona. — Vokiečių žinių 
agentūra paskelbė, jog Rytų ir 
Vakarų Vokietijų ekonomai 
praėjusį savaitgalį paruošė savo 
politiniams vadams priimti su
tartį, kuri sujungia du kraš tus 
ekonominėje, finansinėje ir so
cialinėje srityje. 

Politiniai pasitarimai Šiais 
klausimais prasidėjo šią savai
tę vėl Bonoje, kur bus peržiū
rima jų pasiūlyta su ta r t i s . 
Paruoštoji ekspertų sutar t is 
patvirtinimui yra pirmas rimtas 
žingsnis į Vokietijos sujungimą, 
ka i eksper ta i s u s i t a r ė po 
maratoniško pasitarimo Bonoje. 
Šiame susitarime buvo išskirtas 
privačios nuosavybės klausimas 
ir kaip atsilyginti už Rytų Vo
kietijos žemės ūkio ir industri
jos sektorių atstatymą. Šie klau
simai bus aptariami specialioje 
sesijoje. Jie turėtų būti baigti iki 
liepos 2 d. 

Kanclerio partija pralaimi 
Rytų Vokietija priima Vakarų 

Vokietijos monetarinę, ekono
minę ir mokestinę politiką ir 
įveda verslo prekybinę sistemą. 
Rytų Vokietijos markė bus kei
čiama į Vakarų Vokietijos 
markę santykiu 1:1 iki 4,000 
markių. Po finansų ministeriu 
pasitarimo turi įvykti kabineto 
posėdis, kuriame šis susitari
mas būtų priimtas, o po to abie
jų Vokietijų parlamentai birže
lio vidury visą tą procedūrą 
įteisintų įstatymais. 

Įdomūs įvykiai y ra , kad 
kanclerio Kohl Krikščionių De
mokra tų par t i j a p r a l a imi 
provincijų rinkimus. J is ką tik 
pralaimėjo Žemutinėje Saksoni
joje rinkimus. Šis pralaimėjimas 
aiškinamas tuo, kad vokiečiai 
pradėjo kelti klausimą, kiek 
Vokietijų sujungimas jiems 
kainuos. Kancleris paneigė jam 
priskiriamą kaltinimą, jog jis 
norįs pagre i t in t i Vokietijų 
sujungimą, kad laimėtų rin
kimus. Tą tempą nustatė patys 
įvykiai. Krikščionys Demo
kratai pralaimėjo rinkimus ir 
Reino—Westfalijos provincijoje. 
Tad Socialdemokratai laimi rin

kimus. Kancleriui tie pralai
mėjimai yra ne laiku, nes 
Finansų ministerija turi pradėti 
su 11 Vakarų Vokietijos valstijų 
pasitarimus, kiek kuriai kai
nuos šis susijungimas. 

Demonstracijos prieš 
susijungimą 

Kai baigėsi 30 valandų užtru
kusi ekonimistų sesija ir paaiš
kėjo, kad susijungimas gali kai
nuoti Vakarų Vokietijai 20 
bilijonų markių, tai kairieji vo
kiečiai ir Rytų Vokietijos komu
nistai suruošė demonstracijas 
prieš Vokietijos susijungimą. 
Frankfurte demonstravo maž
daug 7,000 jaunų vokiečių. 
Policija areštavo 30 demon
strantų. Rytų vokiečiai eksper
tai mano, kad po susijungimo 
bus maždaug 500,000 vokiečių, 
o gal ir daugiau, be darbo. Ta
čiau daugelis vokiečių vadų ir 
patys nežino, kiek kainuos susi
jungimas, bet mano, kad kito 
kelio nėra. Kuo greičiau bus 
pradėta vykdyti procedūra, tuo 
bus greičiau nugalėtos kliūtys, 
pasakė Vakarų Vokietijos Fi
nansų ministeris Theo Weigel. 
Blogiausia esą, kad dėl nuo
latinių Rytų Vokietijos buvusių 
vyriausybių statistikos falsi
fikacijų, negalima ir dabar su
žinoti tikrosios ekonominės pa
dėties Rytų Vokietijoje. 

Armėnai 
diskriminuojami 

Jerevanas. — Reuterio žinios 
pranešė, jog Armėnijos Parla
mentas gegužės 3 d. pasekė 
Lietuvos pavyzdžiu ir sulaikė 
savo pavasario naujokų „šau
kimą į Sovietų kariuomenės 
dalinius". Toje pačioje armėnų 
sesijoje buvo nutar ta atnaujinti 
pasitarimus su Nagorno-Kara 
bacho regionu Azerbaidžane, 
kad jis būtų prijungtas prie 
Armėnijos. Šis ginčas ir nera
mumai tęsiasi jau dvejus metus. 
Taip pat dešimtimis tūkstančių 
žmonių demonstravo praėjusią 
savaitę, r e ika laudami , kad 
Parlamentas pradėtų žygius 
atsiskyrimui nuo Maskvos. 
Jauni armėnai skundžiasi, kad 
ir jiems, kaip Pabaltijo tautų vy
rams, yra diskriminacinės sąly
gos Sovietų kariuomenėje. So
vietų Sąjungoje reikia atlikti 
dviejų metų karinę tarnybą. 

— Albani jos d ip lomatas 
Jungtinėse Tautose susitiko su 
Amerikos atstovu ir tarėsi kaip 
galėtų pagerinti ryšius su JAV. 
praneša Valstybės departamen
to atstovas. 

Atgyja Demjanjuko 
byla 

Jeruzalė. — Jono Demjan
juko a d v o k a t a i k re ipės i į 
Izraelio Aukščiausiąjį teismą, 
nes surasta naujų įrodymų, kad 
Demjanjukas tikrai nėra tas 
„Jonas žiaurusis", kuris buvo 
Treb l inko je . G a u t a nauja 
medžiaga t a i įrodo. Jo ad
vokatas Y. Sheftel pasakė, kad 
buvo padaryta klaida ir kad tai 
gali būti atitaisyta, kai žmogus 
dar tebėra gyvas. Demjanjukas 
buvo išvežtas iš Amerikos į 
Izraelį teismui, kai OSI advo
katai jį apkaltino karo nusi
kal tė l iu . Izraelyje j is buvo 
nuteistas pakart i , kai liudinin
kai sakėjog jis yra tas nacių 
dujų kameros žiaurusis asmuo, 
žudęs žydus. 

Aišku, kad nebebus galima 
surasti „tikrojo Ivano", kalbėjo 
Sheftel teisme, ir pareikalavo, 
kad teismas išklausytų moters 
liudijimo, kuri gyvena kaimely
je netoli Treblinkos. Ji karo 
m e t a i s buvo p ros t i t u t ė ir 
pas ima tydavus i su „ Ivanu 
Žiauriuoju". Taip pat Demjan
juko pavardės nėra ir lenkų 
sąrašuose Advokatas įrodo, kad 
KGB suklastojo dokumentą 
apie Demjanjuką, nes jis yra 
ukrainietis ir tuo metu norėta 
pakenkti tuo būdu visiems uk
rainiečiams. 

KALENDORIUS 

Gegužės 17 d.: Paskalis, Eri
kas, Gailė, Virkantas. 

Gegužės 18 d.: Venancijus, 
Jul i ta , Erdvilas. Ryte, Venan-
tas. Jonas I, popiežius. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:30, leidžiasi 8:04. 
Temperatūra dieną 64 l.. nak

tį 47 1. 

' I 
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LANKOSI LIETUVOS 
BANKININKAI 

gai. Po Mišių bus pietūs , 
kuriuose dalyvaus ir Lietuvos 
invalidų delegacija. Bilietus į 

JAV senatorius Don Riegel pietus galima įsigyti Šv. Antano 
gegužės 7 d. susitiko su Lietu- parapijos spaudos kioske. 
vos bankininkais: Gintautu 
Preidžiu, Žilvinu Martinkum, 
Laima Milašauskiene ir Stase 
Zubkaitiene. Senatorius Don 
Riegel yra JAV Senato Bankų 
komiteto pirmininkas. J is Lie
tuvos bankininkams sudarė 
progą aplankyti ir susitikti su 
Federal Reserve banko valdy
tojais. Lietuvius bankininkus 
VVashingtone lydėjo Dar ius 
Sužiedėlis. Šią savaitę Lietuvos 
bank in inka i lanko ir stebi 
Manufacturrers National Bank 
Detroite veiklą. Detroite banki
ninkus globoja Saulius Anužis. 

DAUGIAU SVEČIU IŠ 
LIETUVOS 

Trečiadieni, gegužės 16 dieną, 
7 vai. vak. į Detroitą atvyks 
šešių lietuvių grupė, kurią 
pakvietė ir globos Michigan 
Universiteto Medicinos fakul
tetas. Šios viešnagės tikslas — 
supažindinti ir padėti Lietuvai 
steigti „handicap" programą. 
Šią viešnagę suorganizavo prof. 
dr. Bill Waring, savo iniciatyva 
pakvietęs lietuvius į Ann Arbor. 
Šeštadienį, gegužės 19 d., 4 v. 
p.p. Ann Arboro lietuviai ruošia 
sus ipaž in imo popietę, su 
svečiais „Pilėnų" stovykloje, 
Mancbester, Michigan. Liudas 
Selenis ruošia šios apylinkės 
tradicinę vištų kepimo puotą. 
Visi Detroito ir apylinkių lie
tuviai kviečiami atsilankyti į 
puotą ir susipažinti su svečiais 
iš Lietuvos. 

IŠVYKAI 
WASHINGTONĄ 

LB Detroito apy l inkės 
valdyba organizuoja autobusu 
i švyką j demonst rac i jas , 
Wash ing tone vyksiančias 
gegužės 31 ir biržel io 1 
dienomis. Autobusas išvyks 
gegužės 30 dienos vakare. No
rintieji vykti, prašomi registruo
tis pas Juozą Motekūną, tel. 
841-3541. 

„KASOS" SUSIRINKIMAS 
IR PATALPŲ 

ATIDARYMAS 

Lietuvių Federalinės kredito 
unijos „Kasos" metinis narių 
s u s i r i n k i m a s penktadienį , 
gegužės 18 dieną, 7 vai. vak., 
vyks Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre. „Kasos" naujos patalpos, 
24060 W. Nine Mile Road 
atidarymas vyks šeštadienį, 
gegužės 19 d., nuo 12 vai. iki 2 
vai p.p. „Kasos" Detroito sky
r i a u s vedėja yra Gai lutė 
Dedinienė. 

SUTVIRTINIMO 
SAKRAMENTAS 

Šeštadienį, gegužės 26 dieną, 
5 vai. po pietų, Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje bus t e ik i amas 
Sutv i r t in imo sakramentas . 
Sakramentą teiks vysk Paulius 
Baltakis. 

KARDINOLAS ŠV. 
ANTANO PARAPIJOJE 

PARAPIJOS GEGUŽINE 

Dievo Apvaizdos parapijos 
gegužinė vyks sekmadienį, 
birželio 17 dieną, parapijos 
kieme ir Kultūros centre. 

lm 

LIETUVOS BANKININKAI 
JAV 

Sekmadienį , gegužės 27 
dieną, 10:30 vai. ryto Šv. An
tano bažnyčioje šv Mišias aukos 
kardinolas Edmund Szoka. Mi
šiose dalyvaus ir vysk. Paulius 
Baltakis bei kiti lietuvių kuni-

Lietuvos pramonės ir statybos 
banko specialistų grupė, Detroi
to l ie tuvių kredito unijos 
„Kasa" ir FDG Economics pre
zidento Sau l i aus Anužio 
kvietimu, atvyko į JAV-es 
penkių savaičių stažuotei . 
Atvykusius pasitiko ir šiltai 
priėmė New Yorko,,Kasos" dar
buotojai. Svečiai apžiūrėjo New 
Yorką, SNO būstinę, prie kurios 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menė rengė demonstracijas, 
reikalaudama Lietuvos nepriklau
somybės pripažinimo. įdomu buvo 
lankytis ir stebėti pasaulinės 
fondų biržos darbą. Trumpai 
susipažino su New Yorku ir Lie
tuvių federalinės kredito unijos 
„Kasa" darbu. „Kasa", pra
dėjusi savo veiklą tik 1980 m., 
jau turi sukaupusi daugiau ne
gu 80 milijonų dolerių. Vie
ną dieną lankytasi Washing-
tone. Čia susitikta su sena
toriumi Donald W. Riegle, JAV 
senato bankų komisijos pirmi
ninku. Susitikimas truko arti 
valandos. Senatorius labai 
domėjosi padėtim Lietuvoje, 
labai sielojosi, kad prez. Busho 
administracija oficialiai nepri
pažįsta Lietuvos. Jis teigė, kad 
reikia plėsti kontaktus tarp 
a t sk i rų firmų, sudary t i 
bendrovių, norinčių bendradar
biauti su Lietuva,grupes. Sena
torius pritarė bendradarbia
vimui su Detroito Manufac-
turers banku. Suorganizavo 
susitikimą su JAV Federalinio 
banko darbuotojais. Čia svečius 
priėmė trys federalinio banko 
depa r t amen tų d i rektor ia i . 
Pokalbyje su jais išsiaiškinta 
bendradarbiavimo perspektyvos 
su JAV bankais. Federalinis 
bankas nemato tam kliūčių, 
taip pat Federalinis bankas 
sutinka surasti žmonių, kurie 
galėtų padėt i organizuoti 
Lietuvos banko veiklą, jei į juos 
būtų kreiptasi oficialiai. Sena
torius ir Federalinio banko dar
buotojai supranta Lietuvos vals
tybės problemas ir pasiruošę pa
dėti. Tą pačią dieną svečiai 
atskrido į Detroitą ir kitą dieną 
lankėsi Michigano valstijos sos
tinėje Lansinge, pabuvojo valsti
jos seimo posėdyje, kur Lietuvos 
bankininkų delegacija buvo 
oficialiai pristatyta ir sutikta 
plojimais. Sus ipaž in ta su 
lietuvių kilmės valstijos atsto
vų rūmų nariu Dunaskiss. Tą 
pačią dieną išvykta į privatų 
koledžą Hillsdale. Čia praleido 
dvi dienas ir susitikimuose su 
šio koledžo profesoriais svarstė 
laisvos rinkos įvedimo galimy
bes Lietuvoje ir jos privalumus. 
Daug vietos pokalbiuose buvo 
skirta bankų darbui laisvos 
rinkos sąlygomis. Šio koledžo 
profesoriai ruošiasi vykti į 
Lietuvą su paskaitų ciklu. 
Turėta pokalbį su vietinio radijo 
ir laikraščio korespondentais. 
Apsilankę vietos bankuose 
svečiai žavėjosi įranga, operaty
viu kl ientų ap t a rnav imu , 
aukšta darbo kultūra. 

Detroite svečiai praleis di
džiausią savo stažuotes laiką. 

NEDELSKIM E I DRAUGAS 

Klemensui Urbsaičiui, Tautos fondui aukojusiam 10,000 dol.. diplomą įteikia 
TF atstovybės Michigano valstijoje v.cepirm. Mykolas Abanus . Pr ie m.kro-
fono iždininkas Vladas Staskus. 

