
THE LIBRARY O? CONGRSSS 
REFERENCE DEPARTMENT 
SERIALS DIVISION 
WASHINGTON, DC 2 0 0 2 5 

(GRATIS) 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500-1-2-3 
TELEFAKSAS (312) 585-8284 

TU i_inri-HLJ/\fvn/\r>j V A / O R L O - N A / I D E r̂ /xi« v 
Vol. LXXXI Kaina 35 c. KETVIRTADIENIS - THURSDAY, Rl 3P TTS - AUGUST 23, 1990 Nr. 164 

Sudaryta Lietuvos 
delegacija 

Vilnius. 1990 rugpjūčio 22. 
(LIC) — Vakar Lietuvos Aukš
čiausioji Taryba patvir t ino 
aštuonių asmenų delegaciją 
deryboms su Sovietų Sąjunga. 

Delegacijon paskirti keturi 
Lietuvos Aukščiausios ios 
Tarybos nariai ir keturi vyriau
sybės nariai. Iš Aukščiausiosios 
Tarybos (AT) narių išrinti AT 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis, pirmininko pavaduotojas 
Česlovas Stankevičius, seniū
nas Aleksandras Abišalas ir Už
sienio reikalų komisijos pir

mininkas Emanuelis Zingeris. 
Iš vyriausybės narių išrinkti 

Ministerė pirmininkė Kazimie
ra Prunskienė. Ministeris pir
mininkės pavaduotojas Romual
das Ozolas, Užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas ir 
Teisingumo ministras Pranas 
Kūris. 

Aukščiausioj i T a r y b a 
delegacijos sudėtį patvirt ino 
vienbalsiai — 90 už, penki susi
laikė. 

Dar lieka išspręsti delegacijos 
vadovo klausimą. 

Lietuvos — Rusijos susitarimas 
Vilnius, 1990 rugpjūčio 21. 

(LIC) — Lietuvių Informacijos 
Centrą pasiekė dokumentas lie
čiantis Lietuvos Minis t rės 
pirmininkės Kzimieros Pruns
kienės ir Rusijos Ministrų 
Tarybos p i rmin inko Ivano 

Silayevo pasitarimą Vilniuje 
rugpjūčio 15 d. Tai dviejų 
respublikų paskelbtas komuni
katas bei pasirašytas susitari
mas dėl prekybinių ir ekonomi 
nių ryšių 1991 metais. 

Derybų tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos 
Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos 

vyriausybių 

Komunikatas 
1990 m. rugpjūčio 15 d. įvyko 

derybos tarp Lietuvos Respub 
likos ir Rusijos Tarybų Fede
racinės Socialistines Respub
likos vyriausybių. Jose daly
vavo Lietuvos Respublikos dele
gacija, vadovaujama Ministrės 
pirmininkės K. Prunskienės, ir 
Rusijos Tarybų Federacinės So
cialistinės Respublikos delegaci
ja, vadovaujama Ministrų Ta
rybos pirmininko I. Silajevo. 

Svarbiausias derybų tikslas — 
toliau plėtoti ekonominį ir kul
tūrinį bendradarbiavimą tarp 
Lietuvos Respublikos ir Rusijos 
Federacijos. Šalys yra tos nuo
monės, kad šio bendradarbia
vimo plėtojimas padės kelti 
abiejų valstybių gyventojų 
gerovę. 

Lietuvos Respublikos ir Ru
sijos Federacinės Socialistinės 
Respublikos vyriausybės susi
tarė, jog šis bendradarbiavimas 
bus vykdomas atsižvelgiant į 
Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos ir RTFSR 

Lietuvos Respublikos 
Ministrė pirmininkė 

K. P r u n s k i e n ė 

Aukščisiosios Tarybos priimtus 
sprendimus dėl šalių vasltybin-
gumo statusų, siekiant palai
kyti geros kaimynystės santy
kius ir vadovaujantis abipusiai 
naudingų ir lygiateisių eko
nominių ryšių tikslingumu. 

Derybų metu buvo pripažinta, 
jog santykiai tarp šalių bus 
grindžiami vadovaujantis pa
grindiniais tarptautinės teisės 
principais, o susitarimai tarp 
Lietuvos Respublikos ir Rusijos 
Tarybų Federacinės Socialisti
nės Respublikos, taip pat su tuo 
susijosios teisės ir pareigos 
negali būti supranti kaip šalių 
įtraukimas į kokių nors vals
tybių sąjungą arba sandraugą. 

