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Lietuvos atsakymas 
Maskvai 

„Mes gyvensime vargingai, bet mes 
nemirsime iš bado" 

V i l n i u s . — (Reuteris) -
Lietuvos Respublika gegužės 23 
d. formaliai pareiškė sulaiky
sianti kai kuriuos įstatymus, 
priimtus po nepriklausomybės 
atstatymo deklaracijos paskel
bimo kovo 11 d., jei Kremlius 
su t iks pradėti pasi tar imus 
Lietuvos suverenumo klausi
mais, pranešė Lietuvos Parla
mento kalbėtojas. 

Bet šis kompromisinis nutari
mas, priimtas 74 balsais, prieš 
balsuojant 15-kai ir 10 parla
mentarų susilaikius, nesuspen
duoja nepriklausomybės dekla
racijos. 

Parlamentas, norėdamas pasi
tar imų būdu išspręsti svarbius 
su nepriklausomybės atstatymu 
su r i š tu s k laus imus nutarė 
laikinai suspenduoti tam laikui, 
kai vyks pasitarimai, tuos įsta
tymus bei nutarimus, kurie bu
vo išleisti po kovo 11 dienos. 

Šis nutarimas galioja nuo 
tada, kai prasideda pasitarimai 
tarp abiejų valstybių — Lietuvos 
Respublikos ir Sovietų Sąjungos 
ir galioja tol, kol bus vedami 
pasitarimai iš abiejų pusių. 

Oficialiame nutarime nesako
ma, kokie įstatymai būtų sulai
komi, tačiau žinoma, kad Sovie 
tų vyriausybė buvo prieš as
mens dokumentų išdavimą Lie
tuvos piliečiams, prieš nutarimą 
nes to t i Lietuvos vyrams į 
svetimą užsienio kariuomenę ir 
prieš nutarimą kontroliuoti 
Lietuvos sienas. 

Sovietai a t s i sako t a r t i s 
Sovietų prez. M. Gorbačiovas 

tuoj atmetė Lietuvos pasiūlymą, 
sakydamas, kad jo reikalavimas 
nepatenkintas — Lietuva neat-

Demjanjuko byloje 
Je ruza lė . — Izraelio Aukš

čiausiasis teismas sutiko priimti 
naujus įrodymus iš Vak. Vokie
tijos liudininko, kas gali padėti 
Jono Demjanjuko paskutiniame 
bylos prašyme. Teismas nuteisė 
jį pakarti, kai buvo nutarta, kad 
jis kaltas žydų žudymu ir yra 
„Jonas žiaurusis" iš Treblinkos. 
Naujos informacijos iš Jozefinos 
Dolle gali priversti jo alibi 
pakeisti, kai bus išklausytas jos 
liudijimas. J i gyveno Stettine, 
visai netoli nacių kalėjimo 
Heuberge, kuriame dirbo, kaip 
sakosi, Demjanjukas 1944 m. 
Izraelis paprašė Vak. Vokietijos 
te i smą apk laus inė t i ponią 
Dolle, nes ji atsisakė atvykti į 
Jeruzalę. 

Daugintis mirė 
Budapešto ligoninėje 

Vilnius. 1990 gegužės 17. 
(LIC) - Gautomis žiniomis iš 
Vilniaus. Vengrijoje gegužes 10 
d. susideginęs Rimantas Dau
gintis atgavo sąmonę Budapešto 
ligoninėje, kur guli kritiškame 
stovyje. Pasak Viktoro Balmu-
šo , ,Tassas" tendencingai 
nušvietė šį įvykį. Anot „Tasso", 
Daugintis buvo girtas, sudaužė 
mašiną ir nežinojo ką daro. 
Sūnus iš Vengrijos pranešė 
Lietuvos Parlamento Informaci
jos biurui, kad tėvo mašina 
sveika ir palikta TSRS-Veng-
rijos pasienyje, k u r įvyko 
susideginimas. Užvakar jau mirė. 

sisakė savo nepriklausomybės. 
Šiuo metu Lietuvos gyvento
jams gresia dar didesnė blokada 
iš Kremliaus. Lietuvos prezi
dentas V. Landsbergis pasakė 
P a r l a m e n t e nes i t ik į s , kad 
blokada būtų sumažinta.ir todėl 
tu rės būt i uždaryta š imtai 
fabrikų ir dar daugiau žmonių 
neteks darbo. Bet jis pareiškė: 
„Lietuviai nekapituliuos. Mes 
gyvensime vargingai, bet mes 
nemirsime iš bado". Lietuviai 
nuo pat balandžio 18 dienos, kai 
blokada buvo paskelbta, įsivedė 
įvairius taupumo būdus, ir kaip 
atrodo, ta i nepalaužė Lietuvos 
nusistatymo būti laisva valsty
be. 

Tačiau Estijoje, ku r t r i s 
dienas vyko rusų darbininkų 
s t r e ika s , pats Gorbačiovas 
paprašė streiko vadovus baigti 
streiką prieš Estijos nepri
klausomybės deklaraciją, kuri 
ten buvo paskelbta kovo 30 d. 
Streikininkai paklausė Gorba
čiovo, nu t r aukė s t re iką ir 
sugrįžo į darbus. Latvija ir Es
tija pasirinko skirtingesnį kelią 
į suverenumą ir tiems kraštams 
sankcijos nepaskelbtos. 

Plečiasi tarptautiniai 
ryšiai 

Vilnius . — Elta praneša, jog 
neseniai susiorganizavusios 
jungtinės žydų sąjungos VAD 
pirmininkas M. Členovas iš 
Maskvos lankėsi Vilniuje ir 
susipažino su Lietuvos žydų 
gyvenimo sąlygomis ir visu 
gyvenimu Lietuvoje. 

Svečią priėmė Lietuvos Res
publikos Aukšiausiosios Ta
rybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis , m in i s t ro pir
mininko pavaduotojas Romual
das Ozolas, Vilniaus miesto 
savivaldybės Ta rybos pir
mininkas Arūnas Grumadas. 
Pokalbiuose dalyvavo Lietuvos 
žydų kultūros draugijos pir
m i n i n k a s , Aukšč iaus ios ios 
tarybos Užsienio reikalų komi
sijos pirmininkas Emanuelis 
Zingeris. 

Gegužės 6 d. E. Zingeris daly
vavo pasauliniame žydų kongre
se Vakarų Berlyne, skir tame 
antifašistinių jėgų pergalės 
pr ieš h i t l e r inę Vokie t i ją 
45-sioms metinėms, bei Vokieti
jos susivienijimo, likvidavus 
Berlynmo sieną, problemoms. 

Pakeliui į Vakarų Berlyną E. 
Zingeris kartu su Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos depu
tatais Arūnu Degučiu, Vidman
tu Povilioniu, taip pat Vilniaus 
miesto savivaldybės Tarybos 
pirmininku Arūnų Grumadu 
tarėsi Varšuvoje dėl priemonių 
Lietuvos blokadai įveikti. Aukš
čiausios tarybos delagacija susi
tiko su Lenkijos senatoriais 
Varšuvoje, o Briuselyje susi
kūrusiais pagalbos Lietuvai ko
mitetu nariais. 

— Washingtone maždaug 
700,000 tarnautojų Gynybos 
depa r t amen te v ienokiu a r 
kitokiu būdu prieina prie vals
tybinių paslapčių ir dažnai iš jų 
tarpo pasitaiko pranešinėjančių 
už at lyginimą žinias ki ta i 
valstybei. Kongrese svarstoma 
tokiems asmenims įvesti nuola
tinį jų finansų tikrinimą. 

Gorbomanija VVashingtone 
„Komunistas visados bus komunistu" 

Sovietų kariai stebi estus, žygiuojančius j priesaikos f»:rr.o iškilmes Taline, kurie pasižadės 
tarnauti Estijos apsaugos daliniuose. Estų jaunimas tūkstančiais užsiregistravo šiai tarnybai. 

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 

pareiškimas 
Dėl žydų tautos genocido Lietuvoje 

Hitlerinės okupacijos metu 
Vilnius. — Lietuvos respub

likos vardu buvo išleistas šis pa
reiškimas, svarbus ne tik Lietu
voje gyvenantiems, bet žinotinas 
ir visiems kitiems. 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba lietuvių tautos 
vardu pareiškia, kad be išlygų 
smerkia hitlerinės okupacijos 
metais Lietuvoje vykdytą geno
cidą prieš žydų tautą ir su 
širdgėla pažymi, kad t a r p 
okupantams tarnavusiu budelių 
buvo ir Lie tuvos piliečių. 
Nusikaltimams, įvykdytiems 
prieš žydų tautą Lietuvoje ir už 
jos ribų, nėra ir negali būti jokio 

pateisinimo bei baudžiamojo 
persekiojimo senaties terminu. 

Lietuvos Respuftttkos Aukš
čiausioji Taryba siūlo visiems 
valstybės valdžios ir valdymo 
organams, visuomeninėms or
ganizacijoms ir piliečiams su
daryti palankiausias sąlygas 
Lietuvos žydam>. kaip ir kitoms 
taut inėms bendrijoms, atkurti 
ir plėtoti kultūros, švietimo, 
mokslo, kulto i kitas insti
tucijas. 

Lietuvos valsty e pasirūpins 
žydų genocido auk i įamžinimu. 
Lietuvos Respubh a netoleruos 
jokių antisemitizr LO apraiškų. 

L ie tuvos Respubl ikos Aukščiausios ios Tarybos 
p i r m i n i n k a s V. Landsberg is 

Vilnius, 1990 m. gegužės 8 d. 

Lietuva kasdien žurnalistų lūpose 
P o r t l a n d . (AP) - Prez 

Bushas, skrisdamas iš Houstono 
į Portlandą, kad padėtų laimėti 
gubernatoriaus postą respub
likonui Davė Frohnmayer, pa 
sakė, jog, nežiūrint, kad sekr. 
Baker is Maskvoje pas iekė 
naujų nusiginklavimo susita
r imų, be t d a r daug yra 
klausimų, kurie turės būti ap
tarti viršūnių konferencijoje su 
Gorbačiovu. 

Surado 50 bilijonų 
Washing tonas . (AP) - JAV 

vyriausybė surado 50 bilijonu 
dolerių, kurie nebuvo išleisti 
įvairių agentūrų. Juos bus 
galima panaudoti deficito suma
žinimui, kaip praneša Kongreso 
nar ia i . Bal t ie j i r ūma i ir 
Kongreso vada i sva rs tė 
mokesčiu pakėlimą kaip tik 50 
bilijonų sumai, kad tuo būdu 
sumažintų deficitą. Surasta, 
kad trylikoje valdžios agentūrų, 
daugiausia Gynybos departa
mente, nebuvo pinigai išnaudoti 
fiskaliniais metais ir jie nebuvo 
sugrąžinti į pagrindinį iždą. 
Panašiais atvejais neišnaudoti 
fondai būna panaudojami to
kioms išlaidoms, kurios nėra 
Kongreso patvirtintos. 

Bushas atsisakė ką nors aiš
kiau pasakyti ap;- prieštarau 
jančius pranešimui ką iš tikrųjų 
Bakeris pasakė L etuvos min 
pi rm. Prunskienei, kai jie 
susitiko Maskvą . Oficialūs 
pareigūnai su Ba ceriu neigia 
tuos pranešimu? kad sekre 
tor iu? pataręs uspenduoti 
nepriklausomyb*?? deklaraciją 
kas buvo pasklei-ta Europoje 
Bushas pasakė n galįs disku 
tuoti , ką Bakeris jai privačiai 
kalbėjęs. „Mes norime, kad 
vyktų pokalbia; ta"? Maskvos ir 
Lietuvos vadų M norime, kad 
patys Lietuvos nonės apsis
pręstų". I klausir i, ar Lietuva 
turėtų paklausyt Maskvos ir 
suspenduoti ?a\ nepriklau
somybės dokum<".tą, prez. Bu
shas atsakė: „N<~a ribos tam, 
kai nori padan progresą ir 
diskutuoti kiek-'^ną aspektą 
viešai". 

— Sovietų v 
, ,Tassas" prane-
Gorbačiovas, pr.e 
į VVashingtoną 
vizi tuos Kana> 
Brian Mulroney 

— Vat ikanas i: 
tarė atnaujinti 
ryšius, kurių ne 

4 agentūra 
:- jog prez. 
atvykdamas 
nrmiau dar 
s premjerą 
igužės 29 d. 

'umunija r.\i-
plomatinius 
vo 40 metų. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Redakci ją pasiekė bloka-
dinis „Tiesos" numeris, kurio 
data yra gegužės 16-sios diena. 
Tai tik ke tu r ių sumažintų 
puslapių laida. 

— Es t i jo s žinių t a r n y b a 
praneša, jog prez. Ruutel po 
pasitarimo Kremliuje su Gorba
čiovu pasakė, jog buvo bendras 
supratimas, kad reikia dialogo, 
tač iau „ sus i t i k imas buvęs 
nemalonus abiem pusėm". 

— Vilniuje Lietuvos Par
lamento blokadinės komisijos 
narys Aleksandras Ambrazevi
čius pranešė, kad. pradedant 
šiuo penktadieniu, dirba tik 
patys reikalingiausi fabrikai. 
„Situacija blogėja d iena iš 
dienos. Alyvos aprūpinimas 
jėgainėms baigiasi", kalbėjo 
Ambrazevičius AP korespon
dentu:. 

— S t o c k h o l m e Pabal t i jo 
nepriklausomybės seminare da
lyvavęs Lietuvos ministerės pir
mininkes vicepirmininkas Čes
lovas Stankevičius pasakė, jog 
reikės miestiečius evakuoti į 
kaimus, kad butų galima išsilai
kyti blokados metu. 

— Albanijos komunistų pre
zidentas Ramez Alia pareiškė 
norįs pradėti pasitarimus su 
Amerika, kad būtų atnaujinti 
ryšiai. 

— Briusselyje vykstančiame 
NATO kraštu gynybos ministe-
rių pasitarime nutarta atsisa
kyti prieš 13 metų padaryto 
nutarimo, kad kasmet tų kraštų 
apsigynimui būtų sk i r iama 
daugiau po 3*2 nuo viso biudžeto 

— Maskvoje ir pasaulyje 
gerai žinomas Gorbačiovo kri
tikas Boris Jfltcinas pareiškė, 
kad Rusijos respublika taip pat 
turi atsiskirti iš Sovietų Są
jungos. Jis kandidatuoja \ Rusi
jos respublikos prezidentus. 

— Kinijos komunistų vyriau
sybė vėl areštavo žymų demo
kratų veikėją Liu Qing, kuris 
praėjusį gruodi buvo išleistas iš 
kalėjimo, atlikęs jame 10 metų 
bausmę 

— Rumunijos naujasis pre
zidentas Ion Iliescu trečiadienį 
pasakė, jog grjžimas prie ko
munizmo būtų jiems politinė sa
vižudybe 

— Šveicarijos Appenzell kan
tone praėjusi sekmadienį buvo 
nubalsuota dar n e s u t e i k t i 
moterim balsavimo teisių. 

W a s h i n g t o n a s . — Baltųjų 
rūmų vyresnieji pareigūnai ir 
pa ts prez. G. Bushas šiuo metu 
nega l i i švengt i ž u r n a l i s t ų 
klausimų apie Pabaltijo rei
kalus, o ypač Lietuvos nepri
klausomybės klausimu. Prezi
dento atsakymai ir dabar dar 
nėra visiškai aiškūs, nors j au 
šiek tiek drąsesni. 