Pirmą apsilankymo dieną Det
roito „Kasoje" buvo surengta 
spaudos konferencija, kurioje 
dalyvavo kelių laikraščių ko
respondentai. Svečiai tikisi įgy

ti daug reikalingų žinių, ku
riomis grįžę į Lietuvą galės 
pasidal int i su kolegomis 
bankininkais. 

G. P . 

1L1UBVOTG8 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr.. 1043 Fsfth St.. St. Monica, CA 90403. 

KNYGŲ KRAUTUVĖ 
DŽIAUGIASI LAISVE 

Rocky ka lnuose įs ikūręs 
Denver miestas yra geriau 
žinomas savo geru slidinėjimu 
negu mokslu. Ten gyvena daug 
mažiau žmonių negu New 
Yorke arba Los Angeles, nėra 
tos pulsuojančios akademinės VISI LAUKIAMI DAYTONE 
visuomenės kuri randama San 

kad ji atsisakė „franchise" 
pasiūlymų iš didelių, kelias 
krautuves vedančių knygų par
davėjų. Ji tačiau domisi įsteigti 
daugiau savų krautuvių. 

iš „New York Times'* 
Vertė 

Aleksandras Paka ln i šk i s . J r . 

Lietuvių spaudoje skaitome 
apie naujai susikūrusius viene
tus Brooklyne ir Lemonte,besi
rūpinančius vaistų persiun
timu į Lietuvą. Tenka sveikin
ti ir k i e k v i e n a m l i e t u v i ų 
telkiniui aktyviai įsijungti jų 
veikion Visi gerai žinome.kokia 
tragiška ligonių padėtis, pri
t rūkus reikalingiausių vaistų. 

Lietuvos Dukterys, gegužės 
12 d. va ldybos posėdžio 
nutarimu, jau pradėjo vaistų 
telkimo vajų. Tik kelių dienų 
patirtis įrodė, kad amerikiečiai 
gydytojai, prašomi paaukot i 
vaistų blokuojamai Lietuvai, la
bai pozityviai ir noriai reaguo
ja. Pirmoji vaistų s iunta j au 
paruošta. 

Lietuvos Dukterys kviečia 
visus nesivaržant kreiptis į 
amerikiečius ir lietuvius gydy
tojus, prašant vaistų. Dažniau
siai paaukojami vaistų pavyz
džiai (samples), kuriuos gydy
tojai gauna iš vaistų bendrovių 
nemokamai, kad vaistų vajus 
vyktų efektyviau ir greičiau, 
gautus vaistus, arba vaistams 
ček ius , g a l i m a į t e ik t i LD 
Detroito skyriaus valdybos bet 
kuriai narei: K. Balukienei, E. 
Grigaitienei, J. Pečiūrienei, B. 
Selenienei, L. Skrebutėnienei, 
A. Stašaitienei, B. Viršilienei, 
kad tuojau būtų persiunčiami. 

Reikalingi daugiau informa
cijų, arba turintieji patarimų, 
kv ieč iami s k a m b i n t i t e l . 
1-453-8614 arba 1-663-8394. 

Pagalba reikalinga dabar — 
nedelskime. 

sekėme dabartinius įvykius Lie
tuvoje. Taip pat matėme is
torinę 96-tos kuopos filmą. 

Art imoje a te i ty je m ū s ų 
kuopos renginiai: kėgliavimo 
suvažiavimas gegužės 18-20 d., 
Pasaulinių įvykių seminaras 
birželio 1-3 d. ir Lietuvių 
gegužinė liepos 1 dieną. 

Marija Agnietė 
Mikalauskaitė 

Vertė Aleks. Pakalniškis , Jr . 
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SUTIKIMAS 

Lietuvių invalidų ir gydytojų 
delegacijos, dr. W. Waring 
rūpesčiu ir iškvietimu, sutiki
mas vyks gegužės 20 d. Dievo 
Apvaizdos parapijoje. Susi
t ikimą ruošia Lietuvos Duk

terys, talkinamos Vyr. Skaučių 
Židinio, o gegužės 27 d. Šv. An
tano "rapijoje — parapijos tary
bos rūpesčiu. Visi maloniai 
kviečiami. • 

JP 

Fransico įlankos rajone arba 
Bostone, ir knygų pirkime 
rikiuojasi 17-tas miestas JAV. 

Tačiau Denver miestas turi to, 
ko kiti miestai neturi — ,,Tat-
tered Cover Book Store" knygų 
parduotuvę, kuri yra laikoma 
geriausia bendros temos knygų 
parduotuve Amerikoje. Jos savi
ninkė yra lietuvė Joyce Meškis, 
gyvenusi Chicagoje, į Denver 
atsikrausčiusi 1962 metais. 
1974 metais ji nupirko ..Tat-
tered Cover" parduotuvę. 

Pagal turimas žinias, parduo
tuvė yra unikali. Knygų leidėjai 
ir pardavėjai joje mato nepri 
klausomų knygų parduotuvių 
atgimimą. ..Anksčiau nedaug 
leidėjų teatvykdavo mus aplan
ky t i " , sako Jovce Meskis 

Sveiki Vyčiai! Viliamės Jus 
sutikti gegužės 18-20 dienomis 
Dayton miesto 96-tos Lietuvos 
Vyčių kuopos r eng iamame 
kėgliavimo turnyre bei apy
gardos suvažiavime. 

Šv. Kazimiero minėjimas sėk
mingai praėjo. Pranė Mika
lauskiene surengė puotą Talbot 
Terrace restorane, gražiame 
Daytono miesto centre , po 
iškilmingų Mišių parapijos 
bažnyčioje. 

Verbų sekmadienį Eleonora 
Sluzas su talkininkėmis suruošė 
sėkmingą kepsnių išpardavimą 
parapijoje. Dėkui visiems, auko
jusiems laiką ar gėrybes šiam iš
pardavimui. Ypač ačiū poniai 
Zubrick. dovanojusiai savo 
išaustą kilimą. Tą kilimą įšsta-

24-TOS KUOPOS VEIKLA 
CHICAGOJE 

įvykiai Lietuvoje greitai vys
tosi, viliamės, kad ne t rukus ir 
mūsų Vyčių kuopos sukurtos 
tautinių spalvų „oro kojinės" 
(windsocks) rodys vėjo kryptį 
prie Nemuno, Kauno ir Vil
niaus miestuose. Mes, Ameriko
je gyvenantys lietuviai, galime 
jas įsigyti, namus papuošti. 
Tokiu būdu amerikiečių visuo
menei parodytumėme solida
rumą su lietuviais Lietuvoje. 
Tuo re ika lu sus is ieki te su 
Pranu Jurgaičiu (adresas; 553 S. 
Moody, Chicago, IL 60638, tele
fonas: (312) 767-8952). 

Kovo 11-tą dieną Marijonų 
vienuolyno koplyčioje kuopa su
rengė šv. Kazimiero minėjimą. 
Kun . C i b u l s k i s a t n a š a v o 
Mišias, jam patarnavo Dovydas 
ir Andrius Neberiezos. Nijolė 
Butts bei Nina ir Nata l i ja 
P a d a l i n o a t l i k o Miš ių 
ska i tymus . Parapijos salėje 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

_ (Augliai nuimami kabinete) 
(Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, C M — i 
Ta i . (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai.) 
^ rm. , antr.. ketv.. penkt nuo 12 iki 6 v v 

, Kab. (1-312) 735-4477; 
| *a * . (704)244-0047; arba (704)244-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

• 4 4 * t o . Pulaakl Road 
„ Valandos pagal susitarimą 

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

3300 W. 95 St. 
Tai. ( 7 M ) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. M (1-312) 471-3300; 
Raz. (700) 442-0207 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - SiRDlES L ! G O S 

7722 S. Kedzia Ava., 
Chicago. III. 50052 

^irm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Buikling 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312)436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagysl'u Ligos 
Valandos paga! susitarimą 

0132 S. Kadada Ava. , Chicago 
(1-312) 028-2070 arba (1-312) 400-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road 
Tai. (1-312) 505-2002 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuOĮU ir į namus 

Namų (705) 504-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRUPGIJA 

6132 S. Kodzl. Chicago, III. 
Tai. (1-312)925-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgtn, IH. 60120 
Tel. (700) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312)470-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills IL 
Tai. (700) 598-6101 
Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. ftobarta Rd., Hickory Hllis. IL 
1 mylia Į vakarus įuo Hariem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos cagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba hetjviSkai) 

Tikrina akis pritaiko akinius 
2618 W. 71 at St. 

Tai. (1-312) 73^5149 
Vai pagal susitarimą 

Paloa Vtalon Cantar, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv va1 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

k y t f . sako Joyce Riešus. 1Saustą Kilimą, n * • « « j - ~ - b u v o surengtas šilto maisto bu 
„Tačiau jie dabar daugiau krei- tysime laimėjimams kėgliavimo pavalgius įvyko pa 
pia dėmesio į nepriklausomas 
parduotuves". Jos parduotuvė 
pasiekė stebėtinus rezultatus, 
sandėliuose laikydama prieš 
kelis mėnesius, arba net ir 
metus,spausdintas knygas. T ar 
nautoju yra net 170. 

„Tattered Cover" parduotuvė 
yra trijų aukštų atnaujintame 
pastate, keturias mylias nuo 
Denver miesto centro. Ši krau 
tuvė visai nepanaši j origina
liąją, kuri teturėjo 950 kvad 
ratinių pėdų vietos, du tarnau
tojus ir kartais ilgą laiką buvo 
be pirkėjų. Dabar krautuvė 
veikia ištisus metus, išskyrus 
šešias šventes, kiekvieną dieną 
išpildo 2,500 užsakymų ir turi 
24 telefono laidus. 

Savo vieno kambario papras 
toje r a š t i n ė j e , parduotuves 
rūsyje. Joyce Meskis pasakė. 

turnyro metu. 
Balandžio 1 buvo ypatinga 

diena Daytono lietuviams, lat
viams bei estams. E. Sluzas ir 
Judy Petrokas suorganizavo 
Lietuvos nepr ik lausomybės 
atstatymą remiančias demonst
racijas. Dalyvavo daugiau negu 
200 asmenų. Trys vietinės tele
vizijos stotys filmavo įvykius. 
Ypač dėkui kun. Vladui, prisi
dėjusiam prie pasisekimo. Mi
šios buvo aukojamos lietuviškai, 
o po jų pr-x»sija nuėjome į Trijų 
kryžių koplyčią. Parapijos salėje 
buvo galima P© iškilmių atsigai
vinti. 

Po vaka-inių Mišių, balandžio 
28 dieną ;vyko metinė Lietuvos 
Vyčių karėjU šventė. Šeimi
ninkavo Kitty P r a s m a n t a s . 
talkinant ir kitoms narėms. 
Vakaronėje vaizdajuostėje 

fetas, o pavalgius įvyko pa
vasarinis Vidurio Amerikos Lie
tuvos Vyčių apygardos suvažia
vimas. Rengimo komiteto nariai 
buvo Aušra Padalino, P. Jurgai
tis, Olga Eastman, Irena Mur-
dock, Clare O'Dea, Nijolė Butts , 
Juozapina Mankus. Bernice Ne-
berieza ir Loreta Simon. Ačiū 
kun. Cibulskiui už malonų pri
ėmimą vienuolyne, už religinius 
pamokymus ir talką. 

Birželio 28-tą dieną rengiame 
iškylą į arklių lenktynes Sports-
man parke. Už dvylika dolerių 
bus t iekiama vakarienė (tarp 6 
ir 8 vai. vak.), o po to įvyks 
lenktynės. Juozas ir Loreta 
Simon rūpinasi bilietų pla
tinimu. Jiems galima skambinti 
telefonu (708) 424-2542. 

Bitė 
Vertė Aleks. Pakalniškis , J r . 

Tai . kabinate Ir buto: (704)452-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ava., Cicero 

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

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas •'• chirjrgas 

Anestezijos >r skausnr,o qvdvno specialistas 
Sbermar ligoiinė Elgm IL 

Tel. (708) 837-0005 
Skambinti gal'ma 24 /ai 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. bttcNgan Ava., Sutte 324 Ir 

5435 t . Pulaakl Rd., Chicago. IL 
Ta i . (1-312) 545-2940 (veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumaaonlo kabinetą parėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Cni'u'gna 
2454 We«t 7i«t Straat 

Tai. (1-312) 434-1818; Raz. (708) 852-0889 
Vai pirm antr Ketv ir pe-nt 

3 iki 7 vv TIK sus(taais 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 at Straat 

KaMnato t o l . (1-312) 737-1184; 
RazM. (704)345-4411 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ JGOS 
2438 W. 71»t St.. Chicago. IH. 

Tai.: (1-312) 436 0100 
11800 Souttmaat Hlghway 
Paloa Helghta. IN. 80483 

(704) 381 -0220 (708) 361 -0222 

> . Tumaaonlo kabtnatą parama 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
24S4 W. 71 at Straat 

(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATC CHIRURGIJA 
2454 W 83rd Straat 

Vai antr 1-4 v po ll ketv 2-5 v p p 
šešt pagai susitarimą 

KaMnato tai. (1-312) 776-2480 
Raz (708) «48 5545 

Kab. t a i . (1-312) 545-0348: 
Ras. (1-312)770-8433 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42S4 W. 43rd St. 
Vai pagal susitarimą ptrm ir ketv 12-4 

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

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe — V'daus ngų gydytojas 

Kalbame i'etuvskai 
618$ S. Archer Ava. (prie Austmį 

valandos oaga> susitarimą 
Tai. (1 312) 585-7755 

Kab. ta i . (1-312) 588-3166; 
Namy (708) 381-3772 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS | R CHIRURGAS 

6745 Waat 63rd Straat 
Vai pirm antr Ketv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

I 
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Lietuvio būdas 

NELEIDŽIA SNAUSTI 
RYTŲ VOKIETIJA 

Prieš porą dienų į „Draugą" 
užėjo susijaudinęs viduriniosios 
kartos lietuvis, daug asmeniš
kai besidarbuojąs Lietuvos lais
vinimo reikalui, prašydamas 
„Draugo'* aktyviau raginti lie
tuvius rašyti ir skambinti savo 
kongresmanams. Galbūt jis 
„Draugą" ne kasdien skaito, 
nes tikrai nepraeina diena, kad 
jame nebūtų kelių skelbimų ir 
dar tiek pat ar daugiau straips
nių, raginančių įvairiausią 
veiklą Lietuvai vaduoti. Iš tik
rųjų gal čia ir problema — kai 
yra per daug veiklos galimybių, 
skaitytojui gali apraibti akys ir 
jis nieko neveikia. Sis jaunas 
tautietis skundėsi, kad paskam
binęs į sen. Paul Simon raštinę, 
išklausė senatoriaus pavaduo
tojo (t.y. ir paties senatoriaus) 
skundą, kad paskut iniuoju 
laiku beveik nutilo jo gaunami 
laiškai ar skambinimai dėl Lie
tuvos, o kai jų nėra, sunku 
Senate sukurti reikiamą dau
gumą kam nors pravesti. 