Tarp Lietuvos Respublikos ir 
Rusijos Tarybų Federacinės So
c ia l i s t inės Respubl ikos 
pasirašytas sus i tar imas dėl 
prekybinių ir ekonominių ryšių 
1991 metais. Šalys susitarė, jog 
yra tikslinga rengti sutart i dėl 
ilgalaikio ekonominio ir kultū
rinio bendradarbiavimo. 

RTFSR Ministrų tarybos 
pirmininkas 
I. Silajevas 

Rusijos Federacines Respublikos Ministenų tarybos pirmininkas I. Sila
jevas spaudžia ranką Lietuvos Respublikos ministerei pirmininkei K. 
Prunskienei po ką tik įvykusių susitarimu Vilniuje 

Rytprūsių lietuviai 
K a l i n i n g r a d a s . „Lietuvos 

aidas'* rugpjūčio 9 d. laidoje 
rašo, jog apie Šiaurės Rytprūsių 
ateitį sklinda daug priešta
ringos informacijos. Paskutinės 
naujienos — Kaliningrado sritis 
a tve r t a užs ienieč iams, j a i 
suteiktas specialus ekonominės 
zonos statusas. Ta zona turėtų 

būti ūkinis Lietuvos konkuren
tas, bet to nėra. Norima įsteigti 
tarptautinį uostą ir sandėlių 
ūkį. Norėtų tarptautinio turiz
mo — Baltijos paplūdymiai nuo
stabūs. Vokiečių autonominės 
srities steigimas nepasitvirtino. 
Srities vadovybė nori glaudes
nių ryšių su Lietuva. Pageidau
jami Lietuvos statybininkai. 
Lietuvos interesai Kaliningrado 

Vaizdas iš vienų demonstracijų Vilniuje, pareiškiant nepasitenkinamą JAV 
politika Lietuvos atžvilgiu — Amerikos vėliavoje vietoje žvaigždza įstatyti 
23 sovietiniai kūjo ir pjautuvo ženklai. 

V, Kapočiaus nuotrauka 

Pabaltijo respublikos 
pasiruošusios 

Estija pradeda pasitarimus 
Tal inas . Rugpjūčio 21. — 

Estija šiandien pranešė, jog pir
mieji formalūs pasi tar imai 
nepriklausomybės klausimu su 
Maskva j vyksta ketvirtadienį, 
penkiasdešimt pirmojoje Hit-
leno-Stalino pakto sukaktyje, 
kuris privedė prie Pabaltijo 
valstybių okupavimo. 

Latvijos oficialūs pareigūnai 
praneša, kad jų pasitarimai dėl 
nepriklausomybės prasidės po 
10 dienų. Tačiau iš Kremliaus 
vyriausybės nėra patvirtinimo, 
kada tokios derybos t ikrai 
prasidės. 

Lietuvos parlamentas Vilniu
je sudarė aštuonių asmenų dele
gaciją vesti deryboms su 
Kremliumi Visos t rys res
publikos, kurios jėga buvo 
įjungtos į Sovietų Sąjungą, 
tikisi pasitarimų keliu atgauti 
pilną nepriklausomybę, kurią 
jos turėjo 1940 metais, rašo 
Reuterio žinių agentūra iš 
Anglijos. 

Bet Lie tuvos padė t i s k i tok ia 
Liepos 9 d. Sovietų Sąjungos 

prez. M. Gorbačiovas paskyrė 
Sovietų delegaciją deryboms su 
Lietuva, kuriai vadovauja min. 
pirm. N. Ryžkovas. 

Šiuo metu, kai abi pusės 
sudarė savo delegacijas, sekan
tis darbų tvarkos punktas y ra 
abipusis susitarimas dėl pro
tokolo. Lietuva nori, kad būtų 
pasirašytas protokolas, kuriame 
aptariamos sąlygos ir taisyklės 
dar prieš pradedant derybas. 
Lietuvos Parlamentas savo už
daroje sesijoje aptarė protokolo 
sąlygas rugpjūčio 7 d. sesijoje. 
Nors detalės neskelbiamos, ta
čiau manoma, jog Lietuva nesu
tiks pradėti formalių derybų, jei 

srityje sur i š t i su istori ja , 
kultūra ir ekologija. Po aštuo
nių mėnesių vilkinimo įregis
truota Lietuvių draugija. Kali
ningrado lietuviai norėtų savo 
bažnyčios, bet nėra jokio ku
nigo. 