Amerikos ir Europos vadai 
y r a susirūpinę Pabaltijo krize, 
bet jie aiškiai nei pasisako už. 
nei paneigia Lietuvos nepri
klausomybės deklaraciją. J i e 
išvengia ir tiesioginio sovietų 
k r i t ikav imo, vis ragindami 
kalbėtis. Kalbėtis, su kuo? — 
klausia Reuterio koresponden
tas , aprašydamas nuotaikas 
Maskvoje. Gorbačiovas atsisako 
kalbėtis: jis tik išklauso pa-
baltiečių pasisakymų. Vakarai 
n e k r i t i k a v o Sovie tų ir už 
smurtiškus kariuomenės veiks
m u s Lie tuvoje , kai b u v o 
gaudomi naujokai ir vežami į 
tolimą kraštą, ten žeminami ir 
pajuokiami. 

P r i v a t ū s p a s i s a k y m a i 
Privačiai Busho administraci

jos ofiacialūs pareigūnai sakėsi 
esą sujaudinti įvykiais Pabalti
jo respubl ikose , bet viešai 
Baltųjų rūmų ir Valstybės de 
partamento kalbėtojai atsisakė 
kritikuoti Sovietų poelgį Pabal
tijo respublikose, pastebi ir 
,,New York Time*" korespon
dentas. Marlin Fitzwater. Bal
tųjų rūmų spaudos direktorius, 
atnaujino VVashingtone nuolat 
kartojamą raginimą, kad įvyktų 
pasitarimai tarp Lietuvos ir 
Maskvos , bet sprend imo 
nedaroma, nes ta i galį duoti 
priešingus vaisius iš Kremliaus 
pusės ir padidinti įtampą su Va
karais. „Mes bijome, kad mūsų 
k o m e n t a r a i ga l i i š šauk t i 
priešingą reakciją ir tai nieko 
nepadės". Sakoma, kad Mask
vai yra pareikšta griežtesnė 
nuomone Pabaltijos klausimu, 
negu viešai pasakoma. 

Sen . D 'Amato p a ž i ū r a 
Viršūnių konfrencijai artė

jant, didėja Kapitoliuje protestai 

pr ieš Busho administracijos 
nepripažinimą Lietuvos Res
publikos egzistencijos ir norą 
suteikti Sovietų Sąjungai privi
legijuotos valstybes statusą kaip 
ir komunistinei Kinijai. „Gor
bomanija nušlavė mūsų tikrą 
supratimą", pasakė senatorius 
Alfonse M. D'Amato, respubli
konas iš New Yorko valstijos, 
vienas iš 10 senatorių, kurie 
dažnai dalyvauja lietuvių de
monstracijose ir jie daugiausiai 
yra respublikonai, taigi prezi
dento partijos atstovai. „Jeigu 
Amerika ir dabar nusilenks, tai 
mes išduosime savo protėvius", 
kalbėjo sen. D'Amato. 

Nuolaidų poli t ika 
Sen. Jesse Helms, vyresnysis 

respublikonų senatorius Senato 
Užsienio reikalų komite te , 
pasakė, jog „Michailo Gorba
čiovo brutali ir kruvina akcija 
įrodo, kad žmogus visados gali 
patikėti komunistu, kad jis ir 
bus komunistas". „Amerika pri
valo stovėti už laisvę". Wa-
shingtono pozicija Lietuvos ne
priklausomybės reikalavimo 
klausimu esanti tokia, jog augąs 
įsitikinimas, kad Maskva nesu
te iks greitai Lietuvai nepri
klausomybės ir ne laikas ją 
spausti dabar, pasakojo vienas 
dabartinės valdžios pareigūnas, 
prašęs neminėti jo pavardes 
spaudoje. Amerika mažai ką 
tegalinti padaryti šiuo klau
simu, nes nenorinti konfrontaci
jos su Maskva, kas galėtų 
sulaikyti demokratijos progresą 
ne tik Rytų Europoje, bet ir 
pačioje sąjungoje, o tai Gor
bačiovas yra pažadėjęs. 

Norvegija už Pabal t i jo 
nepr ik lausomybę 

Baltųjų rūmų terminologijoje 
nebesą „pavergtųjų t au tų" 
žodžių, nors tebesilaikoma, kad 
Lietuvos įjungimas 1940 m. ir 
nepripažįstamas. Iš Vakarų 
valstybių tik viena Norvegija 
aiškiai pasisako už Pabaltijo ne
priklausomybę. Oslo vyriausybė 
pasmerkė Sovietu kariuomenės 
bru ta l ius veiksmus, kai jų 
desantininkai pagrobė lietuvių 
j a u n u o l i u s iš l igoninių ir 
išsivežė. Nežiūrint Kongrese 
didėjančio reikalavimo pripa
žinti Lietuvos vyriausybę, JAV 
administracija nemananti pri
pažinti Lietuvos Respubliką ne-
priklauoma valstybe todėl, kad 
šiuo metu to reikalauja Ameri
kos interesai besikeičiančioje 
Europos politikoje. Blogiausia 
esą, kad tais pačiais žodžiais 
kalba ir Maskva ir VVashingto-
nas . Gorbomanija gudriai tebe-
valdo JAV vyriausybę, nors jau 
pranešama, kad ką tik buvę 
Valstybės sekretoriaus Bakerio 
pasitarimai Maskvoje viešai yra 
žmonėms nušviečiami daug pa
lankiau, negu kad yra tikroji 
padėtis. 

Estijos Respublikos prezidentas Ar
noldas Ruute l i s drąsiai fjyno 
Pabaltijo nepriklausomybes reikalus 
pasimatyme su Sovietu Sąjungos pre 
zidentu M.Gorbačiovu. 

— Paryž iu je teismas jsake 
sumokėti simbolinę pabaudą 
dešiniųjų partijos nusistatymo 
vadui Jean-Marie Le Pen už 
nacių aukų įžeidimą pasakymu, 
jog nieko blogo nebuvo padą 
ryta, kad buvo deportuojami 
žydai ir čigonai karo metu. 

KALENDORIUS 

Gegužės 25 d.: Grigalius VII. 
A l m a n t a s , Alvydas. Beda. 
Jovilė, Žydrė. 

Gegužės 26 d.: Algimantas. 
Eduardas, Milvyde. Vilhelmina, 
Pilypas Neri, Vėjas. Malonė 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė te1 'a 5:23, leidžiasi 8:12. 
Temperatūra dieną 75 1., nak

tį 53 L 

• 
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/PORTO APŽVALGA 

40 METŲ JUBILIEJUS! 
Taip, ŠALFAS s-ga švenčia 40 

m. jubiliejų! J i ne tik kad 
nemirė prieš 12 metų, kaip 
kažkas pranašavo (jis paminklą 
dar dabar tebestato..), bet ji 
gyvuoja, kaip niekada. Šį sa
vaitgalį Bostone vyksta 40-sios 
sąjungos metinės žaidynės. Jos 
bus ypatingos ir rekordinės. 
Rekordinės, nes jose, nežiūrint 
atstumo, dalyvaus 45 įvairių 
šakų komandos ir gera šimtinė 
pavienių sportininkų. Iš viso 
daugiu negu 500 dalyvių!! 

Ypatingos, nes jose dalyvaus: 
Kauno „Ner ies" t inklinio 

komanda; 
Kauno „Pluošto" 8 pavieniai 

sportininkai; 
iš tolimų užkampių — Mon-

trealio „Tauras" ir Los Angeles 
„Banga"; 

trys moterų krepšinio koman
dos, ko jau nesame turėję turbūt 
30 metų; 

stalo tenisas , kurio pasi
gedome daugelį metų; 

ir pagaliau — lauko tenisas, 
kurs visada vykdavo atskirai ir 
kuriame dalyvaus du Lietuvos 
žaidėjai ir geriausios mūsų jėgos 
su broliais Čikotais ir Washing-

tono ir Stepu Soliu iš Toledo. 
P i r m a d i e n į po ža idyn ių 

dauguma dalyvių liks Bostone, 
k u r r u o š i a m a s p o r t i n i n k ų 
eisena ir demonstracija Lietu
vos Nepriklausomybės reikalu. 

Pagarba Vytautui Eikinui, 
nestigusiam drąsos ruošti tokio 
masto žaidynes; pagarba Bosto
no „Grandies" klubui ir visiems 
Bostono lietuviams, kurie jau 
visas pusmetis ruošiasi šiai 
šventei ir pasiryš visus 
deramai priimti. 

pr i -

Vytau tas Eik inas , 40-jų ŠALFAS 
sąjungos metinių žaidynių organiza
torius. 

Futbolas Chicagoje 

IR VĖL LYGIOSIOS 

Iš ketverių šį pavasarį major 
divizijoje žaistų pirmenybių fut
bolo rungtynių, „Lituanica-
Liths" klubo vyrų komanda tre
čias sužaidė lygiomis: prieš čekų 
„Sparta" — 0:0, „United Serbs" 
— 2:2 ir praėjusį sekmadienį, 
gegužės 20 d., prieš „Pegasus" 
— 0:0 Deerfield aikštėje. 

Žaidžiant prieš „Pegasus", 
oras pasitaikė nepavydėtinas, o 
aikštė — ne futbolui žaisti, bet 
ryžiams auginti — visa lietaus 
apsemta. Rungtynių metu ji 
pasidarė kaip šernų paruoštos 
purvo vonios. Ir tokiose sąlygose 
vyko gana gyva pirmenybių 
kova tarp dviejų ambicingų ma
jor divizijos naujokų. Pirmame 
puslaikyje „Liths" komanda 
daugiau vyravo aikštėje ir buvo 
dažnas svečias prie „Pegasus" 
vartų. Gaila, kad tebuvo tiktai 
svečias ir priešininkui nepadarė 
jokios žalos — neįkirto nei vieno 
įvarčio. Progų buvo. „Pegasus" 
komandą laimė tikrai globojo, 
nes Ged. Vilkelio stiprus, kaip 
ir patrankos šūvis tik sudrebino 
v i r šu t in į va r tų kampą ir 
nuslydo... Jei MJ inčo žemiau — 
joks žemiškas v a r t i n i n k a s 
nebūtų išgelbėjęs. Gąsdinančių 
šūvių į vartus, ar vartų link. 
paleido A.Savukynas . Alg. 
Kryger i s , H. Jen ingas , G. 
Grigas ir kt., bet vartų linija 
liko skaistybėje. „Pegasus" 
komandą globojo ne tik laimė, 
bet ir dažnai prieš mūsiškius 
nusiteikęs vadinamas teisėjas, 
kuris sugebėjo nematyti t ikrų 
prasižengimų — Grigo nuver
timas baudos aikštėje. ..Pega
sus*" žaidėjai pirmame puslai
kyje labai retai tepasirodė mūsų 
aikštės pusėje, nes . L i t h s " 
gynimas juos laikė kaip replėse 

Antrame puslaikyje žaidimas 
jau vyko ištisai purvo voniose 
ir apie kamuolio kontrolę tik 
retkarčiais begalvojant. Jei tokį 
žaidimą dar galima vadinti pir 
menybių rungtynėmis, antrame 
puslaikyje jis dažniau vyko prie 
mūsiškių vartų. Kad pirmame 
puslaikyje iš turė tų progų 

nepasisekė įkirsti nė vieno įvar
čio, rungtynėms pasibaigus ly
giomis 0:0 — nėra ko nusimin

ti . Kiekvienas pasakys, kad 
geriau lygiosios, negu pra
laimėjimas. K o m a n d a daro 
žymią pažangą. Rungtynia 
vimas major divizijoje kol kas 
labai rimtas biznis — nėra taškų 
ir įvarčių dalintojų. Nė viena 
major divizijos komanda dar 
neskaičiuoja įvarčių pustuzi
niais. Praėjusį sekmadienį per 
ketverias ru įgtynes įkristi tik 2 
įvarčiai. Kaip anglų profesio
nalai. 

Veteranų ir jaunių koman
doms įvarčių netrūko: veteranai 
p ra la imėjo p r i e š Addison 
„Olympics" 1:3, o jaunia i 
sutriuškino Aurora „Kickers" 
4:1. 

Kapų puoš imo savai tgal į 
rungtynių nebus. 

J.J. 
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ALGIMANTAS ŠALNA 
ATSTOVAVO LIETUVAI 

Buvusio Chicagos apylinkių 
gyventojo, dabar Floridoje studi
juojančio ir t en sportuojančio 
Tomo Pukščio ietis skrieja vis 
tolyn. Jis Amerikos lengv. atle
tikos mėgėjams jau ne naujokas: 
jo pavardė vis dažniau rodosi 
amerikiečių spaudoje. 

Šiemet jau ne vieną kartą jis 
pradžiugino sporto mėgėjus 
rekordiniais metimais . Kiek 
anksčiau jis ietį numetė 81.48 
m (267.7 pėdas), o balandžio 29 
d. jo universiteto (University of 
Florida) įvykusiose varžybose jis 
parodė dar geresne pasekmę — 
83.30 m (273.4 pėdas) Tai antro
ji savo gerumu pasekmė Ameri
koje (bet kada pasiekta) ir jau 
prilygsta tarptaut inei klasei. 
Kadangi legv. atletikos sezonas 
lauko aikštėse dar neseniai pra 
sidėjo ir dar prieš akis nevienos 
svabios rungtynes, Tomui yra 
vilčių dar pagerinti šią pasek
mę. 

Tomas į tai žiūri gana optimis
tiškai ir žada geresnių p-sie
kimų. Atrodo, kad jam yra daug 
vilčių patekti j JAV rinktine, 
nors nežinia, kokia bus jo forma 
per atrankines varžybas, kurios 
dar prieš akis . 

Lyle Nelson, vienas iš JAV 
Biatlono sąjungos vadų, daug
kartinis Amerikos meisteris, 
dalyvavęs net keturiose olim
piadose . J i s — aza r t i škas 
biatlono mylėtojas, sugalvojo ir 
vasarą džiaugtis šia sporto šaka. 
Tik slidinėjimą pakeitė bėgimu 
per laukus. Šaudymas į taiki
n ius paliktas, kaip ir žiemos 
biatlono. 

Suradęs sponsorių, Kingsbury 
nealkoholinį alų gaminančią 
bendrovę , jis suruošė e i lę 
vasaros biatlono varžybų. Dides
niam efektui, jose dalyvauti 
p a k v i e t ė tr is o l impin ius 
č e m p i o n u s : aukso medalio 
laimėtoją Algimantą Šalną iš 
L i e t u v o s , sidabro medalį 
Calgary olimpiadoje laimėjusį 
Mathias Jacob iš Rytų Vokieti
jos ir Walter Pichler iš Vakarų 
Vokiet i jos , bronzos medalį 
laimėjusį Sarajavo olimpiadoje. 
Jiems buvo apmokėta kelionė ir 
i š l a i k y m a s . J ie dalyvavo 
va ržybose : Phoenix, Los 
Angeles, Salt Lake City, Iovvo-
je ir Chicagoje, Dundee prie
miestyje. Jie buvo aprengti 
puikiomis sportinėmis unifor
momis, turėjo progos pamatyti 
d a u g vietovių. Stebėjosi 
amerikiečių puikia organizaci
ja, pastangomis, o labiausiai — 
nuolatine šypsena. 

Porą dienų būnant Chicagoje 
ir Dundee miestelyje. Algiman
to Šalnos programoje laisvos 
v a l a n d o s kaip i r nebū ta . 
Pirmąją dieną Chicagoje nuo 
pat ryto Šalna ir jo draugas 
buvo pristatyti dvejose mo
kyklose, trumpai nušviečiant jų 
sportinius laimėjimus, pabrė
žiant dabartinę Lietuvos kovą 
už nepriklausomybę. Po to jiems 
teko a tsakinė t i į daugybę 
k l a u s i m ų . Po pietų ABC 
televizijoje j ie vel buvo 
p r i s t a t y t i . L. Nelson čia 
nušvietė biatlono sportą, o A. 

Šalna demm-travo bėgimą ir 
šaudymą. 