Dabar, ypač prieš viršūnių 
konferenciją Washingtone, svar
bu Kongresą paruošti. Būtina 
ne tik ryžtis Washingtonan vykti 
birželio 1 ir 2 dienomis, bet prieš 
patiems išvykstant, reikia api
pilti JAV Kongresą ir prezi
dentą laiškais, telegramomis ir 
skambinimais. Laiškų ir tele
gramų reikia milijonais, o de
monstrantų reikia ne vieno ar 
dviejų tūkstančių, o dešimčių 
tūkstančių. 

Ir negalima savo veiklos ati
dėt i birželio 1-2-rai . J au 
šiandien JAV Kongresas turi 
jausti mūsų spaudimą, kad JAV 
neduotų rusams „Most Favored 
Nation" prekybinio statuso, kol 
Lietuva nelaisva nuo Maskvos, 
kad jie turėtų laiko prieš tą 
lemtingą savaitgalį įtaigoti 
kitus valdžios organus mus pa
remti. LB. Vliko ar Alto valdy
bos pačios vienos negali „Kong
reso užverst i l a i ška i s ' ' be 
kiekvieno lietuvio asmeniškos 
veiklos. Jei gegužės pradžioje 
ilsėjomės, paskutinės gegužės 
savaitės tetampa mūsų visų 
intensyviausia darbymete. kad 
než iūr in t V i r š ū n i ų konfe
rencijos rezul ta to Lietuvos 
atžvilgiu, bent patys turėtumėm 
švarias sąžines, kad darėme 
visa, ką galėjome. Įvairių 
Kongreso narių telefonai buvo 
duoti „Draugo" 111.28 ir V.3 
laidose, o jiems rašyti galima 
šiais adresais: kongresmanams: 
U.S. House of Representatives. 
Wasbington. DC 20515, o sena
toriams: U.S. Senate. VVashing-
ton, DC 20510: V. 15 laidoje 
buvo Alto skelbimas dėl tele
gramų, kurių tekstai tinka ir 
laiškams. Kvieskimės į talką ir 
savo vaikus bei anūkus šiuo kri
tišku laiku, prašydami, kad jie 
pagalbon kviestųsi bent po 
vieną b e n d r a d a r b į ar 
bendraklasį. 

Ta tema teko kalbėtis su 
vienu trečios kartos lietuviu. 
Mark Golden, kurio seneliai 
sk i r t inga i s ke l i a i s a tvyko 
Amerikon šio šimtmečio pra
džioje. Jis pats neturėjo pro
gos išmokti lietuvių kalbos, 
bet jo senelė, kad ir angliškai 
kalbėdama, jam įdiegė gilią Lie
tuvos meilę. Kadangi beveik vi
sas lietuviškas gyvenimas vyksta 
lietuvių kalba, tik didelėmis pa 
stangomis jis susiieškojo ir per 
skaitė visą. kad ir negausią 
anglų kalba literatūrą apie Lie
tuvą ir Amerikos lietuvius. Ir 
nežiūrint tų sunkumų. Lietuvos 
naudai yra nuveikęs daugiau 
negu daugelis lietuvių, kurių 
ryšys su tauta turi daug palan
kesnes sąlygas. 

Išgirdęs apie sen. Simon susi
rūpinimą nuščiuvusią lietuvių 
veikla, jis nustebo, nes iš savo 
senelės ir tėvo išmoko, kad lie
tuviams yra būdinga nepavargti 
ir nepasiduoti, nežiūrint kokie 
sunkumai gyvenime ištiktų. 

Tas bruožas ryškėja ir jo asme
niškoje veikloje, stengiantis pa
dėti Lietuvai. Pats priklausy
damas jaunesniajai, viduriniajai i 
kartai , greitai susižinojo apie 
Lithuanian Hotline, Lietuvių 
Bendruomenę, Altą ir kitus 
lietuviškos veiklos centrus ir 
skyrė laiką teisingai informuo-

„I'm siek and tired" — tokius 
žodžius pasakytų Š. Amerikos 
kontinento gyventojas (prisi
menu tą posakį iš Kanadoje 
gyventų dienų!\ girdėdamas 
kas valandą radijo žiniose įvai
rių įvykių Rytų Vokietijoje pra
nešimus, skaitydamas ilgiau
sius straipsnius spaudoje apie 
atvykstančius „rytiečius", ma
tydamas televizijoje automašinų 
kolonas, milijonus pirkėjų 

tis apie Lietuvą, kad galėtų kuo \ Vakarų Berlyne ar pasienio 
efektyviausiai prie tos veiklos Į 
prisidėti. 

Susipažinęs su reikalu, ėmėsi | 
asmeniškos veiklos. Skambino ! 
į Chicagos PBS stotį pasiūlyti 
jiems diskusinę programą apie j 
Lietuvą (John Callovvay Chi-! 
cago Tonight\ Tam teko panau- i 
doti įdomų priėjimą. Pirmą 
kar ta jam paskambinus, niekas j 
nenorėjo su juo kalbėti, nes '• 
neturėjo ten pažinčių. Tad antrą 
karta skambino ir pasisakė esąs 
Baronas Zlatarinskas (naudo-
damasis savo senelės bajoriška | 
kilme iš Lietuvos; iš tos pavar-
dės, jo tėvas suamerikonino į į 
„Golden''). Pats nustebo, kai j 
tučtuojau buvo sujungtas su I 
vienu tos stoties produserių. ku-

miestuose iš Turingijos. 
Mecklenburgo ir kt. provincijų. 

Pirmos dienos buvo pilnos 
entuziazmo, sut inkant savo 
brolius iš anapus mūro sienos, 
vaišinant juos. duodant net pri
vačiai nakvynę. Ji neatslūgo 
rašant šias eilutes. Tačiau pasi
girsta ir priešingų balsų, ypač 
prieš teikiamą 100 markių 
. .pasve ik in imą" a r net 
veiksmus, deginant „rytie
čiams" automašinas, skelbiant 
spaudoje, kad pvz. Woolwortho 
a rk t . krautuvėse 50^ padidėjo 
prekių vagystės. 

Vakarų Vokietijos vyriau
sybė, duodama kiekvienam rytų 
gyventojui šimto markių (1 JAV 
dol. = 1 m. 85 pf > „pasveikini-

riam išdėstė savo pasiūlymą. \ mą" kartu duoda galimybę 
duodamas čionykščių lietuvių 
organizacijų vardus ir asmenų 
pavardes, su kuriais jie ir susi
siekė ir iš to paruošė net dvi pro
gramas apie Lietuvą. 

V ienam amerikiečiui ro- I 
manistui ir filmų skriptų rašy- į 
tojui papasakojęs savo močiutės j 
atvykimo Amerikon istoriją, jį | 
sudomino parašyti filmui skrip ] 
tą. Gi rašytojas išsireiškė, kad 
dabar kaip tik Amerikoje ieško- i 
ma herojų, o jo senelės Teofilės | 
Zlatarinskienės-Danienės isto- j 
rija kaip tik duoda tokią temą. i 
epiniame Lietuvos 19-to ir 20-to ! 
šimtmečio istoriniame fone. pa- ! 
rodant kaip toji istorija nulėmė 
vienos sąmoningos lietuvės 
gyvenimo kelią Amerikoje. 

Tuo tikslu Mark Golden tyri
nėja Roselando (prie Chicagos) 
lietuviu istoriją (kur jo seneliai 
gyveno šimtmečio pradžioje) ir 
birželio pirmomis savaitėmis 
lankysis Brockton. MA. ir Mt. 
Carmel. PA (turintys žinių apie 
tų apylinkių lietuvių gyvenimą 
prašomi į jį kreiptis: P.O. Box 
27, Wasco. IL 60183). J i s tą 
kelionę suplanavo taip, kad 
galėtų dalyvauti demonstra
cijose Washingtone ir turėtų 
progos Lietuvos reikalu apsi
lankyti pas savo kongresmanus 
ir senatorius, kuriems dažnai 
rašė ir skambino. Būdamas sos
tinėje taip pat tyrinės Lietuvos 
ir Amerikos lietuvių istoriją 
JAV Kongreso bibliotekoje su 
Lietuvos pasiuntinybės pagal
ba. 

Mark Golden yra paskata 
lietuviškai kalbantiems ir tuo, 
kad jis naudojasi kiekviena pro
ga viešai kalbėti apie Lietuvą. 
Jo amerikiečiams pažįstamiems 
organizacijose, kur ioms jis 
priklauso. įdomiausia naujiena 
yra ta , kad Lietuvos valstybin
gumo pradžia yra ne 1918 m., o 
1251 m., kada Mindaugas tapo 
pirmuoju popiežiaus vainikuotu 
ir pakrikštytu Lietuvos ka
ralium. Juos stebina, kad Lie
tuva siekė nuo Baltijos iki Juo
dosios jūros ir kad rusų valdžioje 
ji buvo trumpiau, negu ji buvo 
savarankiška valstybė (rusų 
valdoma buvo tik apie 200 
metų,o laisvai valdėsi pusšešto 
šimtmečio*. Jis taip pat pabrė
žia, kad per tuos šimtmečius 
Lietuva buvo pagarsėjusi kaip 
religiniai tolerantiškiausią Eu
ropos valstybė, kurioje užuovėją 
rado ir žydai, musulmonai, pra
voslavai ir kiti. 

Tad laikas ir mums. gal jau 
taip pripratusiais prie savo gar
bingos istorijos, kad ji mūsų ne 
beįkvepia. ją prisiminti ir savo 
nerangumu pakartotinai skam
binti kongresmanamsmedaryti 
gėdos mūsų tautos didvyriams, 
tiek senovėje, tiek ir šiandien. 

ag. 

mažam apsipirkimui vakaruose. 
Tie pinigai išmokami bankuose, 
pašto įstaigose, uždedant ant
spaudą pase. Penkių-šešių 
asmenų šeimai tai jau graži 
pinigų suma. Tačiau viskuo ap
sirūpinti, kad ir penkių šimtų 
markių sumos nepakanka. Tenka 
griebtis pokarinės priemonės — 
spekuliacijos, atvežant rytines 
markes ir keičiant jas vaka
ruose 1:10 santykiu. Bankas ofi
cialiai už 100 rytu markių moka 
tik 10 vakarinių. Tai pavojinga 
spekuliacija, griežtai baudžiama 
pasienio policijos. Jau bunro 
suimti su gražiom sumom rytie
čiai, veždami į Vakarus net sa
vo santaupas, kadangi rytines 
markes į užsienį išvežti drau
džiama. Tenka ieškoti ki to 
kelio. Rytų Vokietijos gyvento
jai, norėdami šv. Kalėdų proga 
paruošti kiek turtingesnį stalą, 
savo vaikams nupirkti šiltesnių 
rūbų, žaislų ar buto šildymui 
krosnelių. į vakarus atveža 
gražiausią seną porcelaną. 
kavai servizą ir 1.1., prašydami 
tik vakarinių markių ar iš 
amerikiečių dolerių. Tokie bran
gūs daiktai, atvežti iš Leipcigo, 
Dresdeno a r Magdeburgo, ran
da gan didelį pareikalavimą 
vakaruose. 

Tačiau du matyti vaizdai 
mane sujaudino. Tikiu, kad ir 
visus vokiečius. 

Po 28 metų Vakarų Berlyną 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas 

Europoje 

aplanko 75 m. se nutė M. Fech-
ter . J i nustebir :a miesto ir 
k rau tuvių puoš:..imu. prekių 
gausa. Lydima Vakarų Vokie
tijos laikraščio bendradarbės ji 
aplanko garsiame Kurfiurs-
tendame (ir lietuviams pažįs
t a m a ši aikšte ' „Kanc le r " 
kavinę, matydama joje įvairius 
skanės tus . Senutė užklausė 
laikraštininkės, ar galima nu
sipirkti gabaliuką torto. Šokola
dinio, senutė paprašė, smagu
r iaudama kiekvieną jo kąsnį. 
Gyvena iš 75 rytinių markių 
pensijos, mokėdama už butą 50 
markių. Pragyvenimui lieka 25 
m. Kaip ji gyvena iš tų 25 m.? 
Atsakymo korespondentė nesu
laukė. Vakarų Vokietijos gautą 
100 markių pasveikinimą ji 
ne i š l e ido vakaruose apsi
pirkimui. Ne! Jais ji galės neblo
gai g y v e n t i ry tuose du 
mėnesius, gaudama mažiausiai 
1000 ryt inių markių. 

Kas y ra ta 75 metė M. Fech-
ter? Pasirodo, kad našlės sūnus. 
1962 m. rugpjūčio mėn. 17 d. 
mėgino per mūro <ieną pasiekti 
laisvuosius vakarus. Deja, kul
kų krušoje ir „niekieno" žemėje 
jis buvo nušautas Šioje vietoje 
pastatytas kryžių-, tad ir senutė 
p i rmiaus i a jį ap lankė , pa
dėdama už paskutines markes 
n u p i r k t a s rudens gėles . 
Anksčiau, į tą „niekieno" žemę 
negalima buvo įžengti. Deja, 
Vakarų Vokietijos vyriausybės 
28 m. jaunuobs ir senutė buvo 
užmiršti kaip ir daugelis kitų 
žuvusiųjų prie mūro sienos, iš-
perkant tik kalėjimuose esan
čius disidentus. 

Antras vaizdas — 1953 m. 
birželio mėn. 17 d. sukil imas 
Berlyne, numalšintas t ankų ir 
r a u d o n a r m i e č i ų š a u t u v ų . 
Apšaudomas automatinių šau
tuvų, jaunuolis nuo Branden
burgo vartų nuplėšia raudoną 
vėliavą. Jaunuolio nuotrauka 
su vėl iava apke l i avo visą 
pasaulį. Šiandieną. 1953 m. 
didvyris 58 m. Horstas Ballen-
thin visų užmirštas guli Vakarų 
Berlyno ligoninėje, sunkiai sirg
damas širdies liga... 