Sovietai nesutiks pasirašyti pro
tokolo, pripažįstant, kad pasita
rimai yra tarp dviejų suverenių 
valstybių, bet ne tarp Sovietų 
Sąjungos ir vienos jos respub
likos. 

Kai Sovietą, pasirašys tą 
protokolą, tai bus milžiniškas 
žingsnis į oficialų Lietuvos ne
priklausomybe- pripažinimą. 
Lietuvoje t ik ina , jog Sovietai 
nori pasitarimu su Lietuva kaip 
galima greičiau, bet t ik kaip 
centrinė vyriausybė su savo 
pavaldiniu — r-spublika, kuri 
jai priklauso Lietuviai savo 
strategijoje at-iž^elgia ir į 
sunkią Sovietų Są .rigos vidaus 
padėtį ir mano. ka i laikas yra 
jų pusėje.ir tas pr okolas bus 
pasirašytas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Šiandien 51-osios metinės, 
kai Stalinas-Hitleris pasirašė 
nepuolimo paktą 1939 metais, 
įgalinusį Pabaltijo okupaciją. Ši 
diena minima Pabaltijo respub
likose kaip gedulo diena. 1986 m. 
tą dieną buvo įvesta Tarptauti
nė Juodojo kaspino diena. 1987 
m. Pabaltijo respublikų sostinė
se Taline, Rygoje ir Vilniuje 
įvyko pirmosios didelės demon
stracijos už Pabaltijo kraštų 
la isvę. 1988 metais įvyko 
masinės demonstracijos 49-jų 
metinių proga, kai Molotovas-
Ribbentropas pasirašė sutartį. 
Tada Vilniuje susir inko 
250,000, Rygoje 70.000 ir Taline 
20,000 demonstrantų prieš So
vietų Sąjungos okupaciją. Tada ' 
įvyko ir didelės protesto de
monstracijos Kretingoje, Tartu 
ir Liepojos miestuose. 

— Praėjusiais metais Lietuva 
rugpjūčio 23 d. išėjo į Baltijos 
kelią, šiandien Lietuva išeina į 
Europos kelią, kuris prasideda 
prie Lazdijų muitinės. 

— I r a k a s pasiūlė Iranui, kad 
jų karas bū tų baigtas Irano są
lygomis, praneša Reuterio žinių 
agentūra. Tuo norima pasirašy
t i ta ikos sutartį ir ba ig t i 
aštuonių metų nesantaiką, 
kurios metu žuvo daugiau kaip 
milijonas žmonių. „Brangus 
broli, prezidente Ali Akbar 
Hashemi Rafsanjani... viską, ką 
jūs norėjote, buvo padaryta", 
rašo Irako prez Husseinas Irano 
prezidentui. 

— Wellingtone Sovietų jūri
ninkas nušoko nuo iaivo ir pasi
prašė Naujosios Zelandijos vy
riausybės politinio pabėgėlio 
statuso. Sergei Poltoratski, 26 
m. amžiaus, pasisakė esąs nusis
tatęs prieš komunizmą ir kad 
laisvės perestroikos ir glasnost 
paskelbtais metais visai nėra. 
Tai esą jo trijų metų planavimo 
išdava. Jo laivas čia buvo 
sustojęs pasipildyti kuro. 

— Brazilijos prezidentas Fer
nando de Mello pasirašė dekre
tą, jog 13 vyriausybes korpora
cijų parduodamos privatiems 
asmenims, kurias iki šiol valdė 
valstybė. 

— Rytų Vokietija nutarė, 
kad susi jungimo data su 
Vakarų Vokietija yra spalio 14 
d 

Laužai ir varpai 
Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje 

Vilnius , 1990 
(LIO — Iš Lietu v. -
tvarkymo Sąjūri 
„Europos Savait-
programos metrr.e 

Rugpjūčio 22 d 
vykios" ir „Euro;)' 
atidarymas 

Rugpjūčio 23 d 
,,Lietuvos stov\-
pirmuosius svec: 

3 vai. popiet -
Lietuvos laisvę. 