Tik vakare •.orėjome progos su 
juo pasimatyti ir pasikalbėti, 
greitomis pr/oėgdami Chicagą 
ir Marąuetu Parką. Kitą rytą 
nuvežėme A Igimantą į Dundee 
„Rifle Rang-r klubą, kuris buvo 
varžybų organizatorius. Nežiū
rint, kad be paliovos lynojo, 
dalyvių buv net 125 - j ų tarpe 
11 moterų ir įvairaus amžiaus 
vyrų. 5-kiu km bėgimas vyko 
per šlapias c.evas ir miškus, o 
šaudymas - minėtame klube: 
penki šūviai gulsčiomis, kiti 
penki — stovint. Algis Šalna 
savo amžiau- grupėje (30-39 m.) 
be didesniu pastangų laimėjo 
pirmą vieta Nežiūrint, kad 
šautuvai čia buvo mėgėjiški, 
nepritaiky olimpinėms varžy
boms, Šaha pademonstravo 
puikų ta<lumą, o kaip spor
tininkas ir asmuo, amerikie
čiams peiiko gerą įspūdį. Lyle 
Nelson pasiryžęs sudaryti jam 
sąlygas porai metų atvykti į 
JAV trenerio darbui. 

Ir mums jis paliko gerą įspūdį 

savo šiltumu ir kuklumu. Šiuo 
metu jis su žmona ir dviem vai
kučiais gyvena Kaune ir dirba 
kaip biatlono treneris. Jis yra 
baigęs Kauno Kūno Kultūros 
ins t i tu tą , la imėjęs daug 
įvai r iausių t i tu lų Sovietų 
Sąjungoje ir Europoje, laimėjęs 
du aukse medalius dvejose 
pasaulio pirmenybėse ir aukso 
medalį Sarajevo olimpiadoje. 
Metus laiko treniravo sovietų 
moterų rinktinę, bet atsisakė to 
darbo ir grįžo į Kauną. 

Grįžęs į Lietuvą jis žada šią 
sporto šaką (vasaros biatloną) 
pristatyti Lietuvoje ir tikisi 
t u r ė t i pasekėjų. O t a d a 
pr i s ta ty tų ir IV-tųjų PLS 
žaidynių organizaciniam štabui. 
Bereikia, kad dalyvių atsirastų 
išeivių tarpe ir ši šaka būtų pri
imta į IV-tųjų PLS žaidynių 
programą. Jo nuomone, mes juk 
šaudymo varžybas organizuoja
me kasmet , be re ikė tų t ik 
padirbėti bėgime per laukug. 
Tikėkimės.kad Algimanto Šal
nos svajonės išsipildys ir mes 
a te inančia is meta i s jį vėl 
sutiksime FV-tose PLS žaidynė
se, Lietuvoje. 

V.G. 

OR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGO ALE N BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuotakia 

4007 W. 59 St. 
Tai. (312) 735-5556 

507 S. Gilbart. LaGrange, IL. 
Tai. (708) 352-4487 

Rinktinis Chicagos mokslei
vių choras ryžosi sutelkti 97,000 
dol. savo koncertui Carnegy 
Hali. 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete; 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel. (1-312) 434-5848 (veikia 24 vai) 

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

Ksb. (1-312) 738-4477; 
Rsz. (708)248-0007; arba (708)243-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAffFORD MEOICAL SUILDING 

•449 So. Rulsekl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 471-3300; 
Rsz. (70S) 442-8207 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Ketfdo Ave., 
Chicago. IK. 80852 

Pirm , antr, ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

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

3000 W 85 St. 
Tel. (708) 422-0101 

Valandos paga susitarimą 

Cardiac Diagnosis. L td . 
Marquette Medical Bui lding 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tet (1-312) 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

0132 S. Ketfzla Ave., CMcago 
(1-312) 028-2070 arba (1-312) 400-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir krauto ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir nemoroidų gydymas 
5540 S. Pulsskl Roed. 
Tel. (1-312) 509-2002 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr. notv ir penki 

Reikalui esant atvažiuoju i r ; namus 

Namų (700) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGUA 

8132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. (1-312) 928-2070 

1185 Dundee Ave., Elgln. m. 00120 
Tel. (700) 742-0285 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0055 S. Roeerts Rd , Hlckory Hllls, IL 
1 mylia i vakarus nuo Hartem Ave 

Tel. (700) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tel. (1-312)478-2112 

9525 S 79th Ave Hickory Hills. IL 
Tel. (700) 5004101 
Va! oagal susitarimą 

Mathias hcob iš Rytų Vokietijos ir Algimantas Šalna iš Lietuvos prieš 
vasaros biatalono varžybas Dundee. IL 

Reikia pažymėti, jog Tomas, 
nežiūrint, kad yra gimęs Ameri
koje, pirmą kartą j rankas įetj 
paėmė... Lietuvoje 1982 metų 
vasarą. Tada jis, vos baigęs 
pradžios mokyklą, lankė savo 
vyresnį brolių Andrių, kuris tuo 
laiku Vilniaus universitete 
studijavo medicinos mokslus. 
Kadangi Andrius buvo geras 
sportininkas (jo specialybė-ru-
tulio stūmimas), tai ir savo 
jaunąjį brolį pasistengė sudo
minti leng. atletika. Tačiau jam 
rutulys nepatiko: pabandė ietį. 
kurios iki šiol nepaleidžia iš 
rankų. 1984 metais vėl lanky
damas brolį Andrių Vilniuje, 
jau nebuvo toks žalias. Tuomet 
j is j a u mokėsi vidurinėje 
mokykloje ir Vilniuje tą vasarą 
dalyvavo studentų pirmenybė
se, k u r ieties metime buvo 
penktuoju. 

E.Š. 

KAUNO „BANGOS" KREPŠININKĖS 
CHICAGOJE 

Nežiūrint, kad Lietuvos spor 
to vadovybė daugelį kartų buvo 
prašyta informuoti ŠALFAS 
centro valdybą, ar bet kurį spor
to klubą apie Lietuvos spor
tininkų atvykimą, vis dar 
sulaukiame netikėtų svečių, ku
riuos reikia priglausti. 

Štai prie! dvi savaites tik iš 
vakaro sužinota, kad Chicagoje 
lankysis r rungtyniaus Saraje
vo olimp-.ados aukso medalio 
laimėtojas Algimantas Šalna. 
Šią savaite kita staigmena 
Praėjus; šeštadienį nugirsta, 
kad Kan- is City krepšinio tur
nyre da\ . aus Kauno ..Banga" 
ir kad antradienį jos nori at
vykti į Chicagą ir čia keletą 

dienų viešėti. 
Paaiškėjo, k a d Kauno 

..Banga" buvo amerikiečių 
pakviesta į tą turnyrą, bet kai 
atvyko į Wash ing toną . 
amerikiečiai atsisakė apmokėti 
kelionę iki Kansas City (nežinia 
kaip buvo su ta r t a i Laimei, 
vienas tautietis apmokėjo kelio
nę autobusu, ir ..Banga" atvyko 
į turnyrą, kurį laimėjo, baigmė
je nugalėjusios kariuomenės 
moterų komandą. 

Jų priėmimu Chicagoje pasi
rūpino Rimas Dirvonis , 
nežiūrint, kad jis. kaip ir 
daugelis kitų sporto darbuotojų, 
šį savaitgalį dalyvaus sąjungos 
žaidvnėse Bostone. V. G. 

Tel. kabinete Ir buto: (708)032-4150 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 t e . 501h Ava.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2818 W. 71 st St. 

Tel. (1-312) 737-5140 
Vai pagal susitarimą. 

Palos Vision Center, 7152 W. 1271h St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (700) 440-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligonine. Elgm. IL 

Tel. (708) 8374005 
Skambinti galima 24 vai 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mtchloen Ave., Svtte 324 Ir 
5035 S. Puleskl Rd. CMcego, IL 

Tel. (1-312) 505-2000 įveikia 24 vai i 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 st Street 

Kabineto tel. (1-312) 737-1188: 
ReaM. (708)385-4811 

Or. Tumesonlo kabinetą perams 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Dr Tumssortfo kabinetą perams 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel (1-312) 434-1818; Rsz. (708) 852-0000 
Vai pirm . antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2038 W 71 st. St.. Chteego. M. 

Tel.: (1-312) 430-0100 
11800 Souttroest Hlgnwsy 
Palos HotBhts, M. 00403 

(708) 361 -0220 (700) 301 -0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2858 W. S3rd Street 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šeši pagal susitarimą 

Ksbineto tel. (1-312) 770-2000. 
Rez. (708) 448-5545 

Ksb. tel. (1-312) 585-0348; 
Rea. (1-312) 778 5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4200 W. 03r0 St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9 antr 12-6. penkt 10-12; 1-6 

EDMUNDS VIŽINAS. M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų, gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
8185 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 585-7755 

Ksb. tel. (1-312) 500-3100; 
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Religijų vaidmuo 

RYTŲ EUROPOJE 
Nepraeina diena be kokios ži

nios pasaulinių žinių tinkle apie 
besivystančius įvykius Rytų 
Europoje ir Rusijos pavergtų 
t a u t ų imperijoje. Ten, k u r 
pasisekė nusikratyti Maskvos 
jungo — žinios geresnės; ten, 
kur Maskva tebeviešpatauja, 
žinios liūdnesnės, žmonės vis 
s m a r k i a u spaudž i ami , be t 
gyvena nepalaužiama viltimi. Iš 
kur toji viltis? 

Anot Desmond O'Grady, ra
šiusio Our Sunday Visitor laik
rašty, , ,Religija — ar tai islamas 
Afganistane ir Azerbaidžane, ar 
tai katal ikybė Lenkijoje, Čeko
slovakijoje, Vengrijoje, Ukrai
noje a r Lietuvoje, a r tai protes
tantų konfesijos Rytų Vokie
tijoje ir Transilvanijos srityje 
Rumunijoje — visur pasirodė 
komunizmui nesuvirškinama". 
Tų t au tų žmonės atmetė ateiz
mą kaip valstybine religiją, nes 
jis pasirodė esąs antižmogiškas 
ir antisocialinis, pažeminantis 
asmenis ir skaldantis visuo
menę. 

Būdingu pavyzdžiu O'Grady 
pamini Lenkijoje prie Krokuvos 
komunistų suplanuotą ir pasta
tytą plieno darbuotojų nauja
miestį Nova Hutą — be jokių 
bažnyčių. Pagal komunistinę 
ideologiją, bažnyčios skaitėsi ne
reikalingos. Bet to miesto dar
bininkai, rizikuodami bausmė
mis, patys j as statėsi. Tuo metu 
buvęs Krokuvos vyskupas vai
dino svarbią rolę komunistų 
planuotojų kėslų suardyme. 

Vėliau, išr inktas popiežium 
Jonu Paulium II, sugrįžęs į 
Nova Hutą , j is vėl sukėlė 
žmonių viltį, kad Lenkijos pai
rusi socialinė santvarka galin
ti būt i perkeista. Ilgainiui jo 
stipri ir aiški parama Soli
darumo darbininkų organiza
cijai pasirodė lemianti, visoje 
Europoje paskatinus kilti komu
nizmo žiaurią t ikrovę iške
liančius sąjūdžius. 

O'Grady supratimu, katalikų 
ir protestantų bendruomenės 
galėjo tą veiklą išvystyti, nes 
tuose kraštuose jos liko vienin
telės, valdžios toleruojamos (kad 
ir labai ribotai) nevaldiškos or
ganizacijos — draugijos. Jos vie
n in te lės teikė pla tesnę, už 
valdžios autoriteto siekiančią 
perspektyvą tikrovės supra
t imui . I r jos skatino žmones 
t ikė t i vidinėmis, didžiosiomis 
tiesomis, išsaugoti tikėjimo ir 
k u l t ū r o s vertybes. Visuose 
tuose kraštuose dar priespaudos 
laikais, kai priešinimasis ko
m u n i z m u i g rėsė kalė j imu, 
krikščionys vadovavo kovoje iš
saugant dvasines vertybes. 

Anot D. O'Grady, t ik pra
voslavų bažnyčios (išskyrus 
Gruzijoje) leidosi komunizmo 
koop tuo jamos , nors ir jų 
daugelis narių, nepaisydami 
savo vyskupų, taip pa t stojo 
kovon su komunizmu. Viena 
įdomi komunistinės priespaudos 
išdava buvo ta , kad dažnai 
jokios religijos neišpažįstančių 
ku l tū r in inkų ir religininkų 
interesai dažnai sutapdavo. Tą 
O'Grady matė ta rp čekų kardi
nolo F. Tomašek pareiškimų ir 
Vaclav Havelio raginimo, kad jo 
tautiečiai pradėtų gyventi tiesa. 
Pastarasis yra pasakęs: „Esame 
tapę moraliniai paliegėliai, nes 
įpratome sakyti vieną, o galvo
t i kitą". Panašius sutapimus 
matome ir kard. Sladkevičiaus 
i r p rez . Landsbe rg io pa
reiškimuose. 

Iš tikrųjų, rašo O'Grady, Rytų 
E u r o p o s įvykių nega l ima 
suprasti , neatsižvelgiant į tų 
kraštų gyventojų dvasinius per
gyvenimus — tiek persekio
jamųjų krikščionių, t iek ir ne
tikinčiųjų, kurie turėjo patys 
sau susirasti gyvenimo prasmę 
ir tikslą. Dabar jau tų kraštų in
teligentai ir vadai patys pripa
žįsta, kad toji „Didžiojo Melo" 

LIETUVIŲ APSILANKYMAS 
JAV SENATE 

VOKIŠKOS PABIROS 
KAZYS B A R O N A S 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

korupcija, ku r i teigė, kad 
socialinis teisingumas ir lygybė 
jau buvo ats iekt i , buvo ir 
priežastis ir pagrindas tiek 
moralinės, tiek ir ekonominės 
sklerozės, sukausčiusios jų kraš
tus. Religinių ir kitų žmogaus 
teisių gynimas kaip tik ir 
sudarė tą bendrą socialinę 
jungtį tarp inteligentų ir ti
kinčiųjų, nors ir nemokslintų 
žmonių. 

Panašią dinamiką matėme ir 
Lietuvoje, t ik Lietuvai būdingu 
variantu. Lietuvoje katalikų 
Bažnyčia reiškėsi stipriausiai, 
nes tai buvo didžiausią skaičių 
gyventojų apimanti religija, o, 
be to, Lietuvoje j i buvo ne taip 
sunacionalinta kaip Lenkijoje — 
gal kaip t ik todėl, kad lietuviai 
pasimokė iš savo patirties, 
nukentėję nuo lenkomanų baž
nytininkų, ir todėl pasirodė 
tolerant iškesni kitoms tau
t inėms ir religinėms bend
ruomenėms, gyvenančioms Lie
tuvoje. Iš tikrųjų, Lietuvoje ne-
katalikai ir net nekrikščionys 
vadai „ k r i k š č i o n i š k i a u " 
pakalba negu tūlas dvasiškis, 
besistengiantis viešame civi
liniame renginyje būti jautrus 
įvairias religines pažiūras turin
tiems tautiečiams. 

žurnal is tų mažai pastebė
tame religiniame šios revoliu
cijos pagrinde D. O'Grady mato 
išaiškinimą, kodėl Rytų Vokie
tijos ir Vengrijos rinkimuose 
daugumą laimėjo Krikščionių 
Demokratų partijos, o ne in
te lek tua lų palaikomos opo
zicinės partijos. J is rašo: „Atro
do, kad žmonės palinko į grupes, 
kurios atspindėjo krikščionišką 
dvasią, ir tai nežiūrint 40 metų 
a r i lg iau valstybės propa
guojamo ateizmo". Žinia, rašo 
O'Grady, komunizmo griuvimui 
yra daug priežasčių — nema-
žiausia ta , kad jis jau nebepre-
tenduoja į mokslinį istorijos 
supratimą. 