K a r t u su visom demonstra 
cijom ir pasikeitimais Rytų 

„parlamento" (Rytų Vokietijoje 
„Volkskammer") sąrašo, kar tu 
nustodamas labai daug įvairių 
privilegijų. Tiesa, E. Honeckeris 
gaus vi rš 4 tūkst . ryt inių 
markių pensiją, tačiau greičiau
siai turės apleisti puikų va
sarnamį prie Doeln ežero, pui
kią vilą prie Wandlitz ežero. 
Ji stovi aukštųjų pareigūnų 
miestelyje, kurį rytų vokiečiai 
vadino Volvogradu. Mat, aukšti 
pa re igūna i iš šio „ge to" į 
Berlyną važiuoja švedų gamy
bos „Volvo" limuzinais. Pra
radęs rezidenciją E. Honeckeris 
(jis gimęs Vakarų Vokietijoje, 
Saaro krašte) tuo pačiu nustos 
pirkimosi teisių partijos krau
tuvėse. Vienok spėjama, kad jis 
galės pasilaikyti šoferį ir šei
mininkę, kadangi su žmona jau 
seniai nebegyvena (ji buvo švie
timo ministerė). Bet nei „Volvo" 
ne i p rancūz i ško „ C i t r o e n " 
automašinų jis t ikrai daugiau 
n e m a t y s , o gaus soviet inę 
„Ladą". labai populiarią tarp 
atvykstančių } Vokietiją mūsų 
tėvynainių, matant jas vasaros 
metu lietuvių gimnazijos kieme, 
t a č i a u n i e k u o m e t V a k a r ų 
Vokietijos autostradose. Nenuo
stabu, kad jų kainos gerokai pa
šoko, kadangi pravėrus kiek 
p l a č i a u gelež inę uždangą 
(Vengrija, Bulgarija, Lenkija* 
vakaruose gyvenančios giminės 
„užfundija" atvykstantiems šią 
sovietinės gamybos automašiną. 

Ne vien gražiu gyvenimr 
džiaugėsi aukšti rytų vokiečiai. 
Ne! Ir jų vaikai priklausė prie 
tos aukštosios ir išrinktosios 
gyventojų klasės, pastatant ir 
jiems puikias vilas, išklojant 
grindis itališku marmumru. 
sienas — kanadišku medžiu, o 
visus sanitarinius įrengimus — 
Vakarų prietaisais. Rašoma, 
kad į šią korupciją atkreiptas 
d ė m e s y s , pe rduodan t visą 
reikalą prokuratūrai. 

ŠIANDIEN BONA, 
RYTOJ BERLYNAS 

EDMUNDAS JAKAITIS 

akarus pasiekė 
tymios žinios apie 
jos pirm. ir vals-
nto Ericho Ho-

neckerio gyvr nimą. 
Pasirodo, kad jis ne t ik kad 

buvo pašai i r, as nuo valstybės 
vairo, bet taip pat i šbrauktas iš 

Vokietijoje, 
taip pat gan i: 
buv. kompar* 
tybės prezid' 

DIDELIS DARBAS 
Jau kelintą savaitę pasaulio 

žiniose bene daugiausia dėmesio 
susilaukia įvykiai Lietuvoje. 
Čia nemažai prisideda LIC Wa-
shingtono biuro vedėjas Vikto
ras Nakas, kuris jau dažnai 
pasirodo televizijos ekranuose. 
Didieji laikraščiai ir televizijos 
tinklai jau kelintą savaitę laiko 
korespondentus Vilniuje, nors 
Maskva grasina juos išvaryti. 
Žurnalistų dėmesį į Vilnių 
n u k r e i p t i nemažai padėjo 
Lietuviu Informacijos Centras. 
Sąjūdis neseniai įsteigė savo 
informacijos agentūrą Vilniuje. 
Pati nepriklausomos Lietuvos 

Po Vokietijai nelemto karo Di
dysis Reichas buvo santarvinin
kų padalintas į 4 zonas. Berlyno 
likimas buvo nuspręstas dar 
mūšiams nepasibaigus. Vaka
riečiams nepaliaujamai bombar
duojant iš oro. Berlyną rusai 
užėmė 1945 metų gegužes 2 
dieną. Kitų dviejų savaičių 
laikotarpyje rusai suspėjo iš
vežti 85°^ nesudaužytos in
dustrinės įrangos. Anglų ir 
amerikiečių daliniai Berlyną 
pasiekė l iepos mėnesį , o 
prancūzai — rugsėjo. Vakarinę 
miesto dalį. pagal susitarimą, 
užėmė Vakarų santarvininkai, 
o rusams teko beveik pusė 
rytinio Berlyno. Esant Berlynui 
rusų zonos gilumoj, vakarie
čiams buvo garantuotas susi
siekimas su savo okupuotomis 
zonomis. 

Atsiradus dviem Vokietijom. 
reikėjo ir dviejų sostinių. Rytai 
pasirinko Berlyno Pankow dalį, 
o vakarai, suformavę naują 
vyriausybę, pradėjo kurtis 
istoriniame Bonos miestelyje. 

Miestelis romėnų įkurtas, 
kaip atsparos punktas prieš 
puldinėjančias germanų gentis. 
235 metais po Kristaus gimimo 
dviems romėnų kareiviams 
buvo atimtos gyvybės už krikš
čionybės išpažinimą. Jų kapo 
vietoj buvo pastatyta garsioji 
Miunsteno katedra. Bonos uni
versitetas buvo nuo senų laikų 
žinomas, kaip vienas iš va
dovaujančių Vokietijos mokslo 
institutų. Muzikos pasauliui 
Bona yra žinoma, kaip garsiojo 
kompozitoriaus Ludvvig von Be-
ethoven gimtinė. 

Nors karo metu amerikiečių 
puolamieji daliniai ir apgriovė 
miestą, bet naujos respublikos 
rūpesčiu miestas buvo at
statytas ir tapo politiniu centru. 
Įvairių valstybių ambasados su 
savo diplomatais teikė tarp
tautinį atspalvį. Pagrindinės 
vokiečių politinės partijos, in
dustrijos bendrovės ir kitos 
organizacijos yra susispietusios 
tame nedideliame mieste. 

Susikimšimui išvengti prezi 
dentūra į s ikūrė netoliese 
esančiam Villa Hammer-
schmidt. Kancleris Adenaueris 

Aukščiausioji Taryba dabar turi 
savo informacijos biurą. Tačiau, 
Lietuvių Informacijos Centras 
New Yorke ir Washingtone at
lieka nepaprastai svarbų vaid 
menį. (LIC) 

galvojo, kad. paskelbus Ham
burgą ar Frankfurtą sostine, 
vyks varžybos su Berlynu, kas 
kliudytų Vokietijos sujungimui 
Mažas miestas, kaip Bona. buvo 
visais atžvilgiais apgalvotas 
sprendimas. 1950 metais ameri
kiečių reporteris palygino Boną 
su miestu, kuris buvo ne tik 
puses Chicagos kapinyno dy
džio, bet ir du kartus daugiau 
apmiręs. 

Berlynas prieš karą buvęs 
puošnus ir didingas, po karo liko 
tik griuvėsių krūva. Išlikę 
apdaužyti Brandenburgo vartai, 
statyti 1791 metais, atiteko 
rusams. Puošnioji Unter den 
Linden alėja liko rusų zonoj. 
Alexander Platz. Frankfur-
terallee, žinomos prieš karą 
vietoves, merdėjo rusų užvaldy
tos. Tuo tarpu vakarų Berlynas 
ryžtingai atsistatinėjo. Tūkstan
čiai rytų Berlyno gyventojų 
uždarbiavo vakarinėj miesto 
dalyje. Rytų Vokietijos ryšys su 
laisvu pasaul iu apsiribojo 
vakarų Berlynu. Geri uždarbiai, 
didžiausia prekių pasiūla, mu
ziejai, teatrai, bibliotekos buvo 
priešingybė ryt inei miesto 
daliai. 

Nenuostabu, kad tarp 1945 ir 
1961 metų apie 3 milijonai 
pabėgėlių atsidūrė vakariniame 
Berlyne. Pabėgėlių sustab
dymui 1961 metais buvo pasta
tyta aukšta mūrinė siena Budri 
sargyba saugojo, kad niekas 
nepabėgtų į . . supuvus ius" 
Vakarus. Tačiau noras perbėgti 
nesumažėjo. Tai matyti iš ne
pasisekusių mėginimų. Šimtai 
buvo nušauti, nepasiekę sienos. 
Tik vienam, kitam pavyko at
sidurti Vakaruose. 

Jau pačioj Berlyno valdymo 
pradžioj atsirado nesutarimai su 
rusais. Vakarų Vokietijai įve
dus pinigų reformą, rusai užblo
kavo visus kelius, vedančius į 
vakarų Berlyną. Rusai tikėjosi, 
kad.Vakarieciams pasitraukus, 
visame Berlyne įsiviešpataus 
komunizmas Vakariečiai, ne
norėdami pradėt i karo su 
buvusiu savo partneriu, nutarė 
nesitraukti ir aprūpinti 2 mili
jonus žmonių oro keliu. Maistas, 
degalai, vaistai, reikalingiau
sios kasd ien inės p rekės 
buvo gabenamos lėktuvais. 
Aprūpinimas pareikalavo ypa
tingų pastangų. Yra pasitaikę, 
kad lėktuvai leidosi kas 45 
sekundes. 1949 metais rusai, 
nieko nepešę, blokadą atšaukė. 

KAI LAISVĖ ŠVITO 
Žmonių m e n t a l i t e t a s 

JUOZAS R U D Z E V I Č I U S 

Vokietijos kancleris Max von Baden 191H r 
20 d. pranešė, kad Lietuvos taryba jau turi 
laisvę Lietuvą tvarkyti, o lietuvių t a u t a turi te: 
rinkti savo konstituciją bei santykius su 
valstybėmis. 

Ilgai laukta žinia pakėlė visų nuotaiką. Tai 1918 
m. lapkričio 1 d. Apsaugos komisija kam V\ Gri
galiūną Glovackį paskyrė 1 pėst. pulko vadu 
Valstybės rūmuose apgyventus savanorius ji-
savo žinion ir tą pat lapkričio 1 dieną prie V; 
rūmų pastate savanorių srgybą. Tai buvo pirm. 
Lietuvos apsaugos — karių tarnybinis pasin 
Kam. V. Grigaliūnas-Glovackis veikiai sūdai 
štabą, savanorius ginklavo, o lapkričio 8-10 d 
savo karius, apie 30 vyrų, iš Valstybės taryb< 
perkeldino į vokiečių kariuomenės perleistas £ 
kareivines. 

1918.XI.12 Lietuvos taryba, pasivadinusi 
Valstybės taryba, priėmė: „Lietuvos laikinosios 
konstitucijos pamatus. Pirmoji laikinoji konstitucija 
nusako, kad vyriausius laikinuosius valstybe 
sudaro Valstybės taryba ir Valstybės tary': 
diumas iš 3 asmenų!". 

1918.XI.4 Apsaugos komisijos pirm. St 
pranešė Valstybės tarybai, kad kariuomenę b 
organizuoti po 10 dienų. 

1918X1.9 įvyko Vokietijos revol iucija, kariu- rnenėje 
veikė Soldatenrat — kareivių tarybos, drau-"• pairo. 
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Iš šių karių įsigytais ginklais karn. V. Grigaliūnas-Glo
vackis apginklavo savo pulko savanorius. 

Kai 1918 m. lapkričio 11 dieną buvo sudaroma pir
moji prof. Augustino Voldemaro vadovaujama krašto 
vyriausybė, Lietuvos apsaugoj — kariuomenėje buvo 
apie 100 karininkų, karo valdininkų, karo gydytojų ir 
apie 50 kareivių. Buvusi Apsaugos komisija, paliekant 
ten daugumą karininkų, buvo pertvarkyta į Apsaugos 
štabą. 1918.XI.22 Apsaugos minis t ras prof. A. 
Voldemaras gen. Kiprijoną Kondratavičių paskyrė Ap
saugos ministerijos viceministru ir pavedė jam rūpintis 
apsaugos-kariuomenės organizavimu. K. Kondra
tavičius, buvęs Rusų armijos korpo vadas, surusėjęs 
gudas, buvo t ingaus būdo, kariuomenės organizavimą 
vilkino. 

1918 m. lapkričio 23 d. Apsaugos ministras prof. 
A. Voldemaras išleido pirmąjj Apsaugos ministerijai 
įsaką: 

„1. Steigiu Apsaugos tarybą iš šių asmenų: pulki 
n inko Cha leck io , papu lk in inko Nastopkos ir 
papulkininko daktaro Nagevičiaus. 

2. Pulkininką Kubilių skiriu Apsaugos štabo 
viršininku. 

3. Pulkininką Galvydi-Bykauską skiriu pirmojo 
pulko vadu, steigiamo Alytuje. Jam įsakau tuojau pra 
dėti priruošiamąjį darbą ir pasirinkti sau tinkamą 
kadrą". 

įsako 3-ju punktu, iki šiol buvęs 1 mo pulko vadas 
k a m Grigaliūnas Glovackis buvo pakeistas pulk 
Galvydžiu Bykausku. 

Pirmojo Apsaugos ministerijai įsako datą, lapkričio 
23 dieną, Lietuvos respublika pasirinko Kariuomenės 
šventės diena. 

Savivaldybės 

Po dviejų dienų, kai ėmė organizuotis pirmoji Lie

tuvos vyriausybė, 1918 m. lapkričio 13 d. Valstybės 
taryba krašte pagarsino raginimą, kad žmonės išsi
rinktų savo vietinę valdžią — valsčių bei miestų komi
tetus ir sudarytų vietos gyvenviečių savo milicijos 
dalinius. Kuone nepatiketmai džiugi žinia nustebino 
visus, pakėlė ūpą. 

Nė Sūduvos krašto gyventojų du kartu raginti ne
reikėjo. Ir šie pakėlė galvas, tiesiog pulte puolė nuo 
menkiausio bažnytkaimio, kur bet kokia bažnytėle be
buvo, iki apskričių miestu skubėjo sudaryti savo vietinę 
lietuviška valdžią. 

Ir Marijampolės miesto gyventojai į miesto 
komitetą išrinko geriausius vyrus, o toks Z. Grudzin-
skas, nė neprašomas, ne vien įstaigai patalpas 
parūpino, jai padovanojo dar dvi kėdes, bei aplūžusį 
stalelj. Komitetas veikiai sudarė miesto lietuviškos mili
cijos vienetą. Vokiečių valdžia,lietuviais nepasitikėjus, 
jiems jokių šaunamų ginklų neišdavę. milicininkams 
pasiūlė 25 kirvius. Milicininkai nė nebandę savo 
padykusius brolius kirviais kirsti, miesto neklaužadas 
tvarkė stipriomis kietmedžio lazdomis 

Vietos komiteto nariai nuo pat pradžios ramybės 
neturėjo nė valandos, kai mate, kad alkstantys miesto 
žmonės dažnai negavo krautuvėse nusipirkti nė 
vokiečių valdžios leidžiamos dienai pusės svaro duonos, 
o čia pat, lyg patyčioms, tiek komiteto nariai, tiek 
išalkę gyventojai mate, kad vokiečių maisto sandėliai 
lūžo iŠ ūkininkų prievarta išreikalautais grūdais, mais
to gaminiais užversti. Mate jie ir. kai nuo sandelių 
nutiestu siauruoju geležinkeliu kasdien riedėjo mais
tu pripildyti vagonėliai į Vilkaviškio geležinkelio stotį. 
Iš ten maisto gerybėmis pripildyti vagonai skubėjo į 
Vokietiją. Alkani žmones ir miesto tėvu komiteto 
užtarimo prašė, nuo badmirio gelbėti reikalavo. Bet 
vokiečiai nė su komitetinmkais nesileido \ jokias 
kalbas. , g u s daugiaui 

I 
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Daina (Tijūnėlytė) ir Donatas Siliūnai 

NAUJA 
LIETUVIŠKA ŠEIMA 

Gražią 1989 metų rudenio 
dieną, saulei šviečiant ir pilnai 
bažnyčiai stebint, aukso žiedus 
sumainė vyriausioji Tijūnėlytė 
ir jauniausias SiFiūnas. Jauna
vedžiams nusišypsojo ne tik 
laimė, bet ir oras, kuris buvo tie
siog nuostabus — lyg pasaka, 
t inkant is šiai gražiai porai. 