Ir tai padėjo pagaliau pradėti 
ilgai uždelstą II pasaulinio karo 
pabaigimą. Vakarų Europos 
bendroji rinka, anot O'Grady, 
kilo iš vakarietiškų kraštų noro 
bendromis jėgomis atsispirti 
totalitarizmo grėsmei. Ekume
nizmas ir pozityvus požiūris į 
žemiškus rūpesčius, kurie ilgai
niui iššaukė H Vatikano susi
rinkimą, kilo iš tarpkonfesinio 
ir tarptautinio bendravimo, gi
nantis nuo nacių. O'Grady klau
sia: „Ar dabartiniai pergyve
nimai Rytų Europoje atneš 
naujų, p a n a š a u s pobūdžio 
vaisių?" 

Jo nuomone, išsilaisvinimo 
sąjūdžiuose išaugęs pasitikė
jimas tarp intelektualų ir ti
kinčių žmonių nebeleis paskirų 
kraštų hierarchijose išaugti kle-
r ika l inėms-nacional is t inėms 
srovėms, kai kuriuose kraštuose 
sunkiai pažeidusioms bažnyčios 
patikimumą. 

Atrodė, kad viešpataujant 
„Pax Sovietica", buvo išny
kusios etninės problemos sovie
tinio bloko kraštuose, rašo 
O'Grady. Pasirodo, kad jos buvo 
neišnykusios, o tik užslopintos. 
Nacionalinių problemų nebus 
galima išspręsti, nesprendžiant 
ir tarpkonfesinių problemų. 
Ukrainoje Rytų apeigų kata
likai turės rasti bendrą kalbą su 
pravoslavais, iš kurių jie norės 
atgauti atimtas bažnyčias. Lie
tuvoje, rašo šis žurnalistas, 
Vilniaus krašto lenkai, kurie 
nori t en įkur t i lenkišką 
vyskupiją, turės rasti bendrą 
kalbą su lietuviais, kurie yra 
lenkų diskriminuojami savo 
parapijose Suvalkų trikampyje. 
Tačiau, kaip „Pax Sovietica" su
irimas neatrodė įmanomas pra
eityje, taip šiandien O'Grady 
mano, kad Rytų Europą užval
dys ne kokia kita valstybė ar 
ideotopja, o paties Dievo .Taika. 

A.J.Z. 

Lietuvos Nepriklausomai Res
publikai susidūrus su dideliais 
sunkumais kovo 11-tą atkurtą 
nepriklausomybę iš paskelbimo 
perkeliant į gyvenimą, ener
gingiau sujudo ir užsienyje 
gyvenantieji lietuviai. Į bendrą 
darbą jungiasi ir mažiau veiklūs 
buvę vyresnieji, ir ypač smagu 
matyti pakilusius jaunuosius, 
veikiančius ir esamų organi 
zacijų rėmuose, ir privačios ini
ciatyvos būdu. JAV tokių jauni
mo organizuotų grupių jau yra 
bent keletas. Kiekviena turi 
savas veiklos kryptis, savus 
tikslo siekimo būdus, nors tas 
t ikslas visoms yra vienodas: 
padėti atsikuriančiai Lietuvos 
valstybei, kurią diktatoriškomis 
replėmis spaudžia Gorbačiovas, 
kai laukiama pagalba iš Vaka
rų neateina. Lietuvos vadus 
ypač nuvylė Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentas Bush ir jo 
Valstybės sekretorius Baker, at
sisakydami pripažinti atkurtą 
Nepriklausomą Lietuvos vals
tybę . Tokiu būdu, nors ir 
netiesiogiai, jie leidžia Gorba-

į čiovui į laisvę žengiančią lie
tuvių tautą net ir jėga slopinti. 

JAV lietuviai dėl to labai su
sirūpino ir sukruto veikti, norė
dami pakeisti prezidento Bush 
ir jo Valstybės departamento 
sekretoriaus nusistatymą. Tai. 
žinoma, nėra lengvas uždavi
n y s , nes mūsų jėgos nėra 
didelės, nesame nei gausūs, nei 
turtingi, todėl ir neįtakingi. 
Tačiau gera yra tai, kad rankų 
nenuleidžiame ir visomis, nors 
ir nedidelėmis, jėgomis stengia
mės JAV politiką pasukti savo 
naudai. 

Tam tikslui kelią pasirinkome 
per JAV kongresą. Šiuo metu 
t a i yra, bent taip atrodo, tei
singiausias sprendimas, nes ir 
t a rp senatorių, ir tarp Atstovų 
Rūmų nar ių tu r ime daug 
mums palankių politikų. Aišku, 
y ra ir mažai mus suprantančių, 
i r gal net neigiamai nusi
teikusių. Tačiau ir tokie nusi
teikimai nėra priešingi pačiai 
Lietuvos nepriklausomybės 
idėjai, net ir jos paskelbimui 
kovo 1 1 , bet daugiau jos 
įgyvendinimo būdui , kur is 
dabar paties prezidento Bush 
y r a siejamas su JAV ir Sovietų 
Sąjungos santykių raida. 

Tokiu keliu — per JAV kong
resą — n u t a r ė ei t i p r ieš 
maždaug mėnesį JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos 
sudarytas visuomeninės veiklos 
koordinavimo komitetas ir 
kviečia juo sukti visus JAV LB 
padalinius bei visas privačias 

BRONIUS NAINYS 

iniciatyvas, bent šiek tiek pasi-
duodančias veiklos koordina
vimui. 

Šia proga bandau tik skelbti 
JAV LB krašto valdybos ir kar
tu to naujojo komiteto vardu ir 
pasveikinti Philadelphijoje įsi
steigusį Lietuvių komunikacijos 
centrą, savanoriškai įsijungusį 
į JAV Lietuvių Bendruomenės 
rėmus, nuoširdžiai bendradar
biaujantį su Visuomeninės 
veiklos koordinavimo komitetu, 
JAV LB ryšių su JAV vyriausy
bės įstaiga Washingtone ir 
pačia krašto valdyba. 

Komunikacijos centrui vado
vauja jaunesnės kartos visuo
menininkas Vytautas Maciū
nas, pačią grupę sudaro apie 25 
jo bendraamžiai ir bendra
amžės, į visuomenines veiklos 
kelią atėję per j aun imo 
organizacijas, JAV Lietuvių jau
nimo sąjungą ir per JAV Lie
tuvių Bendruomenės įvairias 
pakopas. Centro pagrindinis 
uždavinys, kaip ir šiuo metu 
pačios JAV Lietuvių Bendruo
menės, padėti Nepriklausomai 
Lietuvos Respublikai iš JAV 
vyr iausybės i š rūp in t i 
pripažinimą ir teisinę, eko
nominę bei h u m a n i t a r i n ę 
pagalbą. Pasirinktas kelias — 
JAV kongresas, žinoma, ir keli 
pagalbiniai keliai, kaip spauda, 
televizija, radijas, kitos JAV 
užsienio politiką įtaigojančios 
jėgos. 

Kad tai nėra tik dar viena 
posėdžiautojų, bet energingų 
darbininkų grupė, buvo įrodyta 
per p i rmąsias šešias šio 
komunikacijos centro veiklos 
savaites. Centras jau spėjo 
supažindinti save su JAV LB 
pada l in i a i s , pradėjo juos 
informuoti apie JAV politinę 
padėtį ir mūsų veiklą ir svar
b i aus i a — skubos ke l iu 
suorganizavo pirmą JAV senato 
įstaigų „antpuolį". 

Pirmiausiai greitosiomis buvo 
paruošta medžiaga, sudėta } ke
liolikos puslapių broš iūrą . 
Medžiagą -udarė įvad in i s 
dokumentas "2 psl.), kuriame 
buvo nurodyta, ko mes šiuo 
metu iš senatorių konkrečiai 
prašome. Kitas dokumentas 
buvo memorandumas, apibū
dinantis Lietuvos padėtį, jos 
vyriausybės s.ekius ir ta ip pat 
mūsų šios Senato „a takos" 
tikslus. Dar vienas t rumpas 
dokumentas buvo s k i r t a s 
supažindinim :i su JAV Lie
tuvių Bendru mene. Kiti keli 
dokumentai b :vo informacinio 

pobūdžio: laikraščių įžanginės 
i š t raukos , J A V į takingų 
politikų pasisakymai. 

Iš anksto telefonais iš Komu
nikacijos centro būstinės Phila
delphijoje ir JAV LB įstaigos 
Washingtone buvo sutartas 
pasimatymų laikas. Iš viso buvo 
gauta 70 pasimatymų. 

Vakare prieš nustatytą lanky
mosi dieną — gegužės 16 -

JAV krašto apsaugos min. 
pranešimas — sumažinti Dėdės 
Šamo k a r i u o m e n ė s bazes 
užjūryje — daugumos vokiečių 
buvo priimtas labai džiaugsmin
gai, jau tolumoje matant visiš
ką . jankių" pasitraukimą iš 
germaniškos žemės. 

Manding . Zweibruecken 
miestelis pasidalino į dvi sto
vyklas — norinčių amerikiečių 

gegužės 15,'visi būsimi lankvto- Pasitraukimo ir prašančių jų-
palikimo. Duotame spaudos, ra
dijo ir televizijos pranešime vie
tos burmistras pasveikino nusi
ginklavimo eigą, tačiau kar tu 
atkreipė dėmesį, kad 1993 m. 
uždarius čia JAV karinj aero
uostą, miestas praras ne tik 

jai susirinkome į vieną viešbutį 
pasitarti ir pasiskirstyti, kas, 
kada ir kurio senatoriaus įstai
gą lankys. Pasitarime dalyvavo 
37 asmenys. Kitą rytą, gegužės 
16, jie visi buvo jau senato 
rūmuose ir pradėjo darbą. 

Iš viso lankytojų buvo 31, 
aplankytos 67 senatorių įstai
gos ir pasimatyta su 10 se
natorių ir 57 jų asistentais 
užsienio reikalams. Man. kaip 
Illinois gyventojui, teko lankyti 
senatorių Dixon ir Simon įstai
gas ir kalbėtis su jų padėjėjais. 
Labai trumpai, gal t ik tris 
minutes, teko kalbėtis ir su 
pačiu senatorium Dixon. 

Lankymosi išvados? Jos įvai
rios, kaip įvairios ir pačių sena
torių nuotaikos. Pirmiausia, 
visi p r i t a r i a Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimui. 
Daugumas galvoja, kad atkū
rimui laikas buvo tikrai pri
brendęs, nors yra ir nuomonių, 
kad dar buvo galima palaukti. 
Yra senatorių, galvojančių, kad 
reikia spausti prezidentą Bush 
tuojau pat pripažinti Lietuvą 
nepriklausoma valstybe, o kiti 
mano, kad šiuo metu tai nebūtų 
prasminga, nes tai pakenktų 
JAV-Sovietų Sąjungos santy
kiams, gal nuverstų Gorbačiovą 
ir grąžintų diktatūrą. 

Aišku, kad už nepriklausomy
bės pripažinimą šiuo metu 
Senate daugumos nebūtų. 

Tačiau visi mano, kad Gor
bačiovą reikia spausti eko
nomiškai ir neratifikuoti Sovie
tams naudingų prekybos ir kitų 
sutarčių, kol Gorbačiovas nepa
šalins Lietuvos ekonominės 
blokados ir nesisės prie stalo 
derėtis su Lietuvos vyriausybe. 

Už tai yra ir abu Illinois sena
toriai — Dixon ir Simon, bet 
tarp jų yra ir didelis nuomonių 
skirtumas. Dixon asistentas 
teigė, kad senatorius pasisako 
už greitą nepriklausomybės 
pripažinimą ir pasiryžęs pre
zidentą Bush spausti ta ip 
padaryti, o Simon asistentas 
aiškino, kad prasmingiau būtų 
spausti Gorbačiovą eko
nomiškai, nes nepriklausomy
bės pripažinimas praktiškai 

gražias pajamas, bet jame taip 
pat padidės bedarbių skaičius. 
Mat, Zweibruecken stovi vienas 
JAV oro laivyno garnizonas ir 
vienas Vakarų Vokietijos. Šios 
karinės bazės panaikinimas 
liečia tik amerikiečius. Jų čia 
priskaitoma virš 3 tūkst. Be to. 
dar reikia priskirti 300 vokiečių 
civilių tarnautojų. 

Burmistras taip pat pažymėjo, 
kad iš vienos pusės žemi nai
kintuvų skrydžiai yra didelė 
gyventojų problema (prikelia 
kūdikius iš miego ir t.t.), tačiau 
prie tų 3 tūkst. skaičiaus pri
klauso ir karių šeimos. Visai tei
singai jis taip pat pažymėjo, kad 
amerikiečių kar ia i Vakarų 
Vokietijoje yra dideliu Vakarų 
Vokietijos ūkiniu ramsčiu. Jis 
nurodo statistinius duomenis: 
1986 m. amerikiečiai į Vakarų 
Vokietijos ekonominį gyvenimą 
įnešė vi rš 12.5 mil i jardo 
markių. Prie to, dar reikia 
pridėti amerikiečius kaip darb
davius, konsumerius, butų 
nuomotojus ir t.t. Viso susidaro 
beveik 15 milijardų markių 
suma (1986 m. 1 JAV dol. buvo 

re ikšmės ne tu rė tų . Mano 
argumentus už pripažinimą 
asistentas John Beyrle užsirašė 
ir pažadėjo perduoti senatoriui 
Simon. 

Aplamai šį aps i l ankymą 
Senate reikia vert int i tei
giamai, nes labiau paaiškėjo, 
kur jau gerai, o kur dar daug 
darbo reikia. Maciūno grupė 
uždavinį atliko gerai. 

Po šio apsilankymo dar reikia 
aplankyti 435 Atstovų rūmų 
įstaigas ir apsilankiusieji turi 
palaikyti nuolatinį ryšį su jų 
aplankytais pareigūnais. Tai 
būtina. Ruošiami planai At 
stovų rūmų įstaigas aplankyti 
demonstracijos metu, birželio 1 
d. Būtų ge ra i , je igu ta i 
pasisektų. 

= virš 2 m.). Be to, JAV 
karinėse pajėgose dirba virš 170 
tūkst. vokiečių. Tuoj po karo, 
įsteigtose darbo kuopose tarna
vo daugumoje pabal t ieč ia i . 
Šiandieną jų vietą užėmė vokie
čiai. 

..Frankfurter Allgemeine Zei-
tung" tilpo Gorbačiovo ir lie
tuvio darb in inko pasikalbė
jimas. Lietuvis savo rankose 
l a ikė užrašą , r e i k a l a u j a n t 
laisvės Lietuvai. 

M. Gorbačiovas: ..kas jus 
įgaliojo (vokieč ia i r a šo 
„Ihnen"). įrašyti šį šūkį". 

Lietuvis: „niekas, aš pats jį 
užrašiau". 

M. Gorbačiovas: „kas esate, 
kur dirbate, ką galvojate apie 
visišką nepriklausomybę?" 

Darbininkas: „aš galvoju apie 
20 metų turė tą nepriklausomą 
gyven imą , k a d a L e n i n a s 
pripažino Lietuvos suvereni
tetą, kadangi jokia tauta neturi 
teisės užpulti kitą tautą". 

M. G.: „aš žinau, kad Lietuva 
buvo labai atsilikusi. Šiandieną 
Rusija parduoda auksą, savo 
metalą ir savo degalus labai že
mom kainom. Mūsų didelėje 
šeimoje Lietuva tapo labai išsi
vysčiusiu k raš tu" . 

Lietuvis: „ar žinote, kiek 
lietuvių per 40 m. buvo ištrem
ta į Sibirą ir kiek jų žuvo?" 

M. G.: „su šiuo vyru neturiu 
noro daugiau kalbėti. Jeigu visi 
Lietuvos gyventojai taip yra 
nusistatę ir toliau užsiima šū
kiais — jie turi laukti („rech-
nen" — skaitytis) sunkių laikų". 