Spalio 30 dieną rinkosi Dainos 
ir Donato giminės, draugai į 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią būti 
šios svarbios gyvenimo šventės 
liudininkais. Mišias laikė viso 
jaunimo draugas kun. Antanas 
Saulait is , o mažieji — Gytis ir 
Marius Vygantai — patarnavo 
Mišioms. Bažnyčioj nuotaiką 
kėlė įspūdinga muzika, kurią 
pritaikė Darius Polikaitis (var
gonai) . Raimundas Mickus 
(smuikas) ir Rima Polikaitytė 
(fleita). Giesmėms pritarė solis
te Praurimė Ragienė. Prie alto
riaus jaunuosius palydėjo aš
tuonios poros draugu bei broliu 
ir seserų (Donatas turi penkis 
brolius — visi buvo pabroliai, o 
Dainos dvi seserys ir brolis irgi 
buvo pulko nariai). Skaitymus 
atliko Dana Stašaitienė (Dona
to sesuo) ir Vidas Žlioba. 

Iškilminga puota vyko puošnio
je Sabre Room salėje Hickory 
Hills. kur susirinko arti 500 
žmonių pasidžiaugti jaunaisiais 
ir jų tėvais. Svečius pasitiko iš
didūs tėvai Indrė ir Donatas 
Tijūnėliai bei Vladė ir Bronius 
Siliūnai. Po kiek laiko rinkosi 
ir jaunieji su palyda. Eidami j 
salę p ro ..Žilvičio" šokėjų 
sudarytą juostų tiltą, jie mėtė 
saldainius. Pagal seną lietuviš
ką tradiciją tėvai juos sutiko su 
duona, vynu ir druska, linkė
dami jauniesiems ilgo, laim
ingo, nieku nestingančio gyve
nimo. Pulką ir jaunuosius sve
čiams pristatė jaunoji broliene 
Viktorija Kučaitė Siliūniene. 
kuri su lengvu humoru atsklei
dė Dainos ir Donato susitikimo, 
draugyste* ir meiles istoriją. Ji 
taip pat supažindino su pulku, 
pasakydama, kad jai asmeniš
kai geriausia patinka kitas Si
liūnas — Darius 'įdomu, kodėl 
Viktorija?). Palydą sudarė pir 
moji pamergė Dainos sesuo 
Rasa Tijūnėlytė ir vyriausias 
pabrolys Donato brolis Rimas 
Kiti vestuvininkai — Ramoną 
Bielskytė ir Algis Jonynas. 
Nida Tijūnėlytė ir Aras Tijūnė

lis (Dainos sesuo ir brolis). Viki 
Venclovaitė ir Vytas Siliūnas, 
Daiva Grigaitytė ir Algimantas 
Siliūnas, Vaiva Vygantaitė ir 
Darius Siliūnas, Daina Žliobai-
tė ir Mindaugas Siliūnas (visi 
šie vyrukai — Donato broliai) ir 
Rūta Sidrytė ir Petras Stukas. 
Pulke taip pat buvo dvi gėlių 
nešėjos — Amanda Karanzalis 
ir Vija Sidrytė bei žiedų nešėjas 
Rytas Vygantas. Gražiai kalbėjo 
pirmasis pabrolys Rimas Si
liūnas, linkėdamas ne tik savo 
jauniausiam broliui, bet ir 
geram draugui daug laimės ir 
puikių metų. o Dainą pasveiki
no, nes ji padarė tai,ką daug 
kas norėjo, bet neįstengė (Dona
to broliai, išskyrus Darių, yra 
nevedę!"). Gražiai kalbėjo ir 
patys jaunieji, padėkodami tė
vams už įdiegtas gyvenimo ver
tybes ir lietuvybės dvasią, o taip 
pat dėkodami visiems atsilan
kiusiems. 

Po skanios vakarienės jau
nųjų draugai atsisveikino su 
jais, pašokdami juostų šoki rez-
ginėlę. Šokį paruošė ..Žilvičio" 
šokių mokytoja Audra Aleknai
tė. (Su šia grupe per paskutinę 
šokių švente Hamiltone šoko 
Daina ir Donatas*. Po to. Žaros 
orkestrui grojant, buvo jaunųjų 
valsas. į kurį jungėsi tėvai, pul
kas ir visi svečiai. Taip ir pra
bėgo linksmas vakaras — sukosi 
poros, juokėsi seniai nematyti 
draugai, meilės ir laimės apsup
ti spindėjo jaunavedžiai. 

Jaunoji Daina Tijūnėlytė Si
l iūniene gera i paž įs tama 
l ietuvių t a rpe . Vyriausioji 
Indrės ir Donato Tijūnėlių 
duktė. Daina nuo mažens yra 
Kernavės tunto skautė, vadova
vusi draugovėm ir vedusi pro
gramas stovyklose. Ji lankė 
Chicagos aukštesniąja lituanis
tinę mokyklą, šoko „Spindulio" 
ir „Žilvičio" tautinių šokių gru
pėse, yra veikli ateitininke. 
Daina yra dažna Put namo sese
lių madų parodų modeliuotoja. 
Ji turi finansų srities magis
tro laipsni iš Loyola universi
teto Chicagoj. dirba kompiu
terių kompanijoj kaip konsul
tantė. 

Daktaras Donatas Siliūnas 
irgi yra veiklus lietuvių tarpe. 
Jis yra jauniausias Vladės ir 
Broniaus Siliūnų sūnus. Dona
tas taip pat lankė Chicagos 
aukštesnią ją l i tuan is t inę 

Brockton, Mass 
LIETUVIŠKOJO 

PAMINKLO-KRYŽIAUS 
ŠVENTINIMAS 

Brocktone gyvenantiems lie
tuviams kilo mintis pastatyti 
paminklą tėvynės laisvės ir 
tikėjimo gynėjų-kankinių pa
gerbimui. 

1989 m. įsikūrė garbės ir 
paminklo statymo komitetai. 
Garbės Komitetą sudaro: Brock-
tono ir apylinkės vyskupijos 
vyskupas Daniel Hart, D.D., 
Lietuvių išeivijos vysk. Paulius 
Baltakis, Brocktono Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos klebo
nas kun. Petras Šakalys, prof. 
dr. kun. Antonijus Jurgelaitis, 
O.P., Nykryžiuotojo Jėzaus vie
nuolyno generalė viršininkė 
Marija-Rūta ir lietuvių orga
nizacijų pirmininkai. 

Paminklo statymo komitetas: 
pirm. R. Bielevičius, paminklo 
projekto autorius — J. Stašaitis, 
vicepirm. — E. Sužiedėlis, sekre
torė — S. Gofensienė iždininkas 
— D. Frolick ir kiti aukomis ir 
darbu prisidėjo, kad šis suma
nymas būtų įvykdytas. 

Įspūdingas paminklas jau sto
vi prie Šv. Kazimiero bažnyčios. 
Paminklo pašventinimo iškil
mės ruošiamos birželio 10 d., 4 
vai. p.p. Dievui padėkos šv. Mi
šios, paminklo šventinimas ir 
džiaugsmo puota Chr is to ' s 
svetainėje, 770 Crescent St., 
Brocktone. 

Paminklo statymo komitetas 
maloniai kviečia vietos ir apy
linkės lietuvius ir jų draugus 
kitataučius šioje šventėje da
lyvauti, Lietuvos kankinius 
prisiminti, juos pagerbti. 

Rugsėjo mėn. bus įmontuota 
bronzinė lenta Šv. Kazimiero 
bažnyčios pr ieangyje su 
įrašytais stambesniais pamink
lo statymo aukotojais-rėmėjais. 

E. Ribokienė 

pasirašo Lithuanian „Hotline" 
peticiją. Parašai renkami prie 
bažnyčių, krautuvių, verslo 
įstaigų ir t.t. 

Jau surinkta daugiau negu 
100 lapų (po 23 parašus kiek
viename) parašų. Melrose Parko 
apylinkė labai ragina visus 
lietuvius jungtis į parašų pe
ticijai rinkimą bei kitas Lietu
vos laisvinimo pastangas. 

J z . P. 

CLASSIFIED GUIDE 
k i t u s pas i r i nkus ius mir t į 
liepsnose už Lietuvą. Tuoj po 
Mišių (apie 12 vai.), parapijos 
salėje bus vaišės ir minėjimo 
programa, kurią paįvairins pri 
taikytais eilėraščiais Dalia 
Jakienė. 

Moterys ir mergaitės yra 
prašomos pasipuošti tautiniais 
drabužiais ir įsijungti į procesiją 
bažnyčioje. Salėje bus renkamos 
aukos, o taip pat bus galima įsi
gyti N. Sadūnaitės knygą sujos 
autografu. 

Sn. 

Melrose Park, IL 
SĖKMINGAI VYKDOMAS 

PARAŠŲ RINKIMAS 

Mūsų jaunimo suredaguotas 
iš JAV Lietuvių Bendruomenės 
remiamas Lithuanian „Hotline" 
kreipimasis į prezidentą Bush'ą žinomas kunigas Sigitas Tam-
rado platų atgarsį Melrose Par- kevičius, Sibiro kankinys ir 

Putnam, Conn. 
KUN. TAMKEVIČIUS 

VES SEMINARĄ 

Birželio 3 d., birželio įvykiams 
ir visiems mūsų laikų lietuvių 
tautos kankiniams paminėti, 
Putname, Nekaltai Pradėtosios 
mergelės Marijos vienuolyne 
ruošiamas seminaras tema 
„Individo ir Tautos Kančia". 
Seminarą praves visiems mums 

ko lietuvių širdyse. Norėdama 
padėt i va rgs t an t i ems , bet 
ryžtingai už tautos laisvę ir 
valstybine Nepriklausomybę 
kovojantiems b r o l i a m s ir 
sesėms Lietuvoje, LB apylinkės 
valdyba suorganizavo Lithua
nian „Hotline" parašų rinkimo 
vajaus komitetą: Regina Ba
rauskaite. Birutė Barauskienė, 
Rasa Juknelytė, Kazimieras 
Markus, Eugenija ir Juozas 
Pažerūnai, Ona ir Vaclovas 
Rakauskai, Ona ir Jonas Ruge
liai, Zina ir Algis Sinkevičiai ir 
Vytas Šuopys. Šiuo metu, kai 
Lietuvos vardas taip plačiai pa
saulyje i šgars in tas , JAV 
visuomene, užjausdama žiau
raus okupanto skriaudžiamą ir 
išnaudojamą Lietuvą, mielai 

laisvės apaštalas, atvykęs trum
pai viešnagei iš Lietuvos. Se
minaras prasidės 10 vai. ryto. 
Mūsų vaišingosios Seselės 
kviečia visus atvykti ir susitikti 
su šiuo nuostabiu kunigu, pa
klausyti jo minčių apie neiš
sprendžiamą kančios paslaptį ir 
prašo pranešti apie dalyvavimą 
Putnamo seselėms ne vėliau 
gegužės 24 d. adresu: Sisters of 
Immaculate Conception, 600 Li
berty Hwy., Putnam, CT 06260. 

Philadelphia, Pa. 
KALANTOS MINĖJIMAS 
SU NIJOLE SADŪNAITE 

Viešnia iš Lietuvos Nijolė Sa-
dūnaitė, savo gyvenimą pa
šventusi Dievo ir tėvynės Lie
tuvos naudai, dalyvaus ir kalbės 
šių metų Romo Ka lan to s 
minėjime gegužės 20 dieną, 
sekmadienį. 

Lietuvių Moterų federacijos 
Philadelphijos klubo valdyba 
maloniai kviečia visuomenę 
savo dalyvavimu minėjime 
prisiminti ir pagerbti Romo 
Kalantos 1972 metų auką, at
kreipusią pasaulio dėmesį į 
komunistinės Rusijos teriojamą 
Lietuvą. 

Tą sekmadienį Šv. Andriejaus 
bažnyčioje (19th & Wallace 
Streets) 10:30 vai. Mišios bus 
aukojamos už Romą Kalantą ir 

mokyklą bei Brighton Parko lit. 
mokyklą, priklausė Lituanicos 
tuntui ir šoko „Švyturio" ir 
„Žilvičio" grupėse. Donatas 
priklauso Lituanicos krepšinio 
komandai, su kuria dalyvavo 
Australijos sporto žaidynėse 
1988-1989 m., o su „Vėjo" 
rinktinės komanda 1989 metų 
vasarą žaidė Lietuvoje. Donatas 
baigė mediciną Illinois universi
tete, o rezidenciją atlieka Chica
gos universiteto ligoninėje, ra
diologijos skyriuje. Jaunieji 
Siliūnai apsigyveno Willow-
brook priemiestyje ir toliau žada 
neapleisti lietuvybės. Linkime 
Dainai ir Donatui daug gražių 
dienų, saulės spinduliais išklo
tų, kupinų meilės, džiaugsmo ir 
Dievo palaimos. Savo draugų 
Dainos ir Donato atsiprašau už 
pavėluotą straipsnį, bet kaip 
sakoma geriau vėliau, negu 
niekad. Sveikinu atšventus 6 
mėnesių vedybinę sukakt}. 

Rita Likanderytė 

Lithuanian 
"HOTLINE" 
5 1 1 E. 1 2 7 t h S t r e e t . L e m o n t , IL B 0 4 3 9 
( 7 0 B ) 2 5 7 - 6 7 7 7 • Fax ( 7 0 8 ) 2 5 7 - 6 S 8 7 

PADĖKIME LIETUVAI! 

i Rengiamas Lietuvai labai reikalingas medikamentų 
siuntinys. Prašome aukų šiai pagalbai, čekius rašyti: „Lithuania 
Mercy Lift" ir siųst į Lithuanian „Hotline". 

2. Pasaulio Lietuvių Centras Lemonte. gegužės 20 d. po 
11 vai mišių rengia masinį mitingą — „Lithuanian Freedom Day". 
Kalbės kongr. R. J. Durbln. Dėl autobuso iš Chicago/Cicero 
į Lemontą skambint į „Lith. Hotline". 

3. Galima Įsigyti ..Free Lithuania Now!" peticijas ir „SOS 
Lietuva!" komiteto marškinukus bei lipinukus skambinant „Lith. 
Hotline". 

LITHUANIAN „HOTLINE" PRAŠO TALKOS IR AUKŲ! 

V 
R E A L E S T A T E REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS i PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 5 8 6 - 5 9 5 9 (708) 425 -7161 

Norintieji P IRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo S t a n k a u * Klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas n e m o k a m a i . 

m miš. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ Tieste <: priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BEU-BACE REALTORS 

INCOUE TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Parduodam* greičiau 
už didesnę kainą! 

įkainojimas vettui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose. 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietinė (staiga. 

ALEXANOER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaskl. Chicago. IL 60629 
(312)767-6655 

i letuviams žinomas ir patikimas vardas. 

LB MIS. 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreiptis tel. (312) 
767-080'.) arba (312) 778-3971. 

Adresas 6800 S. Pulaskl Rd. 
One Stop Real Estat* 

Kančia y r a prapuolusios 
būties žadintoja. Ji, lyg tas laik
rodis budintojas, sučirškia kaip 
tik tada, kai mes esame labiau
siai įmigę pasauliniame savo 
buvime. Ą mM 

A. Maceina 

P a r d u o d a m i A d a m s County , W i s . 
n a m a i : a. , , R a n c h " sti l iaus: 2 mieg. ; 
10 akrų skypas , pr ivatus ke l ias . 
$ 4 1 , 9 0 0 . b. . .Ranch" stiliaus 3 mieg. ; 
10 ar 20 akrų sklypas. $ 6 2 , 0 0 0 . 
Apyl inkė p i lna laukinių žvėrel ių ir 
puik iaus ių 3rybų! Parduoda savi
n i n k a s . S k a m b i n t i : t e l . 
6 0 8 - 3 3 9 - 6 9 1 0 

Sav . p a r d u o d a 3 m i e g . . .Forrester" 
stiliaus namą Lemonte. Puikiai išlaiky
tas. $ 1 7 7 , 5 0 0 . T e l . 7 0 8 - 2 5 7 - 2 7 2 2 . 
Kalbėt i ang l i ška i . 

STATYBA JAU PRASIDĖJO!!! 

i Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. greit bus įrengti 
„condominiums". Liepos mėnesį savininkai galės pra
dėt čia kraustytis. 

čia pirkėjai ras: Malonią, lietuvišką aplinką 
Gražiai ir patogiai įrengtą ..condominium" 

GERIAUSIĄ PIRKINĮ ČIKAGOS PIETVAKARIŲ RAJONUOSE 

Dar >*a keletas neparduotų ..condominiums". Jeigu norite čia 
gyverti ir nusipirkti ..condominium" priešstatybine kaina, tai 
paskubėkit. 

KAINOS KILS 10% BIRŽELIO 1 , 1990. 

Dabar yra: 
1 mieg., 1 vonia, virtuvė, ..dinette". salonas — $55.000 
1 mieg., raštinė. 1 vonia, virtuvė. ..dinette" — $70.000 
1 miec , 1 vonia, didžiulis salonas/valg., virtuvė — $80.000 
2 mieg., 2 vonios, didelė virtuvė ir salonas — $80.000 

S-iulkesnei informacijai skambinkit Rūtai Sušinskienei 
(708) 301 -0880 ar (708) 257-7114 

arba rašykit: 
Century 21 Prima Real Estate 

14300 8. Bell Rd. 
Lockport. III. 80441 

LB mus 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Reaito' 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tai. 436-7878 

Namai apžiūrėjimui 
Sakmad.. gagužas 20 d. 1-4 

6213 S. Komansky 

v. p.p. 

H E L P W A N T E D 

Ieškau jauno, įimto vyro dirbti 
ir mokytis spaustuvės darbo pilną 
laiką. Skambint i ; Valentinui 
Krumpliui, 312-778-1700 

Busy ethnic beauty salon needs 
experienced stylist. No following 
necessary. Guaranteed salary Full or 
p t . t i m e . Ca l l W e d - S a t t e l . 
3 1 2 - 4 3 6 - 4 0 5 2 

FOR R E N T 

i š n u o m o j a m a s 2 k a m b . . .Engl ish 
b a s e m e n t " butel is su ba lda is , ši lu
ma ir e lek t ra vyresnio amžiaus žmo
gui . Prie gero susisiekimo ir Krautuvių: 
2120 S. 5 0 Ave.. Cicero. 

Tel. 708-656-6599 

I š n u o m o j a m a s saulė tas 5 k a m b . 
apši ldomas butas. Suaugusiems 68 
St. & Wash tenaw Ave. apy l . Art i 
bažnyčios. $375.00 į mėn. 

T e l . 2 4 7 - 3 7 7 7 arba 9 2 7 - 5 7 4 5 

M I S C E L L A N E O U S 
I 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 

1 0 0 / O — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsi t už 
automobi l io ir ugnies draudimą pas 
mus 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 
_ ^ P > 

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

Tunu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiestv Dirbu greitai, garantuotai ir sąži-
nengai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS _ 

Dažau kambarius gerai ir 
nebrangiai. 

Tel. 925-3253 

ADOPTION 
Wa ara a lovtng CethoNc FamRy wishing 
to adopt your baby The best m home life 
and education wili be lovmgly given Ali 
Medicai of segal expenses pa»d Ptease call 
60S-2S4-2823 

2 butai. Karališkas! Visas mūrinis su 3 
mieg. kamb. kiekv bute Atremontuota 
virtuvė ir vonia: 3 kamb. rūsyje išnuomoji-
mui: 2 auto. mūrinis garažas Naujai (vesta 
elektra ir vandens šildymas: labai švarus 

6210 S. Malvina Ava. 
Naujai pastatytas 6 kamb. mūrinis namas 
3 dideli mieg. ,.Delux" ąžuolines spintelės 
virtuvėje: 3 vonios kamb valg. kamb ; 
ištisas rūsys aluminio apdaila: ..thermal" 
langai; 7 rūbinės; tik Vi bl. iki mokyklos, 
parko ir autobuso; 2 bl. iki banko ir Jewel 
krautuvės. Daug priedų. Skubėkite! 

No. 639 — 71 St. S Pulaskl Rd. 
3 butai. 3 mieg. 1V2 vonios pirmame ir an
trame aukšte. Mod. virtuvė su medžio 
spintelėm: naujas karšto vandens tankas 
ir šild. sistema, platus sklypas: 4 kamb. 
rūsyje: 2V2 auto. garažas mūrinis Puikiai 
prižiūrėtas, geras pirkinys. 

AR NORITE PAROUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Mamo (vertinimui skambinkite skubiai — 
•labar 

O'BRIEN F A M I L Y REALTY 
( 3 1 2 ) 4 3 4 - 7 1 0 0 

OrtuĮ^. KMIECiK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

• C I . 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės Į Danutę Mayer. Jį 
p ro fes i ona l i a i , sąžiningai i r 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

VISI L IETUVIAI PRAŠOMI 
K A S D I E N Ą SKAMBINTI 

prez G. Bush ir sekantiems res
publ ikonams: 

Lynn M a r t i n — kandidatuoja 
l JAV Senatą 

7 0 8 - 5 1 8 - 0 9 0 0 
J lm Edgar — kandidatuoja į 
Illinois valsti jos gubernatorių 

3 1 2 - 3 7 2 - 9 0 8 0 
ir pasiskųsti , kad respublikonai 
n ieko nedaro Lietuvos reikalu. 

Pirmą kartą lietuvių kalba: 
Italų poezijos antologija 

I T A L I J O S B A L S A I 

Sudarė Povi lą* Gaučys 
Redagavo St. Santvara* 

šioje antologijoje telpa 27 poetų 
kūryba. 200 psl . spaudė Morkūno 
spaustuvė Kama su persiunt imu 
l O d o i l l lmois gyv dar prideda 64 
et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti; 
DRAUGAS 

4 5 4 5 W. 63rd St. , 
Ch icago , IL 8 0 6 2 9 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Seattle, Wa. 

LIETUVIŲ POLITINĖ 
VEIKLA 

Lietingos balandžio 23 dienos 
pavakary Seattle lietuviai mies
to centre prie Westin viešbučio 
surengė demonstraciją. Vieš
butyje vyko Seattle biznierių 
vakarienė, kurioje pagrindiniu 
kalbėtoju turėjo būti Kremliaus 
atstovas Gennady Gerasimovas. 
Demonstruoti susirinko maž
daug 120 asmenų. Su vėlia
vomis ir įvairiais plakatais daly
vavo lietuviai, latviai ir estai, o 
eisenon įsijungė ir susipratusių 
a m e r i k i e č i ų organizacijų 
atstovai, ypač iš World Without 
War Council ir Seattle Peace 
and Freedom Coalition. Šių 
amer ik i eč ių organizacijų 
vadovai paįvairino demonst
racijos eiseną, pravesdami 
š ū k i u s , ka ip : , ,Hands off 
Lithuania!" ir ,,Free the Baltic 
States!" 

Demonstraciją filmavo ketu
rios televizijos stotys. Buvo ko
respondentų iš radijo stočių. 
Naktinėje žinių laidoje girdėjosi 
pasikalbėjimai su įvairiais Seat
tle lietuviais, kaip Ina Bertuly -
te-Bray, Irena Kinderiene, 
Irena Blekyte ir Wanda Pelayo. 

Demonstracijos metu prie 
viešbučio durų budėjo Gintas 
Nalis, Viktoras Raišys, Rasa 
Raišytė, ir Jonas Gvasdauskas. 
Atvykusiems dalyvauti biznie
rių vakarienėje, jaunimas įteikė 
Seattle Lietuvių Bendruomenes 
paruoštą lapelį apie dabartinę 
Lietuvos padėtį. Šioji strategija 
sulaukė šiek tiek sėkmės, nes 
vakarienės metu matėsi, kad 
dalis svečių rankose laikė tą 
lapelį, o kai Gerasimovas pra
dėjo kalbėti apie Lietuvą, daly
viai netikėdami purtė galvas. 

Demonstraciją teko rengti ir 
skubiai visuomenei apie ją pra
nešti per tik tris dienas. Seattle 
nėra nei lietuviškos radijo pro
gramos, nei lietuviško dien
raščio, organizaciniai darbai 
atliekami telefonu. Seattle Lie
tuvių Bendruomenė naudoja 
telefono skambinimo „gran
dinę": kiekvienas Bendruome
nės narys įsipareigoja perduoti 
žinias trims tautiečiams. Tokiu 
būdu visi nariai pripratę gauti 
žinias ant greitųjų iš to pačio 
asmens, ir pripratę perduoti 
žinias toliau, tiems patiems 
asmenims. Telefono „grandi-
nėn" įrašyta 91 šeimų pavardes. 

S e a t t l e L ie tuv ių Bend
ruomenės pirmininkės Inos 
Ber tu ly tės -Bray namuose 
balandžio 26 d. susirinko latvių 
ir estų draugijų atstovai pasi
kalbėjimui su Jeff Demetrescu. 
pirmininku World Affairs Coun
cil. Ši organizacija siūlo 
ateinantį rudenį Seattle ruošti 
Baltų konferenciją. Detalės pa
aiškės vėliau šią vasarą. 

Irena Blekytė, Seattle Lietu
vių Bendruomenės valdybos 
v icep i rmin inkė • dažnai 
kviečiama vietinių organizacijų 
kalbėti apie Lietuvą įvairiuose 
renginiuose. Balandžio mėn. 
televizijos Cable-29 kanale davė 
interviu apie įvykius Lietuvoje. 
Balandžio 28 d. Irena Blekyte ir 
Jūra tė Mažeikaitė-Harrison. L. 
Bendruomenės valdybos sekre
torė, pravedė diskusijas apie 
Lietuvą per Amerikos Vakarų 
skyriaus „Junior Statesmen" 
moksle iv ių organizacijos 
suvažiavimą Seattle. Jaunimas 
atidžiai klausėsi Bendruomenės 
atstovių pranešimo ir gyvai įsi
jungė į klausimus bei disku 
sijas. Po šio renginio buvo su
rinkta daug parašų peticijai del 
Lietuvos nepriklausomybės 
palaikymo: buvo išdalinta daug 
spausdintos medžiagos apie Lie 
tuvą. Per moksleivių suvažia
vimo uždarymą pagrindinį 
pranešimą davė JAV Kongres 
manas John Miller. kuris savo 
kalbos tema pasirinko Lietuvos 
padėt). 

Sekmadienį, balandžio 29 d.. 
Seattle radijo stotis KUOW-FM, 
prašoma Sea t t l e L ie tuv ių 
Bendruomenes, 1 vai. p.p. trans
liavo Beethoveno 9-tą simfoniją. 
Radijo pranešėja papasakojo 
anekdotą apie Lietuvos pre
zidentą Landsbergį, kuris, atsi
liepdamas į klausimą, kokios 
pagalbos reikalinga Lietuvai, 
pasakė, kad ši muzika geriau
siai išreiškia žmonių viltis 
laisvei ir ateičiai. Panašiai buvo 
pranešta per KING-FM bangas 
sekantj vakarą, kai ta stotis, 
irgi prašoma Seattle lietuvių, 
perdavė Beethoveno muziką. 
Įdomu, kur iuos muzikos 
įrašymus abi stotys pasirinko: 
KUOW-FM transliavo ir dar 
papasakojo apie koncer tą 
diriguojamą Kurt Mazur. pasi-
re iškus io Rytų Vokietijos 
i šs i la isvinimo veikloje. O 
KING-FM stotis parinko ir 
klausytojams aiškino Leonard 
Bernstein diriguojamą kon
certą, kuris buvo suruoštas 
Berlyno sienos nugriovimą 
minint. 

Balandžio 30 d. I. Blekytės 15 
minučių interviu buvo trans
liuojamas KBOO radijo, Port-
land. Oregon, o I. Bertuly-
te-Bray kalbėjo KUOW-Public 
Radio laidoje Seattle apie Lie
tuvos sportininkų padėtį... 

Seattle Lietuvių Bendruo
mene atsiliepė į Whatcom Coun-
ty Respubl ikonų par t i jos 
kvietimą ir žada siųsti Ireną 
Blekyte ir Zitą Petkienę } par
tijos suvažiavimą gegužės 12 d. 
Bellingham mieste, pranešti 
apie vėliausius įvykius Lie
tuvoje. 

Gegužės 13 ir 20 d., Irena 
Blekytė pakviesta pranešti apie 
Lietuvą University Methodist 
bažnyčios nariams. Šį kvietimą 
išrūpino Rasa Bobelytė-And-
rews ir jos vyras Frank An-
drews. Gegužės 16 d. I. Blekytė 

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1990 m. gegužės men. 17 d. 

Chicagos lietuviai demonstruoja VVashmgtone, D C. Šalia vėliavos dvi vėliavėles laiko ..Draugo" 
pareigūnė Birutė Lintakienė. Nuotr V. Šilienės 

dalyvaus World Affairs Council 
pokalbyje, kurio tema „kaip da
bar tvarkysime s' ntykius su 
Sovietų Sąjunga". 

Seattle lietuviai, latviai ir es
tai planuoja bendrai minėti bai
siojo Birželio įvykius. 