Į S P Ė J I M A S 
V A I R U O T O J A M S 

N u m a t o m a , kad k a p i n i ų 
puošimo ilgesniame savaitgaly 
JAV žus art i 500 žmonių auto
mobilių nelaimėse. Policija pri
mena, kad užsidėjimas diržų 
i š saugo nemaža i gyvybių. 
Chicagoje nuo gegužės 21 iki 28 
d. b u s s a v a i t ė , s k i r i a m a 
raginimams sėdant j automobi
lį užsidėti diržą. Taip pat 
pr imenama važiuojant laikytis 
nustatyto greičio. 

PLASTIKINIAI 
VAMZDŽIAI 

Chicagoje miesto taryba leido 
p r ivač ių namų s ta tyboje 
naudoti, laikantis tam tikrų 
apribojimu, plastinius vamz
džius. Tą ypač rėmė meras 
Daley. 

izijos 
lapy-

arė — 
įenėn 

KAI LAISVĖ ŠVITO 
Žmonių menta l i te tas 

J U O Z A S RUDZEVIČIUS 

10 
Neatsiliko nė Marijampolės pilnos girr: 

mokiniai. „Mūsų Lietuvos" trečiame t., 159 pi 
je rašoma: „1919 m. dvi paskutinės klasės UŽSK 
neliko mokinių, beveik visi stojo Lietuvos kariuo 
savanoriais". Tai vyko ir kitose gimnazijose K ir jau 
buvo vyresniosios klasės. Iš jų išsiskyru- bene 
gausiausia — per šimtą savanorių davusi Pa'-vėžio 
gimnazija. Gimnazijos mokslus ėjusių mokiniu k iro žy
gius liudijo ne vien žuvusių kapai. Ir keliems n ^tams 
po nepriklausomybės karų praėjus, Vilkavišk > gim
nazijos mokiniams anų metų ryžtą pnm;:> apie 
1924-1925 metus kasdien sutinkamas, Vyčio Kryžių 
dėvintis 7 klasės mokinys Antanavičius. 0 Mari
jampolės gimnazijoje ir apie 1928 metus dar mokėsi 
Vyčio kryžiaus kavalierius Širvaitis ar Širvinskas. 

Nuo ministro pirmininko M. Šleževič:? is pa
garsinto atsišaukimo tepraėjus 16-17 dienu '19 m. 
sausio 15 d., Lietuvos kariuomenėje jau bm ' 3000 
savanorių. 

Savanor ių išleistuvės 

IŠ kaimo keli išeinantieji savanoriai gaus: * susi
būrimais , sunešt inėmis vaišėmis, gegu,' i emis 

palinksminti, dainomis apdainuoti buvo išlydėti» zygj. 
Pačioj erdviojoj išdabintoj kaimo troboje švietė. 

plieskė sukabintos lempos. Už stalo sėdėjo tėvai, ar
t imi giminės, vienas kitas garbingas kaimynas, pus
balsiu kalbėjo, pasakojo caro kariaunoj pergyventus 
nutikimus. Prisiminė jie ir savo išleistuvių valandas, 
ka i anomis dienomis juos kariuomenėn išleisdami ar
timieji kone pro ašaras dainavo. 

Džiaugės motinėlė mane augindama. 
Raudo' sengalvėlė karan lydėdama. 
Verkė motinėlė ant žemės puldama. 
Raudo' sengalvėle rankas laužydama. 
O dabar čia jauni vyrai savo noru karan e.na. Vis. 

dainuoja, troba skamba, aidi jų nerūpestingu juoku. 
Muzikantai groja. Gaudžia, rauda tai džiaugsmu 
kvatojasi jauna armonika, gailiai suokia graudina U-
geringas melodijas vedžioja, t a . vel polkomis šėlsta 
neramūs smuikai, kūkčioja armonika, kur t inka 
lengvai nudūdena skambučių lydimi bubnehai. Ciaža, 
S o j a . tai vel dunda pastato grindys,, taktą mirks, 
žiburių šviesos. Skaidraus laisvo gyvenimo viltim, 
šviečia linksmi veidai. Jaunatviškas džiaugsmas,™-
tilpęs troboje, pro uždarus langus a,d, šaltoje žiemos 
naktyje Sus,r,nkus,ej, pas,d,dž,uodami švenčia 
savanorių išleistuves, linksmina išvykstančius. 

Ir auštančiomis nepriklausomybes dienomis dar 
niekas nebuvo užmiršęs, kai per gerą šimtą metų pro
tėviai tėvai, vyresnieji broliai į svetimas kariuomenes 
varom,, savo nedalia skundo damomis minėjo. 

Pučia vėjas, darganoja 
Ir lietus lyja labai, 
O aš jaunas nelaimingas 
Traukiu j karę skubiai. . 
Pakaitomis jaunimas dainuodamas suka ratelius. 

po didįjį ratelį poromis vaikštinėja, už parankių šokina 
merginas. 

Ne vien seni tėvai mokėjo, ir jaunimas susirinkęs 
vakarais klėtyse, bene iš Napoleono, rusų karų gyvų 
sugrįžusių sudėtą trankią žygio dainą drąsiai kartoja. 

Buvau aš tenai. 
Kur žuvo šimtai. 
Dirvonai lavonais nukloti. 
Nuo dūmų dangus ūkanotas . 

Daina priminė savanoriams ir juos laukiančias gūdaus 
likimo dienas. 

Ir vėl suaudroja, kūkčioja, trankosi jauna ar
monika, skardžia, suokia, šėlsta smuikai, būbneliai 
gaivalingai dunda, trenkia taktą, dunda pastato grin
dys, jaunimas sukasi, skrieja pasiutpolkes sūkuriuose. 
Tai vėl švelniai rauda, skundžiasi armonika, minorines 
gaidas vedžioja smuikai, švelniai skamba sidabro 
varpeliai, jaunimas supasi ilgesingo valso taktuose. 
Seka ramūs noriu miego, t rankūs klumpakojai, valsai, 
polkos. Jaunimas gyvena jaunas dienas, o išvykstnačių 
dvasioje kaup ia s i n e u ž m i r š t a m o s i š l e i s tuv ių 
valandėlės. 

Išeinantieji motinėlėms už negęstančią meilę, 
rūpesčius dėkoja tradicine karan išeinančių daina. 

Mane mažą motinėlė 
Supo ir nešiojo. 
Dvidešimt pirmų metelių 
Karan dovanojo. 
O prie daugelio kariškų dainų prijungtu refrenu 

jaunimas, seni tėvai ir žilstančios meterelės kar tu gie
dojo, kaip pamėgtą giesmę kartojo. 

Tu Lietuva, tu mano. tu brangi tėvyne. 
Lietuvėle tu mano. šalele gimtine. 

(Bus daugiau 

. 
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KATALIKŲ BENDRIJA UŽ 

VEIKLĄ IR VIENYBĘ 

DEMONSTRACIJOS JAV 
SOSTINĖJE 

Birželio 1 ir 2 dienomis Cle-
velando lietuviai demonstruos 
už Lietuvos laisvę Washingtone. 
Tai trečias kartas, kai klevelan-
diečiai lietuviai, kartu su lat
viais, estais, ukrainiečiais ir 
kitomis tautomis parodys soli
darumą su kovojančiomis tauto
mis Europoje. Kovo 24 d., j spon
taniškai suorganizuotą Wa-
shingtone demonstraciją vienu 
autobusu, pora autobusiukų ir 
automobiliais vyko arti 120 
asmenų. Organizavo LB Wa-
shingtono apylinkė. Clevelande 
iniciatyvos ėmėsi LB apylinkės 
valdyba ir Altos skyrius. 

I balandžio 4 d. įvykusias de
monstracijas vyko dviem auto
busais ir automobiliais jau 
daugiau negu 200 įvairaus 
amžiaus klevelandiečių. Daugu
ma Clevelando demonstrantų 
būrėsi prie Baltųjų rūmų ir 
Lafayette parke. Demonstruo
jančių plakatai skelbė: ..Lithu-
ania needs you, Mr. Bush", 
„Lithuanian Freedom Now", 
..Mr. Bush, Mr. Quayle, Lithu-
ania is not for sale" ir t.t. 
Lietuviškos vėliavos dominavo 
tarpe latvių, estų ir ukrainiečių. 
Paskiros delegacijos lankėsi pas 
senatorius ir kongresmanus ka-
pitoliuje. 

Trečioji demosntracija vyksta 
Gorbačiovo Washingtone lanky
mosi proga. Čia lietuviai masi
niai dalyvauja iš visos Amerikos 
ir Kanados. Vienas autobusas, 
organizuojamas skautų, išvyks
ta birželio 1 d. iš Dievo Motinos 
parapijos aikštės penktadienį, 1 
vai. ryto ir grįš šeštadienį 3-4 
vai. ryto. Kaina 35 dol. asme
niui. Registruotis pas Remigijų 
Belzinską. 

Kiti t rys autobusai iš tos 
pačios aikštės išvyks birželio 2 
d., 1:30 vai. ryto ir po de
monstracijų prie Sovietų amba
sados į namus grįš vėlai naktį. 
Kaina taip pat 35 dol. asmeniui. 
Numatyta ši programa: 10:30 
vainiko padėjimas Arlingtono 
kapine.se. demonstracijos prie 
Kapitoliaus, trumpa pietų per
trauka. 3:30 vai. p.p. šv. Mišios 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
katedroje. Mišias aukoja vysk. 
Paulius Baltakis. OFM. Pamal
dose gieda Čiurlionio ansamb

lis, d i r iguojant Gediminui 
Purliui. Demonstracijos prie 
Sovietų amabasados ir grįžimas 
į Clevelandą. Visais informaci
niais reikalais kreiptis į Birutę 
Vedegienę — 951-5011, Adą 
Stungienę - 944-3669, Algi
mantą Pautienį 383-8225 ar 
„Akcijos" centrą. 

„ A K C I J O S " C E N T R A S 

Suorganizuotas Clevelando 
lietuvių akcijos centras, kuris 
veikia Dievo Motinos parapijos 
patalpose, tel. 486-7936, Fax — 
216-486-8612. 

Darbo valandos: šiokiadie
niais 2-4 v. p.p. ir 7-9 v.v. Sek
madieniais: 11 v.r — 1 v. p.p. 

AUKOS LIETUVOS L A B U I 

Lietuva šaukiasi mūsų viso
keriopos pagalbos: dvasinės, 
politinės ir materialinės. Lie
tuvių Bendruomenė, plačiai 
įsijungusi į šią akciją, prašo 
skubiai auka prisidėti prie 
Tautos ir Valstybės gyvybinių 
reikalų. Jei dabar neatsiliep
sime, tai kada!? Paskut iniu 
laiku, kaip dovana Lietuvai, per 
LB Clevelando apylinkę auko
jo: dr. Juozas ir Birutė Skrins-
kai, Juozas ir Marija Mikoniai 
po 1.000. Povilas Bielskis - 400 
dol., po šimtinę: V. ir O. Rociū-
nai, G. ir S. Milai, T. ir V. 
Urbaičiai, M. ir VI. Bačiuliai, 
Birutė Navikas, B. ir B. Paulio-
niai. VI. ir B. Čyvai, Vytau tas 
Brizgys. Po 50 dol. — J. ir O. 
Kalvaičiai, Ignas Verbyla. Dr. 
Gr. Pauliukonienė — 30 dol. 

V.R. 

Dabartinis Lietuvių tautos 
likimo, egzistencijos ir ateities 
momentas yra be galo r imtas ir 
istorijoje turbūt nesikartojantis. 
Dabartiniai mūsų tautos įvykiai 
r e ika lau ja iš visų l ietuvių 
besąlyginės vienybės, bendro . 
darbo ir solidarumo. Veikla ir 
p a r a m a mūsų tėvynei yra 
būtina ir neatidėliotina. Jai 
r e ika l inga moral inė, visuo
meninė, politinė ir materialinė 
parama. Pasaulio lietuvių ka
talikų bendrija kviečia visus lie
tuvius vieningai ir veikliai šiuo 
ypatingu mūsų tauta i momen
t u b ū t i v e i k s m i n g a i s ir 
solidariais. 

Pasaulio lietuvių katal ikų 
bendrija yra centrinių katalikų 
organizacijų, esančių įvairiuose 
pasaulio kraštuose, jungtis. J i 
buvo įsteigta šv. Kazimiero 
jubiliejaus proga susirinkusių 
Romon įvairių kraštų lietuvių 
katalikų. Tai buvo įgyvendini
mas minties, išreikštos Antrojo 
Vatikano visuotinio Bažnyčios 
sus i r ink imo, pasau l ieč iams 
aktyviau re ikš t is Bažnyčios 
gyvenime. Šio organizacijų cen
tro t ikslas y ra įvairių kraštų 
katalikų veiklą informuoti ir jai 
padėti. 

L ie tuv i škos problemos ir 
krikščioniškos idėjos taip su
sipynė ir susiklostė istorijos 
eigoje, kad sudaro neišski
riamą kompleksą džiaugsmuose 
ir laimėjimuose, nesėkmėse ir 
n u s i m i n i m u o s e . K a t a l i k ų 
Bažnyčia Lietuvoje daug prisi
dėjo kovoje už laisvę ir kultūrą. 
Lietuvių tau ta , tapdama krikš
čioniška, tapo ne tik barjeru, bet 
ir avanga rdu tarp Rytų ir 
Vakarų kul tūrų: tarp anksčiau 
barbariškos i r vėliau nihilis
tinės ir dar vėliau komunistinės 
ir V a k a r ų k r ik šč ion i škos 
kultūros. Ilgoje ir nelygioje 
kovoje lietuvių t au ta neteko 
daug labai garbingų, kilnių ir 
išmokslintų savo tautos narių. 

Komunistinėje Rusijos okupa
cijoje daug patriotinių lietuvių 
ka ta l ikų buvo brutaliai ir žiau
r i a i nužudy:: ka ip a rk iv . 
Mečislovas Reinys, vysk. Vincas 
Borisevičius ir kiti. Daug jų 
žuvo neaiškiomis aplinkybėmis 
kalėjimuose ir lageriuose, kaip 
prof. Pranas Dovydaitis, Ignas 
Skrupskelis, Jonas Štaupas ir 
eilė kitų. Tūkstančiai žuvo iš
trėmimuose. 

Bet lietuvių tauta yra gyva ir 
ji nori tapti .aisva ir nepri
klausoma. O kad ji y ra išlikusi 
gyva ir nori būti nepriklausoma 
— katalikų Bažnyčios nuopel
n a s t a i p pat y r a d ide l i s . 

Popiežius Jonas Paul ius II, 
kalbėdamas Velykų sekmadienį 
Šv. Pe t ro aikštėje susir in
kusiųjų miniai, pasakė: „Šian
dien Lietuva atsirado Europos 
ir pasaulio interesų centre". 
Taip pat jis prašė melstis, kad 
įvyktų „garbingas dialogas tei
singam ir taikingam spren
dimui" Lietuvos klausimuose. 

Kardinolas Vincas Sladkevičius 
t rumpai i r konkrečiai yra 
pasakęs: „Katalikų Bažnyčia 
visados buvo už nepriklausomy
bę, tokia ji tebėra ir dabar". 

Toliau Lietuvos kardinolas ir 
vyskupai sako: „Anot Kristaus 
žodžių, padėję ranką ant arklo, 
nesidairykime atgal, nebesvy-
ruokime, nepradėkime kaltinti 
vieni kitų. Mūsų laisvės ginklas 
tebus mūsų kultūra ir savigar
ba, mūsų blaivumas ir dora, 
mokslo ir darbo laimėjimai. 
Mūsų ginklas tebus kiekvieno 
Lietuvos mylėtojo pagarba 
kiekvienam kitam Lietuvos 
mylėtojui. Visus mieluosius 
katalikus ir kitus krikščionis, 
visus Dievą tikinčius tėvynai
nius kviečiame širdimi vienytis 
maldoje už mūsų ištvermę, už 
šviesią tėvynės ateitį laisvoje, 
taikingoje Europos ir pasaulio 
tautų šeimoje". 