KULTŪRINĖ VEIKLA 

Prieš Velykas Nijolė Raišienė 
dalyvavo KING-AM radijo pro
gramoje apie l ie tuviškų 
margučių dažymą, o Didįjį 
Penktadienj KOMO-TV kores
pondentas filmavo Lietuvos 
Dukterų draugijos nares, kurios 
susirinko Raišių namuose mar
ginti margučius. 

Daina Kinderytė, Valerija 
Sparkytė, Paulą Bray, Marytė 
Oksaitė. Viktoras Raišys ir 
Vida Žvirždytė-Farler atsto
vauja lietuviams muzikiniam 
spektaklyje, „The Magic of Fol-
lies", kuris vyksta Fifth Avenue 

teatre gegužės 4 13 d. Jaunimas 
da lyvauja su t a u t i n i a i s 
drabužiais ir trispalve spek
takl io finale, pavadintame 
„Laisvės šauksmu". 

„Lietučio" tautinių šokių 
šokėjų grupė oa!andžio 6 d. 
atliko programą Washington 
valstijos Hentage 90 suva
žiavime. Šokėjai vėl pasirodys 
gegužės 27 d.. 12:30 val.p.p.. 
Murai Amphitheatre, North-
west Folklife festivalyje, vyk
s i anč i ame Seat t le Center . 
Birželio 16 d. šokėjai atliks pro
gramą University Village par
duotuvių centre, o birželio 17 d. 
„Lietutis" važiuos į Poulsbo 
miestelį dalyvauti skandinavų 
joninėse. Rugsėjo 16 d. ..Lietu
t i s " linksmins žiūrovus po 
lietuviškos vakarienės Nordic 
Heritage muziejuje, ryšium su 
Baltijos kraštu paroda, kuri tę-

tris mėnesius Rugsjėjo 23 d., 
šokių ratelis kar tu su latvių ii 
estų šokėjais dalyvaus šios paro
dos uždaryme, kurio programa 
skir iama Baltijos tau tų šo
kiams. 

Birželio 3 d. KBSC-FM radijo 
programoje bus pasikalbėjimas 
apie lietuviškas dainas, šokius, 
bei tradicijas. Pasikalbėjime 
dalyvaus Danutė Musteikytė-
Rankienė, J ū r a t ė Mažeikai
tė-Harrison ir Zita Petkienė 
Programos pradžia 10 vai. vak. 

Vyskupas Paulius Baltakis 
liepos 28 d. atvyksta į Seattle 
laikyti lietuviškas Mišias St. 
James katedroje. 

Komunizmas yra senojo pa
saulio nudievinimas ir naujo 
totalizmo resekracija (skelbimas 
šventu). 

VV. Roepke 

-f? • 

DVIDEŠIMTIES METŲ r / 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
KAZIMIERAS 

NACIUS 

Jau sueiodvidešimt metų, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tnrpo mylimą Vyrą ir Tėvą, kurio netekome 1970 m. 
gegužės 2 d. 

Nors ..: kas bėga. bet mes jo niekada negalėsime užmiršti. 
Lai gailf<;agas Dievas suteikia jam amžina ramybe. 

Už j<, - elą šv. Mišios bus aukojamos gegužės 22 d 7:30 
vai. ryto > č. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyioje 

Malor u kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti -iose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a.a. Kazir ero sielą. 

Nuliūdę: žmona ir sūnus 

Jūrate Mažeikaitė-Harrison ir Irt na Kinder'enė demonstracijos Seattle. 

NERINGA 

1990 m. 
stovyklų kalendorius 

Uatuvfų kilmės — anglų kalba — liepos 1-14 d. 

Lietuviškai kalbantiems — liepos 15-rugp. 4 d. 

(stovyklauti dvi ar tris savaites) 

Jaunimui 17-18 m. — liepos 29-rugp. 4. 

Saimų savaitė — rugp 5-12 d 

Informacijai: NERINGA. ICC-RT 21 . Putnam. CT 06260 

A.tA. 
HENRIKUI DOVILUI 

mirus, motiną ELENĄ, brolį BRUNONĄ su seimą, 
gimine- ir a r t imuosius širdingai užjaučiame ir liū
dime k artu. 

Albina ir Pranas Kašiubai 

A.tA. 
MORKUI ŠIMKUI 

mirų- > seseriai, mūsų mielai kolegei MARCELEI 
RASlV.ENEI ir jos šeimai nuoširdžią užuojautą 
reiškiame. 

S. Bražionienė 
,J Damušienė 
i Karosienė 

K. Miečienė 
T. Norkienė 
B. Prapuoleniene 

P. Šošienė 

A.tA. 
ALFONSAS RADVILA 

Gyveno Denver. Colorado, anksčiau Chicagoje. Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1990 m. gegužes 14 d., sulaukės 74 m. amžiaus 
Gimė Lietuvoje. Linkuvoj. Amerikoje išgyveno 40 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Arūnas, marti Rita, 

anūkės: Rita, Viktorija ir Kristina, dvi proanūkes ir vienas 
proanūkas; taip pat Lietuvoje sesuo Monika ir jos sūnus Ričar 
das bei mirusio brolio sūnus Vytautas. 

Velionio pelenai bus parvežti j Lietuvą. 
Nuliūdę sūnus, jo seimą ir kiti giminės. 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
JUSTINAI GUDĖNIENEI 

PETKEVIČIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, jos sūnums KAZIUI ir JONUI 
su šeimomis re iškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą. 

Helena ir Kazys Zemeckai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. <708> 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Fu nėra 1 Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago. Illinois 60629 

312-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-4304455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60630 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 30th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i 312-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONAI D M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASLNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . (708) 652-5245 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. gegužės mėn. 17 d. 

x M a s i n ė s demons t r ac i j o s 
už Lietuvos nepriklausomybe 
rengiamos Washingtone birželio 
1-2 d. Parodydami solidarumą 
mūsų tautos kovai už laisvę, 
važiuokime visi kas galime. 

x Biru tė Bubl ienė , prityrusi 
stovyklinio darbo srityje, vado
vavusi ne v ienai stovyklai 
Dainavoje, labai populiariai iš
dėstys stovyklautojams Lie
tuvos istorijos gabalėlius, dabar
t inę padėtį (neseniai buvo Lie
tuvoje I ir vaizdžiai pristatys Lie
tuvos geografinę padėtį ir 
kraš to žemėvaizdį Lithuanian 
Heri tage stovykloje Dainavoje, 
nuo birž. 24 d. iki liepos 1 d. 

x L a i m a S i d r y t ė ir Va in i s 
A l e k s a i susilaukė gegužės 2 d. 
s ū n a u s M a r i a u s Giedr iaus 
Aleksos. Jis turi vyresnį brolį 
Nerijų. Nauju prieaugliu džiau
giasi tėvai, seneliais tapę dr. 
Rimvydas Sidrys Streaton, 111., 
Laima ir Petras Aleksai Chica
goje. 

x J e i g u M a ž a j a m Lietuvos 
t e a t r u i į Toronto tarptautinį 
festivalį atvykti niekas nesu
t r u k d y s , j i s birželio 15-17 
dienomis lankysis Chicagoje. 
Lemonte ir Jaunimo centre. 
B i l i e tu s ga l ima bus gaut i 
Vaznelių parduotuvėje. 

x Rašy to ja S ta sė Pe te r so
n i e n ė supažindins vakaronės 
dalyvius su prof. dr. Algiu 
Geniušu. Vakaronė rengiama 
gegužės 18 d. 7 vai. vak. Jau
nimo centro kavinėje. 

x D a r i a u s G i r ėno l i tuanis
t i n ė s mokyk los moks lo metų 
u ž b a i g i m a s bus šį šeštadienį, 
gegužės 19 d. Mokiniai, pasi
puošę tautiniais drabužiais, at
vyksta mokyklon įprastu laiku. 
9 vai. ryto visi mokiniai, moky
tojai ir tėveliai dalyvauja Jau
nimo centro mažojoje salėje 
aukojamose šv. Mišiose. Po 
Mišių mokiniai grįžta į klases. 
o tėveliai į posėdžių kambarį ap
t a r t i a k t u a l i u s mokyklos 
reikalus. 12 vai. visi vėl renkasi 
Jaunimo centro mažojon salėn. 
kur vyks mokslo metų užbai
gimo iškilmės ir vaišės. Mokyk
los rėmėjai, mokinių šeimų na
riai ir l i tuanistiniu švietimu 
susirūpinusi visuomenė kviečia
mi atsilankyti. 

x J U O Z A S BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas Greitas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
B a r e RE, tel . 778-2233. 

(sk> 

x J . Čeponis, vienas iš žino
miaus ių L ie tuvos t apy to ju , 
kurio darbus yra įsigiję daugelio 
kraštų meno muziejai bei priva
tūs meno mėgėjai, yra atvykęs 
į Čikagą. K. Avižienio padeda 
mas. ruošia savo darbų parodą 
Pasaulio Lietuvių centre, Le
monte A t i d a r y m a s gegužės 
26 d.. 730 v.v. 

(sk.) 

x S P R A N D I N Ė (palendvi-
ca) , S K I L A N D I S , r ū k y t o s 
d e š r o s aukštos kokybės į 
Liet u\ a - $84.00. T r a n s p a k , 
2638 W. 69 St.. Chicago. IL 
60629. t e l . 312-136-7772. 

(sk) 

A R A S 

S T O G U S 
Su <M<t*4lu patyrimu 

€«*m» apdrausti. 
Pat* pHHūrlu darttą 
ARVYDAS KIELA 

312-737-1717 

x Lietuvos la isvės diena — 
masinis lietuvių mitingas šį 
sekmadienį, gegužės 20 d., po 11 
vai. šv. Mišių, vyks Lietuvių 
centre. Lemonte. Kalbėtojais 
pakv ie s t i JAV sena to ir 
kongreso nariai. Po mitingo 
vyks gegužinė. Atvyks TV 
filmuotojai ir reporteriai. Visi 
kviečiami dalyvauti . Lietu
vaitės prašomos pasipuošti tau
tiniais drabužiais, o organiza
cijų nariai — uniformuoti su 
savo vėliavomis ir plakatais. 

x Vik toras Lukoševič ius , 
gyv. Vilniuje, lydimas inž. P. 
Naručio, lankėsi „Draugo" 
redakcijoj, papasakojo naujienas 
iš Lietuvos, apžiūrėjo gausybę 
knygų, išleistų išeivijoje, ir do
mėjosi mūsų spaudos technika. 

x Chicagos aukš t . lit. mo
kyklos mokslo užbaigimas ir 
t r i sdeš imt devintosios abi
turientų laidos išleistuvės bus 
gegužės 19 d. Jaunimo centre. 
P radž ia 9 vai. r. Tėvai , 
mokyklos bičiuliai ir visa 
lietuviškoji visuomenė kviečia
ma dalyvauti. 

x Muz. Gedimino Pur l io 
diriguojamas Čiurlionio an
samblis gegužės 20 d., sekma
dienį, giedos 10:30 vai. ryto šv. 
Mišiose, Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Parke. Ansamblio 
mišrus choras atliks Alfonso Mi
kulskio sukurtas Mišias už 
kenčiančią Lietuvą. 

x K i t a t a u č i a i , s u ž a v ė t i 
Lietuvos Mažojo tea t ro spek
tak l iu .,Čia nebus mirties" 
pasikvietė į tarptautinį festivalį 
,,Pasaulio sceną", Toronte. Kai 
jis birželio 15,16, 17 d. užsuks į 
Chicagą naudokimės proga jį 
pamatyti. Bilietai bus parduo
dami Vaznelių parduotuvėje. 

x Dr. J o n a s G i n t a u t a s iš 
„GE medical systems" išrūpino 
„Cat scan" aparatūrą Lietuvai. 
J i bus pasiųsta Lietuvos sveika
tos apsaugos ministrui Juozui 
Olekai, kartu su „Lithuanian 
mercy lift" siunta. 

x Pabal t ieč ių j a u n i m o pa
bendrav imas — šokiai penkta
dienį, gegužės 25 d., 8 vai. vak. 
vyks Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Lietuvių Jaunimo 
sąjungos Chicagos skyr ius 
kviečia visus studentus į šį lie
tuvių, latvių ir estų jaunimo 
susipažinimą ir pasilinksmi
nimą. 

x VAISTAI Į LIETUVĄ -
recept in ia i ir nerecept in ia i . 
Pers iunt imas g a r a n t u o t a s . 
Romas Pūkštys, Transpak, 2638 
W. 69 St.. Chicago. IL 60629, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės j Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

x Lietuvos Laisvės dienos 
m i n ė j i m a s ! Sekmadieny 
gegužės 20 d., Pasaulio Lietuvių 
centras kartu su JAV Lietuvių 
Bendruomene, ALT'u. VLIK'u 
bei Lietuvių ..Hotline" paminės 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimą. Programoj: 11 vai. šv. 
Mišios, po jų Illinois valstybės 
rezoliucija ir politinių vadų pa 
reiškimai, skirti Lietuvai. Lais
ves dienoje kalbės kongr. Ri-
chard Durbin. Dalyvauti pa 
kviesti senatoriai Alan Dixon 
ir Paul Simon bei kiti. Vėliau 
bus gegužinė, bus galima apžiū
rėti Pas. Liet. centrą, aplankyti 
Lietuvių tautinį dailės muziejų. 
Vilniaus bažnyčių architektūros 
parodą ir Lietuvių ..Hotline". 
Informacijai skambint i : A. 
Kavakienei a r b a D. Gylienei 
- (708> 257-8787 arba Lietuvių 
„Hot l ine" - (708) 257-6777. 