Pasaulio Lietuvių katalikų 
bendrijos valdyba kviečia visus 
pasaulio lietuvius būti veikliais 
ir vieningais šiuo reikšmingu 
lietuvių tautai laikotarpiu ati
tinkamomis savo pastangomis. 

Dr. J u o z a s Meškauskas , 
Pasaulio Lietuvių Katalikų 

Bendrijos vardu 
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AT OUR L0W RATES 
VVITH B f M V M I N T 

TO f'X v O U B I N C O M I 

Mutual tedera! 
Savings and Loan 

2 2 1 2 W E S T C E R M A K R O A D C H I C A G O , ILL 6 0 6 0 8 

Pe le r K a z a n a u s k a s , P r s . T e l . : 8 4 7 - 7 7 4 7 

Hours: Mon. Tue. Fri. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

1 9 M m. liepos 2 d., kas tmtŠšmĄ 
•:40 M 10 v.v. 

P M Wf»NA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika - svaftata • motoru, p m u l i • sportas • t t f t ū r i - M M S • satyra 

Čiurlionio ansamblio 50 metų sukaktuvinio koncerto Clevelande rengimo 
komitetas. Spaudai pranešima daro komiteto pirm. Jurgis Malskis. sekr. R. 
Balytė, ansamblio vadovas muz. G. Purlys, ansamblio pirm. V. Plečkaitis 
ir V. Žilionytė-Leger. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

Labanaktis, vaikučiai 
.Pasakų pasaul is mažamečiams l ietuviukams" 

0:30 v.v. M 0:40 v.v. 

AUtoocO Communicat ions, Inc. 
408 South Oafc Park Avsnus. Osk Parfc, IL 60302 

tol . nr. 8 4 8 4 8 8 0 

DEMONSTRACIJOS VVASHINGTONE! 
RENKAMĖS REIKALAUTI TEISINGUMO IR LAISVĖS LIETUVAI 

Penktadienis, birželio 1 Keturiasdešimt ketvirtoji 
sovietinės Lietuvos blokados diena 
Nuo 11 vai. ryto iki 3 v. p.p. demonstracija prie JAV Kapitolijaus 
vakarinių laiptų, Constitution Avenue pusėje. 
• Programa prasideda 12 vai. vidurdienį. 
6:30 v. p.p. demonstracija tęsiama prie sovietų ambasados. 16-toj 
gatvėj, prie L gatvės. N.W.. kur bus budima visą naktį 

Šeštadienis, birželio 2 d. Keturiasdešimt penktoji sovietinės 
Lietuvos blokados diena 
1035 vai. ryto (punktualiai) padedamas vainikas ant Nežinomojo 
Kareivio kapo Arlingtono kapuose. Tuoj po to vainikas bus padėtas 
ant Lietuvos nepriklausomybės kovose 1920 metais žuvusio lt. 
Samuel Harris kapo. 
Vainikų padėjimu rūpinasi New Haven Amerikos Lietuvių 
Bendruomenes apylinkė. Visi kviečiami dalyvauti. 
12:00 vai. vidurdieni demonstracija prie JAV Kapitolijaus vakarinių 
laiptų. Constitution Avenue pusėje (ten pat kur penktadienį). 

• Programa prasideda 12:30 v. p.p. 
3:30 v. p.p. mišios už Lietuvą Nekalto Prasidėjimo šventovėje, prie 
Michigano Ave. ir 5-tos gatvės, N.E. Mišias laikys vysk. Paulius 
Baltakis, O.F.M., pamokslą pasakys buvęs politinis kalinys kun. 
Sigitas Tamkevičius iš Lietuvos. 
Mišių metu giedos Tautinio Meno Ansamblis Čiurlionis iš 
Clevelando, vadovaujamas muz. Gedimino Purlio. 
Tie,kurie pasiliks VVashngtone, vėl galės demonstraciją tęsti prie 
sovietų ambasados. 

Lietuvos Laisvės Statulos modelis, pagamintas Baltimorės Lietuvių 
Muziejaus menininkų Algimanto Grintalio, Jono Vardoko ir Vytauto 
Vaškio ir paskolintas Baltimorės tauybių festivalio komiteto, bus 
abi dienas išstatytas demonstracijos vietoje. 

JAV Ustuviu Bondruomonos Kraito Valdyba 
Ir 

JAV Lietuvių Bendruomenės Wa«ningtona Apylinkės 
Demonstracijai rengti komitetas 

CLASSIFIED GUIDE 

v 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS '• PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per štą (staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba-norrte būti 
Rimo S t a n k a u * Klientais Nuosa
vybes įkainavimas n e m o k a m a i . 

a MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste •• priemiesčiuose Sąži
ninga, patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEU-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Parduodam* greičiau 
u i didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame >r parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti r patyrę tarnautojai 
MIS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine (Staiga. 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

l letuviams žinomas ir patikimas vardas 

B A L Y S B U D R A I T I S 
N e m o k a m a i į k a i n u o j a 

j ū s ų n a m u s . 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardav ime. Kreiptis te l . ( 3 1 2 ) 
7 6 7 - 0 8 0 0 arba (312) 7 7 8 - 3 8 7 1 . 

Adresas 8800 S. Pulaskl R d . 
O n a Stop Real Estata 

Sav. parduoda 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 . 
Kalbėti angl iškai . 

EB mLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Simams,Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kadzle Ave. 
Tat. 436-7878 

Namai apžiūrėjimui 
Sekmad., gegužės 27 d. 1 

Ontui£ KMIEOiK REALTORS 
" O I 7922 S. Pulaski Rd. 
d k l 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. |i 
p ro fes iona l ia i , sąž in ingai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

„Ranch" stiliaus namas su rūsiu, 
Lemonte. Kaina — žemiau $100.000. šis 
žavus 3 mieg. karrrb namas — geriausias 
pirkinys visame mieste! Šeimos kamb . 
židinys, ištisas rūsys. 13A vonios, didelis 
aptvertas kiemas, centralinis šildymas ir 
Įvairūs priedai Tunte apžiūrėti! $99,000 

Nieko daugiau nebereikia, nusipirkus šį 
erdvų 2 a 2 metų namą! Automobilių 
mėgėjui — du 2 auto. garažai! Arti 
mokyklos ir apsipirkimo centrai Skam
binkit, sužinosit daugiau! $179,900. 

OLSiCK 8 CO. , R E A L T O R S 4 

1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 G n k J K 
(708) 257-7100 21 

- 4 v. p.p. 

6213 S. Komensky 

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 įvesta 
elektra ir vandens šildymas: labai švarus 

6210 S. Malvina Ava. 
Naujai pastatytas 6 kamb. mūrinis namas 
3 dideli mieg. ..Delux" ąžuolinės 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 Jewei 
krautuvės. Daug priedų Skubėkite! 

No. 635 — 71 St. A Pulaskl Rd. 
3 butai, 3 mieg 1M vonios pirmame ir an
trame aukšte Mod. virtuvė su medžio 
spintelėm; naujas karšto vandens tankas 
ir šild sistema; platus sklypas; 4 kamb. 
rūsyje; 2Vį auto garažas mūrinis. Puikiai 
prižiūrėtas, geras pirkinys. 

AR NORITE PARDUOTI? ^ 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Nlamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
iabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
(312)434-7100 

0*Jfc OLSICK & COMPANY 

Business 
(312) 257-7100 

' 2 Į * « • » * i i W M H A N Y 1180 State Street Lemont. Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

IRENA STANIULIS Residence 

HELP WANTED FOR RENT 
DIRECT CARE STAFF 

Not-for-profit organizatton servinę chikjren and 
adults with mental retardation and otrter 
devetopmentai challenges seeks Orect Care 
Stati to assist elients wth daily Itvmg sKiils A 
vanety of full and part-time positions are avaiiafcte 
and ttiere are triree shifts to choose irom Mušt 
have high school diplomą or erjuivalent and be 
an msurabte drive Call Michete Begovicri at 
708/358-5510. Ext 119 for more mfomation or 
send apolication letler to 

UTTLE CITY FOUNDATION 
1760 W«M Afoonautn Road 

Palattn*. IL, 90067 

Eouai Opportunrty Employer M/t 

MACHINIST 
CNC OPERATOR 

Wage sunject to expenence 
Apply m person: 

C & S VALVE CO 
40 Chestnut, Westmont 

Applicants mušt be bihngual 
706-789-6900 

Išnuomojamas sau lė ta * S kamb. 
apšildomas butą*. Suaugusiems. 68 
St. & Washtenaw Ave. apyl . Arti 
bažnyčios. $375.00 [ mėn. 

T a i . 827-5745 

V IS I LIETUVIAI P R A Š O M I 
KASDIENĄ S K A M B I N T I 

prez. G Bush ir sekantiems res
publikonams: 

Lyrm Martin — kandidatuoja 
I JAV Senatą 

708-518-0800 
J lm Edgar — kandidatuoja Į 
Ill inois valstijos gubernatorių 

312-372-8080 
ir pasiskųsti, kad respublikonai 
meko nedaro Lietuvos reikalu 

DALEY COLLEGE 
Miesto kolegiia pietvakarinėje Chicagos dalyje 

7500 S. PULASKI, CHICAGO 
REGISTRACIJA VASAROS SEMESTRUI 

PRASIDEDA 
š.m. birželio 4 d. 

10 v.r.—12 v. ir 5 v. p.p.—7 v.v. 
* Humanitariniai mokslai 
* Biznis 
• Inžinerija 
• Data procasslng 

• Technologija 
• Sociologija 
• Menas 
• Anglų k. 

• Griežt iej i mokslai 

INFORMACIJAI SKAMBINKITE 
838-4863 

< 

http://kapine.se


IŠEIVIJOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOMS 

Visi organizuojan tys au
tobusus prašom kuo greičiau 
pranešti Audronei Pakštienei. 
Washingtono komiteto pirmi
ninkei, kiek autobusų ir kur ią 
dieną atvyksta. Tai svarbu 
žinoti dėl tvarkingo autobusų 
priėmimo ir nukreipimo Wa-
shingtone. Audronės Pakštienės 
telefono numeris: 703^430-0795. 

Informacija apie demonstra
ciją, vietą ir kitus reikalus bus 
teikiama JAV LB Washingtono 
būstinėje, skambinan t š iuo 
numeriu: 703-522-0435. 

Vietovės, kurios negali vykt i 
j Washingtoną ar yra per toli, 
prašome organizuoti solida
rizuojančias demonst rac i jas 
vietoje. Prašome susitarti su 
kitais pabaltiečiais ir ukrainie
čiais dėl bendrų demonstracijų. 
Jose reikalauti JAV vyriausybę 
suteikti Lietuvos vyriausybei 
pripažinimą, prezidentą M. Gor
bačiovą užbaigti ekonominę ir 
kultūrinę blokadą, pripažinti 
Lietuvos suverenumą ir pradėti 
derybas dėl santykių sunorma-
vimo. 

Svarbu kuo d i d e s n i a m 
skaičiui dalyvauti demonst
racijose, jei norime atkreipt i 
viešąjį dėmesį. Kol kas kreiptis 
į Kongreso narius nėra svarbu, 
nes šiuo metu nėra įvestų 
rezoliucijų, dėl kurių m u m s 
reikėtų padirbėti. Tai t ikr iau
siai reikės po viršūnių kon
ferencijos. Tuo tarpu Senatas ir 
Atstovų rūmai rašo laiškus pre-

PRIEŠ 
GORBAČIOVĄ 

MINESOTOJ 
Birželio 3 d. Gorbačiovas 

lankysis Minneapolyje. Nepa
prastai svarbu supažindinti vie
tinius gyventojus apie ta i , kad 
Gorbačiovas neturė tų gau t i 
specialaus dėmesio iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių,iki j is užsi
spyrusiai trukdys Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai atgauti nepri
klausomybę. 

Prašoma siųsti laiškus St. 
Paul — Minneapolis laikraš
čiams. Praneškite savo nuomo
nę JAV ir Tarybų Sąjungos 
prekybos reikalu. Pasisakykite, 
ką Jūs galvojate apie Gorbačio
vo nusistatymą Lietuvos atžvil
giu ir ap ie p r e z i d e n t o 
nejautrumą sunkiai Lietuvos 
būklei. 

Visi laiškai turi būt i ori
ginalūs (ne kopijos). Reikia pa
rašyti pavardę, adresą ir tele
foną, kuriuo jus galėtų pasiekti 
dienos metu. Laiškas tu rė tų 
būti ne daugiau 250 žodžių. 

Prašom siųsti laiškus kasdien 
iki gegužės pabaigos ar ben t po 
laišką kiekvienam laikraščiui. 
Siųskite laiškus šiems laikraš
čiams: 

Letter to the Editor 
St. P a u l P i o n e e r 
Press Dispa tch 

345 Cedar St. 
St. Paul, MN 55101 

Letter to the Editor 
Star T r i b ū n e 

400 Parkland Ave. 
Minneapolis, MN 55488 

zidentui G. Bush, prašydami jį 
pasakyti M. Gorbačiovui pradėti 
derybas 7 a r b a Amerika ar
timiausiu laiku pripažins Lie
tuvos vyriausybę. Tad šiuo 

metu susikoncentruokime Wa-
shingtone. 

P rašome apyl inkes pasi 
rūpinti laišku, straipsneliu ar 
vedamuoju vietinėje spaudoje 
M. Gorbačiovo vizito metu. 

J A V LB Visuomeninės 
veiklos koo rd inac in i s 

komi te ta s 

DRAUGAS, penktadienis. 1990 m. gegužės mėn. 25 d. 

V I E N E R I Ų METŲ M I R T I E S S U K A K T I S 

A.tA. 
BARBORA STANKAITIENĖ 

NAŠLIŪNAITĖ 

Mūsų mylima Motina. Uošvė ir Močiutė iškeliavo 
Amžinybėn 1989 m. gegužės 30 d., bet jos atminimas nuolat 
liks mūsų širdyse. 

Už a.a. Barboros vėlę šv. Mišios bus aukojamos š.m. 
gegužės 30 d. 8 vai. ryto Pal. Jurgio Matulaičio Misijos 
bažnyčioje, Lemonte. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šv. Mišių aukoje ir pasimelsti už a.a. Barboros vėlę. 

Liūdintys: s ū n u s ir dukterys su šeimomis. 

A.tA. 
Dr. ANTANUI SKĖRIUI 

iškeliavus Amžinybėn, liūdinčiai žmonai STASEI, 
sūnui ir visai giminei reiškia užuojautą 

Elena Galėnienė ir 
Marija Ringienė 

A.tA. 
PETRUI JANUŠAUSKUI 

Lietuvoje mirus , jo brolį mūsų klubo narį JURGĮ 
JANUŠAITI , seserį PRANĘ ir ONĄ bei PAULINĄ 
Lietuvoje gi laus skausmo valandoje visi klubo nar ia i 
giliai užjaučia ir drauge pergyvena liūdesį. 

Daytona Beach Lietuvių Klubo Valdyba 

NAUJI IR NAUDINGI PASIKEITIMAI 
SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI 

Siūlome tris būdus paremti artimuosius Lietuvoje: 
1. Jau galima siųsti siuntinius su pilnai apmokėtu muitu 

čia: Lietuvoje nereikės mokėti jokių mokesčių. Leidžiamųjų 
siųsti daiktų sąrašas yra daug platesnis, kiekiai didesni ir mui
tas mažesnis. Galima siųsti ir medžiagas. 

2. Nereikia važiuoti į Vilnių nupirkti giminėms dovanas 
dolerinėje krautuvėje, tą galima atlikti per mus Londone. 

Svarbesnės prekės dolerinėje krautuvėje yra šios: auto
mobiliai, šaldytuvai, siuvamos mašinos, televizoriai, magne
tofonai, videomagnetofonai ir kt. 