(sk) 

x Ses. Ona Mikailaitė tars 
sveikinimo žodį Nekaltai Pradė
tosios Marijos seserų vardu 
rėmėjų rengiamos vakarienės 
pradžioje. Vakarienė bus šį 
sekmadienį, gegužės 20 d., 4 vai. 
Jaunimo centre. „Eglutės" 40 
metų jubiliejaus paminėjimui 
programą atliks Dariaus-Girėno 
mokyklos mokiniai, vadovau
jami dr. Austės Vygantienės. 
Prieš vakarienę 3 vai. bus šv. 
Mišios Jėzuitų koplyčioje. Visi 
kviečiami šv. Mišiose ir vaka
rienėje dalyvauti. Pakvietimus 
galima įsigyti Vaznelių parduo
tuvėje. 

x Chicagos Lietuvių J a u 
nimo sąjungos skyrius nuošir
džiai dėkoja Melrose Parko ir 
apylinkių lietuvių klubui už 20 
dol. auką, Jonui ir Onai Ruge
liams už 20 dol. auką ir Jonui 
ir Onai Gradinskams už 50 dol. 
auką išlaidoms padengti. 

x Rusnė Kasputienė, bu
vusi ilgametė Detroito tautinių 
šokių „Audinio" ansamblio 
vadovė, vadovaus ir mokys tau
tinių šokių Lithuanian Herita
ge stovykloje. Stovykla bus 
Dainavoje nuo birželio 24 d. iki 
liepos 1 d. 

x Beverly Shores Lietuvių 
klubo susirinkimas bus šį šeš-

Nauji Krištanavičiaus fondo amžini nariai fondo vakaronėje Jaunimo centre. Iš kairės: dr. Rim
vydas Sidrys. Dana Kavaliene, dr. Kazys Ambrozaitis ir fondo steigėjas kun. Vaclovas Gutauskas. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
PAGALBA VYRESNIŲJŲ 

CENTRUI 
Vyresniųjų centras — Sekly-

tadienį, gegužės 19 d., Rūtos čia Chicagoje anksčiau gaudavo 
Arbienės namuose, 383 Myrtle n e m a z a paramos iš vietinės val-
Ave. Sekmadienį, gegužės 20 d., 
12 vai. Šv. Onos bažnyčioje šv. 
Mišias atnašaus kun. Antanas 
Saulaitis, SJ . 

x Dėl NVashingtone vyk
siančių demonstraci jų bir
želio 3 d. Lemonte numatytoji 
PLIAS-ALIAS gegužinė ne
įvyks. Organizacijos valdyba ra
gina visus kolegas,-es dalyvau
ti demonstracijose Washing-
tone. 

x Mokytojų, tėvų ir jauni
m o s t u d i j ų s a v a i t ė b u s 
rugpjūčio 5-12 d. Dainavoje. Re
gistruotis pas vadovą J. Masilio-
nį šiuo adresu: 4632 S. Keating 
Ave.. Chicago, IL 60632 arba 
tel. 312-585-2629. 

x Antanas Marma paaukojo 

džios. Šiuo metu pagalba buvo 
gaunama tik iš Chicagos arki-
diecezijos Catholic Charities. 
Pasikeitus administracijoms 
Catholic Charities ir Vyresniųjų 
Centre, buvo bijoma, kad ši 
parama, kuri užmoka socialinių 
reikalų tarnautojos algą, bus 
nutraukta. Tai būtų didelis 
nuostolis Centrui ir lietuvių vi
suomenei. Tačiau, kun. Jurgio 
Šarausko dėka, ši parama bus 
gaunama ir toliau. Gegužės 9 d. 
įvyko posėdis Cathoiic Charities 
patalpose, kur ši? klausimas 
buvo teigiamai išsDręstas. Po
sėdyje dalyvavo Catholic Chari
ties šeimų ir parapijų pagalbos 
skyriaus direktorvos kun. Char
les T. Rubey, pabėgėlių skyriaus 
direktorė Mary Wodarczyk, 
kardinolo Joseph Bernardin 

100 dolerių užmokėti kelionę paskirtas lietuviams Sielovados 
jaunuoliui, važiuojančiam į Wa- vadovas kun. Jurgis Sarauskas, 
shingtono demonstracijas. Jau
nimas jam nuoširdžiai dėkoja. 

x Vida Morkūnienė-Pasla-
v i č i ū t ė , gyvenanti K a u n e 
233042, Savanorių pr. 294-6 
ieško savo tetos Aurelijos Bi-
t a u t a s - P a s l a v i č i ū t e s gyv. 
Chicagoje, 6542 So. Fairfield 
Ave. Žinančius apie jos likimą, 
malonia i prašau p raneš t i 
A l d o n a i V e n c l a u s k a s , 26 
W o o d l a n d St., W o r c e s t e r , 
MA 01610 arba telefonu (508) 
752-4344. 

(sk) 

x Ieškoma Gr i tkev ič ienė-
Lazauskai tė Marija, gyveno 
JAV 60 k m nuo Niujorko kuror
tiniame miestelyje. Išvyko iš 
Lietuvos apie 1914 m. iš Dūmiš-
kių km. , Šilavoto valsč . . 
Marijampolės apskr. Turėjo tris 
dukteris ir vieną sūnų. ieško 
Lazauskaitė-Varžukienė Anas
tazija Adresas: K a u n a s 
233042, V. Krėvės pr. 3-32, 
tel. : 77-89-16. Li thuania . 

(sk) 
x Anglijos lietuvių k l u b o 

Chicagoje gegužinė bus šį sek
madienį, gegužės 20 d., Šaulių 
salėje. Visi nariai ir svečiai 
kviečiami į gegužinę atsilan
kyti. 

(sk) 

x Elzbieta Pe lekev ič iū tė 
Čarkauskienė , duktė Adolfo 
ieško savo dėdės Antano Pele-
kevičiaus ar jo vaikų. Antanas 
Pelekevičius, gimęs Biržų 
apskr., Valbalninko valsč.. 
Dumbliūnų km., jaunas išvažia
vo į Argentiną. Lietuvoj liko du 
broliai — Povilas, Adolfas ir 
sesuo (mirė). Žinantieji apie tą 
asmenį rašykit: Čarkausk ienė 
Elzbieta, Lithuania, Pane 
vėžys, 235300 Br. Grigo g-vė 
7-80. 

(sk) 

JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos pirm. Birutė Jasaitienė 
ir Soc. reikalų tarybos narė Juli
ja Šauliene. 

Kun. Šarauskui pasisekė 
Catholic Charities vadovybę 
įtikinti, kad vyresniems lietu
viams parama, ypatingai šiuo 
metu, yra reikalinga. Parama 
pratęsta iki 1992 metų liepos 1 
d. 

Neseniai kun. Jurgis Sa
rauskas už nuopelnus katalikų 
Bažnyčiai buvo pakeltas į Sv. 

Kapo Riter ius . Dar reikia 
paminėti , .ad Lietuvių misija 
Lemonte buvo įsteigta kun. Ša
rausko dėka. JAV LB Krašto 
valdybos Socialinių reikalų 
ta ryba ir visi lietuviai yra dė
kingi kun. Jurgiui Šarauskui už 
pagalbą. 

Birutė J a sa i t i enė 

LIETUVOS SOLISTŲ 
KONCERTAS 

Chicagos lietuviai gegužės 12 
d. turėjo džiaugsmo Jaunimo 
centre pasigėrėti profesionalų 
Lietuvos operos solistu — tenoro 
Virgilijaus Noreikos ir baritono 
Arvydo Markausko koncertu. Šį 
ypatingą renginį suorganizavo 
Jaunimo centras, vadovaujamas 
S. Endrijonienės. 

Abudu solistai turtingų balsų. 
dainavę net ir kitų tautų operos 
scenose ir todėl, nežiūrint lie
t ingos dienos ir Chicagoje gau
sių renginių, publikos prisi
r inko daug. 

Solistų programa buvo tur
t inga , ypač operų arijomis. 
Pakaitomis jie dainavo arijas iš 
operų „AndreaChenier" (Gior-
dano), „Žydės" (Halevy), „Paja
ca i" (Leoncovallo), „Carmen" 
(Bizet), „Otelio" (Verdi). 

Melodijos perteikiamos dau
giausia lietuvių kalba, nors 
buvo pora ir originalia, itališka. 

Buvo labai miela, kad pirmoji 
koncerto dalis buvo skirta lietu
viškoms melodijoms. Solistas 
Arvydas Markauskas žavėjo 
publiką liaudies melodijomis 
Pasvarscyk antela (hamn. Karo
so), Augau pas tėvelį (harm. 

Dr Augusta Sau 
vakarienėje Jaurv 

• • M P 
n e r dr. Gediminas Balukas KnStanavičiaus fondo 

Nuotr J. Tamulaičio n cerrtre 

Abariaus), taipgi padainuo
damas lietuvių kompozitorių: 
Kur balti keliai (Raudonikio), 
Visur tyla (Gruodžio), bei Udrio 
ariją iš operos Pilėnai (Klovos). 

Nuostabaus balso tenoras Vir
gilijus Noreika susirinkusius 
džiugino: Pjovė lankoj šieną 
(liaudies daina, harm. Olekos), 
Ugnelė 'Bražinsko), o tarp
tautinio garso kompozitorių: 
Kai aš miegu (Liszto), Sapnas 
(Griego) bei Liutauro arija iš 
operos Gražina (Karnavičiaus). 

Publikos dėmes; a tk re ipė 
solistų galingi balsai , pro
fesionališkai išlavinti, dainavi
mas su įsijautimu, vaidybiniais 
gestais ir veido išraiška, pajė
gumas iš karto laimėti publikos 
dėmesį, nuoširdi l ie tuviška 
nuotaika. 

Publika plojo, šaukė bravo po 
kiekvienos dainos. 

Programai pasibaigus. buvo 
sukeltos tokios ovacijos, aplo
dismentai visiems sustojus, kad 
solistai bisui dar sudainavo 
šešetą dainų, jų tarpe pora 
romansų, o viena daina įtrauk
dami ir publiką. Koncerto 
k lausytoja i s k i r s t y d a m i e s i 
džiaugėsi, kad ta i buvo aukšto 
lygio meninė atgaiva. 

Jaun imo centro d i rektorė 
Endrijonienė padėkojo solistams 
ir publikai ir visus pakvietė 
vaišėms į kavinę. Solistai buvo 
papuošti gėlėmis. 

Vaišių metu solistai ypač ben
dravo su Chicagos lietuviais 
solistais, susibūrusiais prie to 
pat stalo. Turint galvoj, kad 
solistai jau gegužės 14 d. grįžta 
į Lietuvą, jiems buvo sudainuo
ta Ilgiausių metų. 

Brangūs solistai svečiai iš Lie
tuvos Chicagoje viešėjo daugiau 
kaip mėnesį, pra tur t indami 
savo sodriais balsais operos 
pastatymą, giedodami religinės 
muzikos koncerte Marąuette 
Parko lietuvių bažnyčioje bei 
per pamaldas už Lietuvą ir už 
motinas Brighton Parko ir 
Cicero lietuvių bažnyčiose. 

Pažymėtina, kad jiems kon
certe fortepijonu, o bažnyčioje 
vargonais palydą sudarė muz. 
Alvydas Vasaitis, sugebėdamas 
sudaryt melodijų srovę, švelniai 
lydinčią solisto balsą, bet jo 
neužgožiančio. 

Išeivijos lietuviai ilgai atmins 
šią Lietuvos solistų viešnagę. 

J u o z . P r . 

PAVYKĘS NAMŲ 
SAVININKŲ RENGINYS 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacija, 
įsisteigusi prieš penkiasdešimt 
trejus metus, dar gana gerai te
beveikia. Viena iš svarbiausių 
problemų yra nauji kaimynai. 
Gaila, to niekas negali išspręs 
t i , tik mes patys: nepalikime 
gražaus Marąuette Parko, su 
mūsų bažnyčiomis, muziejais, li
goninėmis. Jaunimo centru ir 
t.t. Reikia pastebėti, kad kele-

IŠ ARTI IR TOLI 
B R A Z I L I J O J E 

— Sao P a u l o l i e tuv ia i kovo 
13 d., pirmadienio vakare , susi
rinko Mišioms už Lietuvą Sv. 
Juozapo lietuvių parapijoje su 
klebonu kun. Juozu Šeškevi
čium ir saleziečiais. Po apeigų 
prie Laisvės s ta tulos Lietuvos 
respublikos aikštėje priešais 
bažnyčią taut in ia is rūbais pasi-
puošusio j aun imo 50 automo
bilių vilkstinė pervažiavo visą 
miestą ligi sovietų konsulato, 
nešini t r ispalvėmis ir užrašais. 

D. Britanija 
— P r o t e s t o e i s e n ą Londo

n e (Didžiojoje Britanijoje I suren
gė lietuvių DBL s-ga bei kitos 
pabaltiečių organizacijos. De
monstrantams ta lkino vietiniai 
gyventojai, kitų tau tybių žmo
nės — viso dalyvavo apie 400. 
Eisenos dalyviai nešė protesto 
šūkius ir skandavo už Lieuvos 
laisvę. 

t a s Šeimų, išsikėlusių iš Mar-
ą u e t t P a r k o , g r įžo a t g a l . 
Organizacijos va ldyba deda 
pastangas sumažint i elektros, 
šildymo dujų, telefono ir kitas 
kainas. Taip pat kovojama už 
švarą, prieš vandalizmą, vagys
t e s . N o r i n t p a s i e k t i gerų 
rezultatų, organizacija tur i būti 
gausi savo nariais ir finansiniai 
pajėgi, todėl kviečiami namų 
savininkai ir svečiai stoti į šią 
organizaciją. 

Pirmininkas Juozas Bagdžius 
pasveikino da lyv ius , gausiai 
susirinkusius ir palinkėjo links
mai praleisti vakarą . Lietuvoje 
kovojantieji buvo pagerbt i atsi
s toj imu. M e n i n ę p rogramą 
atl iko j a u n i ų Vyčių grupė, 
p a š o k d a m a k e l i s t a u t i n i u s 
šokius. Pagarba jaunuol iams, 
kurie vietoj bėgiojimo gatvėse 
mokosi t au t in ių šokių. 

Klebonas J. Kuzinskas pa
laimino valgį ir pr iminė mūsų 
tėvynėje kr i t i šką padėtį. Po to 
prasidėjo šal ta ir šil ta vaka
rienė, kur ią pagamino Nidos 
valgykla. Pc vakar ienės buvo 
šokiai. Noriu pastebėt i , kad 
daug žmonių sus i la ikė nuo 
šokių, r y š i u m su l i ū d n a 
padėtimi Lietuvoje. Turtingą 
dovanų paskirstymą pravedė S. 
Rudokas, t a l k i n a n t A. Ras-
tienei, A. Repšienei ir Marytei 
iš Lietuvos. 

Pažymėtina, kad renginyje 
dalyvavo C. Jacobson, 22 parkų 
Chicagoje virš ininkė, ir jos pa
dėjėjas Tom Kroli ir policijos 
8-to rajono komandier ius Hol-
landsvvorth. 

Nuoširdi padėka priklauso 
klebonui kun. J . Kuzinskui už 
leidimą naudotis sale, visiems 
ga rbės s v e č i a m s , savo at
s i l a n k y m u p a į v a i r i n u s i e m s 
renginį, programos atlikėjams, 
o rkes t ru i , N idos va lgykla i , 
„Draugui" už skelbimus, „Mar
gučiui" ir „Lietuvos aidams" už 
garsinimą, o didžiausia padėka 
tenka renginio dalyviams, kurie 
ta ip g a u s i a i p r ip i ldė salę . 
Sunkiai darbavosi valdyba: J. 
Bagdžius, V. Bernadišius, E. 
Eidėjus, J. Kulys, E. Antanaitie
nė, K. Maldėnas, A. Rastiene, 
A. Repšienė, S. Rudokienė. V. 
Sakevičiūtė ir J . Skeivys. Orga
nizacijos patarėjas advokatas J. 
Gibaitis. Daug valdybai talkino: 
S. R u d o k a s , V. Ras t i s , E. 
Kant ienė ir Mary tė . Namų 
savininkų organizacijos narių 
susirinkimas įvyks gegužės 18 
d., penktadienį, 6:30 vai. vaka
re parapijos salėje. Nariai ir 
svečiai kviečiami gausiai daly
vauti. Po to pasivaišinimas 
kavute su Baltic Bakery keps
niais. 

A n t . R e p š i e n ė 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 6062<> 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad 9 v.r. iki 1 vai. d 

1 . 