3. Siunčiame ir toliau siuntinius kada siuntinio gavėjas 
pats apmoka muitą. Tokių siuntinių pasiuntimas yra žymiai 
pigesnis. 

Mūsų siunčiama elektrinė aparatūra yra tinkama nau
dojimui Lietuvoje. Videomagnetofonas vartojimo instrukcijas 
turi ir rusų kalba. Lietuviškai instrukcijų dar nėra. 

Sudarant testamentus suteikiame praktišką patarimą, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu 
PAVELDĖTOJUI BŪDU. 

BALTIC STORES & CO. Z. Juras, 
11 London Lan«, Broml«y, 

K«nt, BR1 4HB, England. Tai. 01 460 - 2592 

A.tA. 
JUOZAS VILKAS 

Pranešame giminėms ir pažįs tamiems, kad 1990 
m. gegužės 17 d. St. Petersburg, Florida,mirė Juozas 
Vilkas. 

Pasiliko giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 
Velionio pelenai bus persiųst i į Lietuvą gimi

nėms. 

..Palikai mus skaudžiame liūdesy 
Belaukiant laistės mūs tėvynei. 
Tu buvai mums gražus pavyzdys 
Tikėjime Dievu ir meile kraštui begaline". 

A.tA. 
Vet. gyd. JUOZUI SKAUDŽIUI 

m i r u s , l iūdesy p a s i l i k u s i a i ž m o n a i , m i e l a i 
SALOMĖJAI, dukterims - JŪRATEI , VIDAI ir NI
JOLEI su šeimomis, g iminėms bei ar t imiesiems 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Ona, Juozas ir Margarita Petrikai 

TORGSYN TORGSYN 
5 5 4 2 G e a r y B l v d . , S a n F r a n c i s c o , C A 94121 

Telefonai: 
415-752-5544 
415-7524721 
415-752-5721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKES! 

TV. VCR'S 
TELEFONAI 

CAMCORDERS 
VolUža* 127 220 

RADIJAI IR VCR 
RADIJO ĮRENGIMAI 

Tinkantys Sov. Sąjungai 
KOMPIUTERIAI 

Su rusišku raidynu 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LŪPŲ DAŽAI 
SUVENYRAI 

JAV 
Pimnmm ui*mkymu» mtttmmm M Wsy JAV mt—tų Ir *f Utų krmėttĮ 

Mu«u parduotuve «iun£ia viaokių 
rūAiu radijus ir elektroninius prie-
taisus i Sov. Sąjunga su apmokėtu 
arba neapmokėtu muitu. 

Valandos: 
pinn.-trečd. 11-6 
ketvirtd-iefttd. 11-7 

A.tA. 
PETRUI JANUŠAUSKUI 

Lietuvoje mirus, broliui JURGIUI JANUŠAIČIUI, 
seseriai, giminėms ir a r t imies iems reiškiame gilią 
užuojautą ir drauge l iūdime 

Gediminas ir Vladė Ltipėnai 
Mečys ir Janina Rumbaičiai 
Vale Šileik lene 
Sofija Puriene 

Ręniember..._ 

Rock. of A<jcs 
ASTMOMUO OCALSR 

' Visos kapinės, visos religijos 
' Vienintele ..Rock o! Ages" paminklų 
prekyba SK>|e apylinkėje Amžina garantija 

ONTYROCKOF AGES 
DEALERS H^VE 

ROCK O F AGES MEMORIALS. 
,,Rock oi Ages" paminklai yra 
geriausi tvirčiausi. Kiečiausias 
granitą- geriausiai atliktas dar 
bas, am/ ia garantija. Atvykite ir 
pamaK- -e! 

Laikini antkapiai 
Antkapiai 
Antkapių (rašai 
Mauzoliejai 
Dvigubi paminklai 
Pagai užsakymą 
Pammklai/antkap'ai 
Paminklų valymas 
Bronzinės atminimo lentos 

Antkapia * Paminklai * Mauzo
liejai " 3aminklų įrašai * Pa
minklą' astatomi bet kuriose 
kapinėse 

APTARNAUJAME VISŲ 
RELIGIJŲ KAPINES 

Ptrmad -Penktd. 8:30-4:30 
Šestd. 10:00-4:00 
Sekmd. 11:30-3:30 

ST. MARY & EVERGREEN 
MOIVUMENT CO. 

9 1 0 0 S- KEDZ1E AVE. , EVERGREE* P A R K . IL. 
<:H2) 233-3015 or (708) 422-7146 

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ 
KAPINĖSE 

MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO 
DIENĄ 

M E M O R I A L D A Y ) 

Pirmadienį, gegužės 28 dieną 
Š v . M i s i ' » s b u s a t n a š a u j a m o s l i e tuv i ška i 10:30 v a i . 
r y t o . -J*s a t n a š a u s K u n . V. E . M i k o l a i t i s . 
konceU : ruoš k u n . J . K u z i n s k a s . 

T i k i n t i e j i g a l ė s p r i i m t i Šv. K o m u n i j ą . 
ISkilmes. gyvaus DARIA US-GIRĖNO VETERANŲ POSTAS. 

KOl-VMBOS VYČIAI ir LIETUVOS ŠAULIAI. 
GIEDOS LIETUVOS VYČIU CHORAS. 

Vadovaujamas Muz FAUSTO STROLIOS 

A.tA. 
JUOZAS JUREVIČIUS 

Gyveno Chicago. 111. 
Mirė 1990 m gegužės men 22 d . sulaukės brandaus 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Biržų apskr.. Joniškėlio valse.. Mes 

kalaukiokm. Diplomuotas ekonomistas. 1944 m. liepos men 
pasitraukė iš Lietuvos. 1949 m balandžio 9 d. a tvyko į 
Amerika ir apsigyveno Chicagoje 

Priklausė Amerikos Lietuvių Tautinei sąjungai. Korp ' 
Neo-Lituania, Tautiniam Akademiniam sambūriui. LB. Lietu 
vių Respublikonų Lygai. Lietuvių Fondui, Tautos Fondui. 
Vilties draugijai. Marųuette Parko parapijai ir kt 

Lietuvoje pasiliko brolių ir sesers vaikai Amerikoje 
pusseserė Andrašiūnienė ir jos vaikai. Danute Petronienė su 
šeima, sūnus Algis su šeima, broliene Ona Mikulskienė. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje 2533 W. 
71 St. Atsisveikinimas penktadieni, gegužes 25 d. 7 v.v. 
Laidotuvės įvyks 1990 m. gegužės men 26 d 9 vai. iš koplyčiom 
bus atlydėtas } Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero Lietuviu kapines 

Jo buvusius vienminčius, draugus bei pažįstamus nuošir
džiai kviečiame dalyvauti pamaldose bei laidotuvėse šutei 
kiant velioniui paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 

Laidotuvėmis rūp inas i t e s tamento vykdy to ja i . 

Laidotuvių direktorius Donald Petkus Tel. 476 2345 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. CaJifornia A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Ca l i fomia A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
2424 West 69th S t r ee t - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Tel. (708! 974-4410 

9236 S. R o b e r t s Rd . - Tel. (708) 430-5700 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 \Vest 71 st Mreet 
Chicago. Illinois 60621} 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Ko.id 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois h()650 
708-86 V2108 

Petkus-Butkus Funeral H o m e 
1446 South 5<)th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PFTKUS 
DONALD A. PFTKUS 

D O N A L D M PETKUS 
LAVVRFNCE C. C.ASL \ \ 5 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 50 Ave . , C i c e r o . I l l i n o i s 

PATARNAUJA CSCAGOJE BF.I PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652-5245 

) 
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x „ D r a u g a s " p i r m a d i e n i , 
gegužes 28 d„ dėl K a p ų puo
šimo šventės nedirbs. Antra
dienį, gegužės 29 d., visa „Drau
go" įstaiga dirbs kaip papras
tomis dienomis ir išleis trečia
dienio, gegužės 30 d., laidą. No
rintieji suskubti žinias ir ko
respondenci jas p a s k l e i s t i 
spaudoje, t u r i j au š iandien 
atsiųsti. „Draugo" administ
racija dirbs šeštadienį iki 12 vai. 

x Kiekvieno lietuvio pare i 
ga padėt i Lie tuvai ir važiuoti 
į Washingtoną demonstruoti ir 
pareikšti Gorbačiovui ir mūsų 
prezidentui savo tikrą nuomonę 
mūsų brolių ir sesių žudikams, 
atvykusiems į šį laisvės kraštą. 
Demonstraci joms važiuot i 
pasamdyti autobusai. Reikia tik 
registruotis kasdien Seklyčioje 
tarp 4 vai. ir 8 vai. vakaro, šeš
tadienį ir sekmadienį tarp 10 
vai. ryto ir 8 vai. vakaro. 
Demonstracijos bus birželio 1 ir 
2 dienomis. 

x Vigilija dėl K r i s t a u s ka
ra lys tės Lietuvoje vyks Šv. 
Antano bažnyčioje Cicero. IL, 
antradienį po Kapų puošimo 
dienos, gegužės 29 d., 7 v.v. Spe
cialios pamaldos už Lietuvą su 
mišparais, ypatingomis apei
gomis ir koncelebruojamomis 
Mišiomis ypač r e ika l ingos 
šiandien, šiuo Lietuvai kritišku 
laiku prieš viršūnių konfe
renciją Wash ing tone . Į 
pamaldas kviečiami visi lie
tuviai, ypač vakarinių ir šiaur
vakarinių priemiesčių gyven 
tojai. 

x Balzeko lietuvių ku l tū ros 
muziejuje gegužės 31 d., ketvir
tadienį, 7:30 vai. vak. teisininkė 
Lowry Wyman skaitys paskaitą 
„Lietuvos kelias į l a i svę" . 
Paskaitininke yra Harvardo 
universiteto Rusiškųjų studijų 
centro bendradarbė. Ji buvo 
Vytauto Landsbergio pakviesta 
į Lietuvą ir buvo ten kovo 11 
dienos nepriklausomybės pa
skelbimo liudininke. Paskaitos 
metu galima bus įsigyti knygą, 
susidedančią iš Wyman ir tei
sininko Hough paskaitų apie 
Lietuvos nepriklausomybės tei
sinius pagrindus bei Lietuvos ir 
sovietinių įstatymų tekstų, lie
čiančių atsiskyrimą nuo Sovie
tų Sąjungos. Redaguota adv. 
P .Žumbakio . Po p a s k a i t o s 
vaišės. 
x Gegužės 25 d. 7 v.v. J a u 

n i m o c e n t r o Č i u r l i o n i o 
galerijoje atidaroma didžiulė 
plataus spektro Lietuvos meni
ninkų tapybos ir grafikos darbų 
paroda. Bus išstatyta apie 100 
meno kūrinių, sukurtų 30-ies 
menininkų Lietuvoje pastarai
siais metais. Paroda veiks iki 
gegužės 27 d. 3 v. p.p. Parodos 
pelno 20% skiriama naujai 
Lietuvos Vyriausybei. Kvie
čiame visus dalyvauti! Rengė
jas. J . Shor I n t e r n a t i o n a l 
Ant iąue, Inc. New York . 

(sk) 

x V e n e c u e l o s L i e t u v i ų 
draugi jos Chicagoje gegužinė 
įvyks gegužės 27 d. 12 vai. 
Šaulių namuose. 2417 W. 43 St. 
Lietuviškas maistas, veiks lai
mėjimai, gros Ramanausko or 
kestras. Visi kviečiami. 

(sk> 

x Maloniai kviečiame visus 
n a r i u s g a u s i a i d a l y v a u t i 

-"Amerikos Lietuvių Montessori 
—'draugijos visuotiniame susi-
—"rinkime trečiadienj. gegužės 30 
• /d. 7:30 v.v. Knaučeliūno Vardo 
~ V a i k ų nameliuose. 2743 W. 69 

..St., Chicago. Turint klausimų. 
skambinti D. Januškienei , tel . 
708-257-5078. 

(sk) 

x V y t a u t o Didžiojo uni
versi teto sena to nariai už Lie
tuvos ribų turės narių kon
ferenciją posėdyje su svečiais ir 
spaudos atstovais gegužės 27 d., 
sekmadienį, 2:30 vai. p.p. Jauni
mo centre, Chicagoje. Tuo pačiu 
metu posėdžiauja ir kita sena
to dalis Kaune. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti 

x D e m o n s t r a c i j o s p r i e š 
Gorbač iovo vizitą ir patį Gor
bačiovą bus penk tad ien į , 
birželio 1 d., iš ryto prie Kapi-
tolio vakarinių laiptų, o vėliau 
— prie Sovietų ambasados. Šeš
tadienį, birželio 2 d., demonstra
cijos prasidės 11 vai. ryto prie 
Kongreso rūmų, o Marijos Ne
kalto Prasidėjimo šventovėje 3 
vai. p.p. bus šv. Mišios. Visi 
kviečiami demonstracijose ir šv. 
Mišiose dalyvauti. 

x J a m a Yurgilaitė, 10 metų 
amžiaus, skaitymo (spelling) 
konteste penktųjų pradinės 
mokyklos metų laimėjo pirmą 
vietą ir buvo apvainikuota kaip 
geriausia „speller" Eastern 
Pulaski, Ind., pradinių mokyklų 
mokinė. Ji yra James ir Camil-
le Yurgilų, gyvenančių Knox, 
Ind.. duktė. Tarp kitų Jamą 
Yurgilaitę pasveikinusių buvo 
ir žurn. Stasys Pieža, gyvenąs 
netoli lietuvių Yurgilų šeimos. 

x Šiandien pras ideda Poe
zijos d ienos Chicagoje. Jau
nimo centro mažojoje salėje 7:30 
v.v. lietuvių poezijos meilės eilė
raščių rečitalį atliks šie Antro 
kaimo aktoriai ir jų talkininkai: 
Eugenijus Butėnas, Vida Gilvy-
dienė, Alida Vitaitė, Julius Lin-
takas, Jūratė Jankauskaitė ir 
Algirdas Titus Antana i t i s . 
Poezijos dienas Chicagoje rengia 
Jaunimo centro moterų klubas. 
Programą organizuoja ir jai 
vadovauja Algirdas T i t u s 
Antanaitis. Literatūros bičiulių 
patogumai abi poezijos dienas 
salėje bus ir knygnešio Kazi
miero Rožansko knygų stalas. 

x Cicero-Berwyn-Stickney 
gyven to jų svarbus susirin
kimas vyks sekmadieni, birželio 
10 d., 2:30 v. p.p. Mary Queen 
of Heaven parapijos salėje, 5300 
West 24th Place, Cicero, 111. Su 
miesto pareigūnais bus svars
toma gyventojų apsauga ir bū
dai mažinti nusikaltimus. Svar
bu, kad miesto pareigūnai 
matytų kuo didžiausią skaičių 
gyventojų šiame susitikime. 
Neturintiems kaip nuvažiuoti 
bus samdomi autobusai. Re-

Dalis 198- m. Lituanistikos seminaro dalyvių ir lektorių. Iš kairės: VainU Aleksa, Veronika 
Krausaitr Karia Gruodytė, Daina Kalendraitė, Laima Sidryte-Aleksienė, Milda Palubinskaitė, 
Mindaugą- Pleškys, dr. Romas Misiūnas, prof. Vytautas Kavolis ir Vida Brazaitytė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
N A U J A DAKTARĖ -
I N D R Ė RUDAITYTĖ 

Illinois College of Optometry 
gegužės 20 d. suteikė Indrei 

gistruokimės šį sekmadienį, Marijai Rudaitytė 'ptometrijos 
gegužės 27 d. po Mišių Šv. An- daktarės laipsnį. 

Naujoji daktarė .986 m. baigė 
Illinois universitetą Urbanoje, 
įsigydama B.S. laipsnį microbio-
logijoj. Tolimesnėms studijoms 
pasirinko optometriją — okulis-
tiką ir da r tą pat. rudenį buvo 
priimta į Illinois ( ollege of Op
tometry Chicagoj 

x S t e p a s P a u l a u s k a s . 
, ,Draugo" bend rada rb i s , 
sulaukė 80 metų amžiaus. Jo 
sūnūs S tasys ir Kęs tu t i s 
gegužės 19 d. surengė jam 
pagerbimą su nedaug žmonių, 
sukaktuvininko draugų. Stasys 
Paulauskas surengė trumpą 
programą, buvo ir šaunios 
vaišės. Ta proga buvo surinkta 
255 dol. Tautos fondui. 

x Marijos aukš t . mokykla 
yra su jungta su St . Ri ta 
mokykla eisenai po Chicagą ir 
Chicagos priemiesčius ateinantį 
rudenį. Smulkiau bus pranešta 
vėliau. 

x Vaidotas J o n y n a s Toronto 
„Globė and Mail" dienraštyje 
atsakė labai objektyviai straips
niu apie Lietuvą į netikusį ir vi
suomenę k l a id inan t į John 
Nicholson straipsnį, kuris buvo 
išspausdintas gegužės 14 d. V. 
Jonynas apgina Lietuvą prieš 
Maskvą ir jos tarnus svetur. 

x E u r o p o s l ie tuvių 37-ji 
Studijų savai tė įvyks rugpjūčio 
5-12 d. Šveicarijoje. Rezerva
cijoms kreiptis į Travel Ad-
visers , Inc., te l . 708-524-2244. 

(sk) 

x Lietuvos kel iauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus į kitus 
miestus — lėktuvais, trauki
niais ar autobusais — skambin
kite į New Yorko kelionių agen 
turą „VYTIS" 718-769-3300. 

(sk> 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkes** Skambinkite 
RE<MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708> 425-7161. 

(sk) 

x T r a n s p a k p a r d u o d a ir 
siunčia VIDEO. VAISTUS, 
DĖVĖTUS RŪBUS, MAISTĄ 
KARGO. Tvarkome palikimus, 
pervedame PINIGUS. Trans
pak. 2638 \V 69 St.. Chicago. IL 
60629. tel. 312-436-7772. 

<sk> 

tano bažnyčios prieangyje. 

x Suvalkiečių draugijos su
s i r ink imas ir Motinos dienos 
minėjimas bus gegužės 25 d., 
penktadienį, 1 vai. p.p. Z. Kojak 
salėje, 4500 S. Talman Ave. Visi 
nariai prašomi susirinkime 
dalyvauti. 

x Ra imonda J o s m a n t a i t ė , 
gyvenan t i Vilniuje, Basa
navičiaus 18-25, Lietuvoje, 
norėtų susirašinėti su Amerikos 
lietuviais. Ji dirba Vilniaus uni
versiteto knygų restauravimo 
skyriuje. Jos adresas, kaip 
paminėtas, tik reikia pridėti 
Vilnius 232009. 

x Elta, Information Bulletin, 
balandžio Nr. 4, išėjo iš spaudos 
su plačia informacija anglų 
kalba. Čia rašoma apie atnau
jintą Lietuvos nepriklausomy
bę, apie vyriausybės pastangas 
spirtis prieš neteisėtą oku
paciją, apie Maskvos planus 
ir kt. Amerikiečiams žurnalis
tams bus labai naudinga me
džiaga apie Lietuvą dabartyje. 

x S t a s y s M e š k a u s k a s , 
Sioux City, LA, „Draugo" garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą, pridėjo 20 
dol. už kalėdines korteles , 
kalendorių ir 30 dol. „Draugo" 
išlaidom sumažinti. Nuoširdus 
ačiū už savos spaudos 
palaikymą. 

x Laima M. Repe ika , Lom-
bard, 111., atsiuntė 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo 
rių. o dienraščio išlaidom su
mažinti 20 dol. su prierašu, kad 
yra nemalonu skaityti apie 
kenkėjus, o pinigai, ypatingai 
šiandieną, tur i būti skirti 
Tėvynei. Nuoširdus ačiū. 

x Albinas Kurkul is , akcijų 
brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
R e n s h a w , Inc . , patarnauja 
akcijų, bonu. fondų bei kitų 
vertybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję s k a m b i n k i t e 
312-977-7916. 

(sk) 

x Baltijos r e s t o r a n e geras 
l ie tuviškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda-
rvtas pirmadieniais 8100 Ro-
ber t s Rd.. tel. 708-158-1400. 

(sk) 

x J . Čeponis, vienas iš žino
miausių Lietuvos tapytojų , 
kurio darbus yra įsigiję daugelio 
kraštų meno muziejai bei priva
tūs meno mėgėjai, yra atvykęs 
l Čikagą. K. Avižienio padeda
mas, ruošia savo darbų parodą 
Pasaulio Lietuvių centre. Le-
monte. At idarymas gegužes 
26 d„ 730 v.v. 

(sk.) 

Dr. Indrė M. Rudai tytė 

Čia studijuodama priklausė 
Beta Sigma Kappa garbės drau
gijai ir atstovavo studentams 
alumnų organizacijoj. Už išskir
tinai gerai atliktą darbą bendro
sios praktikos ir pediatrikos 
srityse buvo įvertinta ir ap
dovanota specialiais atžymė-
jimais. 

Norėdama dar tobuliau pasi
ruošti savo profesijoj, atei
n a n č i a i s meta is a t l i k s 
rezidentūrą Illinois Eye In
stitute. Ši privilegija kasmet 
s u t e i k i a m a t ik p e n k i e m s 
rezidentams. 

Dr. Indre Ruda i ty tė yra 
baigusi Kr. Donelaičio litu
anistines mokyklas ir Peda
goginį Lituanistikos institutą. 
Priklauso Akademiniam Skau
tų sąjūdžiui Ji yra Teodoro ir 
Ritonės (Tonkūnaitės) Rudaičių, 
gyv. Oak Lawn, IL, dukra 

- K . 

x Brighton Pa rko Lietuvių 
n a m ų savininkų d r a u g i j a 
reng ia gegužinę sekmadienį, 
birželio 3 d 11 v. r. Šaulių 
salėje Bus geras maistas, veiks 
baras ir laimes šulinys. Šokiams 
gros Kosto Ramanausko orkest
ras. Kviečiamo narius ir svečius 
gausiai dalyvauti. 

x Vasarvietė i šnuomojama 
Union Pier, MI; du miegamie
ji , skersai k< lio nuo ežero. 
Skambinti: 1-312-776-4755 ar
b a 1-616-469-4347. 

(sk) 

x Ieškoma Unic a r b a Unic-
kas šeima en gravusi į JAV iš 
Liverpool. A- j įjos apie 1915 m. 
Žinantieji apie tos šeimos pali
kuonis, prašomi rašyti: An-
drew Unic. 219 Glasgo* ' Rd>-
Dumbar ton . (J 82 1EE, Eng-
land. 

į sk) 

RETAS ATSITIKIMAS 

Nedaug pasaulyje žinoma 
tokių atveju, kad pirmas teatro 
spektaklis susi lauktų tarp
taut inio pripažinimo. Tokio 
pripažinimo sulaukė Lietuvos 
Mažasis teatras, kurio pirmasis 
vaidinimas „Čia nebus mirties", 
nurungęs savo konkurentus 
Pabaltijo festivalyje, pakliuvo 
tarptautinio teatrų festivalio 
Toronte „ P a s a u l i o sceną" 
organizatorių akiratin. Įdomu, 
kaip jiems seksis Amerikos že
myne, kur savo puikiausius 
spektaklius atveža daugelis 
geriausių pasaulio teatrų. Kad 
Lietuvos Mažasis teatras rodosi 
Toronte, svarbu ir tuo atžvilgiu, 
jog veikalas parašytas poeto 
Valdo Kukulo ir teatro režisie
riaus Rimo Tumino apie pokario 
metais smurtu pravedinėjamą 
Lietuvos sovietinimą. Anų metų 
įvykių tęsinys — šiandieninė 
mūsų Tėvynės blokada: palai
koma tankų, karo laivyno ir t.t. 

Manome, kad t ik ką gimusio 
Mažojo teatro pastangas savo 
gausiu atsilankymu pagerbs ir 
Chicagos bei apylinkių lie
tuviai, kai jie birželio 15 d. 7 vai. 
teatralizuotą koncertą atliks 
Lemonte, o birželio 16 d. 7 vai. 
vak. ir 17 d. 3 v. p.p. V. Kukulo 
ir R. Tumino vaidinimą ,,Cia 
nebus m i r t i e s " suvaidins 
Chicagos Jaunimo centre. Bilie
tus galima įsigyti Vaznelių 
parduotuvėje Gifts Interna 
tional, Chicagoje. 

Surinktas lėšas rengėjai — 
Lietuvių Katalikų Labdariu 
sąjunga — panaudos vaistams 
Lietuvos vaikų ligoninėms. 

- Y . 

R A J O N I N I S LB 
APYGARDŲ 

SUVAŽIAVIMAS 

JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardų vadovybių, jų atstovų 
bei jų narių L B taryboje 
suvažiavimas įvyko gegužės 20 
d. Lemonto centre. Kadangi tą 
pačią dieną cen t re buvo 
surengta grandiozinė Lietuvos 
laisvės šauksmo demonstracija 

dalyvaujant JAV senatoriui P. 
Simon, kongresmanui R. Dur-
bin, keliems Illinois sena
toriams ir tūkstantinei miniai, 
suvažiavimo dalyvių skaičius 
buvo labai nedidelis. 

Rajoninį suvaž iav imą 
organizavo ir pravedė JAV LB 
vicepi rmininkė organ iza
ciniams reikalams Birutė Jasai
tienė. J:, pasveikinusi suvažia
vusius, pakvietė Birutę Vinda-
šienę, Vidurio vakarų apygar
dos pirmininkę duoti prane
šimą. Šioje apygardoje y ra 
t ry l i ka LB apyl inkių. Dėl 
atstumų ir darbų apylinkėse, 
dėl apygardos darbuotojų stokos 
čia esant JAV LB k ra š to 
valdybai, apygardos veikla yra 
ribot?.. tačiau eilė apylinkių yra 
išvysčiusios aktyvią veiklą. 
Ypač dabar Lietuvos laisvės 
atstatymo reikalams apylinkės 
atlieka parašų rinkimo, laiškų, 
telegramų, skambinimų darbus. 
Bendruomenininkai aktyviai 
reiškiasi Lemonte veikiančiame 
,,Lithuania"n Hotline" informa
cijos ir Lietuvai pagalbos centre. 
Tą darbą atlieka jaunesnioji bei 
vidurinioji ka r t a , i šaugus i 
lituanistinėse mokyklose, skau
tuose ir ateitininkuose. 

Michigano apygardos pirm. 
Vytautas Kutkus savo pra
nešime pasidžiaugė labai gyva 
trijų apylinkių veikla: Detroite, 
Grand Rapids ir Lansinge. 
Mažiausia apylinkė Lansinge, 
bet ten Michigano senate dir
bantis Saulius Anužis atlieka 
Lietuvai labai reikšmingus dar
bus, pravesdamas rezoliucijas, 
tarpininkaudamas organizuo
jant ekonominę talką Lietuvai. 
Tenka tik pasidžiaugti, kad 
nedidelė Michigano apygarda ri
jos apylinkės, a t l ieka daug 
reikšmingų darbų lietuvybei, 
Lietuvai, finansiškai stipriai 
remia visą JAV LB veiklą. 

Suvažiavimas apgailestavo, 
kad niekas neatvyko iš Ohio 
apygardos ir neteko girdėti apie 
jų darbus. 

LB Krašto valdybos vardu su
važiavimą sveikino pirm. dr. 
Antanas Razma ir Švietimo 
tarybos pirm. Regina Kučienė, 

Scena iŠ spektaklio ..Čia nebus mirtie«" Aktoriai S Raskvs ir J. Broeaite. 

IS ARTI IR TOLI 
Ok. Lietuva 

— Vieša apklausa Lietuvoje 
parodė, kad nepriklausomybės 
atkūrimui pritarė 91%, iš kurių 
31% manė, jog atkūrimas pa
skelbtas per anksti . Labai kri
to Gorbačiovo populiarumas 
Lietuvoje: jei sausio mėn. jam 
pritarė 55%, tai dabar tik 28%. 

— 1990 saus io mėnes io sta
tistikos duomenimis Lietuvoje 
buvo 2,924,251, t.y. 79,6 procen
tai lietuvių. Sovietų Sąjungoje 
gyvena 124,000 lietuvių. Iš viso 
sausio pradžioje Lietuvoje 
gyveno 3 milijonai 674 tūkst. 
žmonių. Miestuose gyveno 68 
proc. Lietuvoje gyvena daugiau 
negu 40 tautybių žmonių. 

— Atžymėta knygnešių die
na. Kovo 16 d. prie Karo muzie
jaus sodelyje esančio knygnešio 
paminklo buvo padėta gėlių. 
Planuojama atstatyti sienelę. 
Joje vėl bus įamžintos žinomiau
sių knygnešių pavardės. Už 
knygnešius — žuvusius, nukan
kintus, ištremtus, bet nenuga
lėtus — buvo atnašautos šv. Mi
šios Kauno bazilikoje. 

pranešdami apie darbus krašto 
valdyboje. Dr. A. Razma 
paminėjo, kad vasario 16 aukų 
surinkta panašiai, kaip ir per
nai, bet labai daug išlaidų 
reikalauja Washingtono įstai
gos išlaikymas, kur darbų našta 
dėl Lietuvos vis labiau didėja ir 
reikalauja daugiau darbininkų. 
Jis pasidžiaugė, kad dabar tam 
reikalui pradėtas papildomas 
lėšų telkimo vajus jau duoda 
gražius rezultatus ir padidėjusį 
JAV LB 1990 m. biudžetą gal 
pavyks subalansuoti . Prašė 
visus būti dosniais papildomam 
lėšų telkimo vajui Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
reikalu. 

JAV LB kraš to valdybos 
visuomeninės-politnės veiklos 
komiteto n a r y s dr. Tomas 
Remeikis pranešė apie komiteto 
veiklą, ypač dabar prieš Busho 
ir Gorbačiovo susitikimą Wa-
shingtone. J is pabrėžė svarbą 
surengti didžiausias demonstra
cijas penktadienį, birželio 1 
dieną, ne tik Washingtone, bet 
ir visose lietuvių kolonijose, 
miestų centruose atkreipti JAV 
žinių dėmesį. 
Centre prasidėjus „Lithua-

nian Freedom Rally". suvažia
vimą teko nutraukt i ir ten 
visiems dalyvauti. Po to vėl 
susirinkus, nebepavyko visų 
darbų ir reikalų aptarti, nes 
visų mintys buvo nebe čia, bet 
ten toli už Atlanto, Lietuvai ve
dant Dovydo kovą su Galijotu. 

Br. Juode l i s 

BRIGHTON P A R K O NAMŲ 
SAVININKŲ FESTIVALIS 

Valdybos posėdis įvyko 
gegužės 18 d. pas Rusteikius. 
Valdyba ruoš i a už poros 
savaičių p ikniką-gegužinę 
Šaulių salėj . Posėdis buvo 
gausus valdybos nariais. Nariai 
visi pareigingai atsilankė į šį 
posėdį. Čia buvo smulkiai aptar
ta visų pareigos laukiamame 
renginy. 

Kas dar svarbiau, buvo aiš
kintasi apie draugijos ruošiamą 
metinį fest ival į Wes tern 
gatvėje. Tai draugijos svarbiau
sias metinis renginys. Jam 
gerai pasiruošti reikia daug 
darbštumo ir pastangų. Jis bus 
liepos mėnesį. Jau svarstoma jo 
organizavimo detales ir skirsto-
masi pareigomis, kurie valdybos 
nariai atliks kokias pareigas. 
Norima, kad mūsų apylinkė 
garsėtų gražiu organizuotumu 
ir geru pareigu atlikimu. 
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