6 vai. Manifestą 
kelias", 

7:30 vai. laužą 
Estijoje, 

7:45 vai. lauž. 
Latvijoje, 

8:00 vai. lauž; 
Lietuvoje ir „I 
loję", 

8 vai. parašu 
klausimą — i 
s i t a r i m ą " pr 
pasaulyje, 

9 vai. - 1.00-
mimo dainos" 

^pjūčio 21. 
auta Persi-
ruošiamos 
Lietuvoje" 
/s. 
etuvos sto-
stovyklos" 

- vai. dieną 
sutinka 

š Europos. 
Mišios už 

a „Europos 

arpai visoje 

arpai visoje 

arpai visoje 
vos stovyk-

os „Baltijos 
yžiaus pa-
a v isame 

ertas „Atgi-
niausi etno-

Lietuvos Demokratų 
partijos pareiškimas 

Europos savaitės programa 
grafiniai ansambliai: ..Foje", 
„Katedra". „SBS" bei mes visi. 

Rugpjūčio 24 d. 2 vai. popiet 
Lietuvos stovyklos uždarymas, 

6 vai. nakvynė Merkinėje. 
Rugpjūčio 25 d. 8 vai. vak. 

Europietiška vakaronė Vilniaus 
Kalnų Parke. 

Rugpjūčio 26-30 d. diskusijų 
stovykla Molėtuose prie Kaldi
nių observatorijos. 

Iki šiol turimomis žiniomis, 
dalyvauja šimtai žmonių, kurie 
a tvyks ta iš Čekoslovakijos, 
Rytų Vokietijos, Lenkijos ir 
Vengrijos autobusais. Dalyvau 
ja ir Kanados lietuviai. Tyla iš 
JAV lietuvių. 

Okupanto žiniomis, perėjimas 
per okupacinės kariuomenes 
saugomą sieną nebus trukdo 
mas, bet jiems rūpi. kokiu būdu 
bus grąžinti tie reikalaujami 
raktai . Kadangi apie šį žygi 
buvo pranešta Maskvai, tai 
žinoma, kad atvyks Pasienio 
sienų saugojimo vadas ir bus 
sustiprinta kariuomenė. 

V i l n i u s . — Lietuvos 
Demokratų partija atsiuntė šį 
savo pareiškimą. 

Pusę amžiaus tautoje vykdy
tas genocidas paliko sunkiai 
išgydomas fizines ir dvasines 
žaizdas. Nuo fizinių žaizdų 
kenčia konkretūs asmenys, o 
dvasinės žeidžia visą visuo
menę, pa l ikuonis , sunkiai 
išgydomos net per kelias kartas. 
Istorija liudija, kad pavergėjai 
visada griebiasi prieš tautas 
dvasinio genocido, o fizinis 
tautos suluošinimas ir sunaiki
nimas neišvengiamas dvasinio 
niokojimo padarinys. 

Mūsų tautos didžioji dalis 
išliko stipri ir dvasiškai, ir fi
ziškai, tačiau 50 metų šiur
piausias nužmoginimo procesas 
paliko dvasinio vėžio požymių — 
dorovinį palaidumą, girtavimą, 
plūdimąsi, materialinės naudos 
ieškojimą aukojant kilnesnius 
idealus ar net tęsiant okupantų 
pradėtą nudvasinimo procesą, 
tautos šventenybių niekinimą. 

Dvasinio atgimimo 
sunkumai 

Tėvynė s iekia laisvės, 
dvasinio atgimimo, tačiau 
tautoje šiandien nėra vals
tybinės institucijos, galinčios 
vesti dvasinį atgimimą. Nusi
kalstamai lėtas dvsinio atgi
mimo procesas vidurinėse, 
aukštosiose mokyklose gal ir 
todėl, kad dažnas jų vadovas 
atsukęs nugarą į jaunų žmonių 
dvasines problemas arba net 
abejingas pačiam tautinio at
gimimo procesui. Ne veltui 
daugelis partijų, visuomeninių 
judėjimų kreipia žvilgsnius į 
Lietuvos Katalikų Bažnyčią — 
vienintelę realią jėgą, galinčią 
vesti tautą į dvasinį atgimimą. 
Nea t s i t i k t i na i t ie , kur ie 
dešimtmečius dirbo Judo dar
bus, kasdami duobę tautos 
pražūčiai , kur ių rankomis 
okupantai smaugė tautiečių 
orumą, dvasingumą, pirmieji 
pastebėjo šį procesą ir vėl 
mėgina niekinti Bažnyčią, kuni 
gus. Jie sunerimę, kad moralė 

Vyriausybė prieš 
pornografiją 

Vilnius. — Kadangi Lietuvo
je paskutiniu metu pasirodo 
leidinių, kurių platinimas pa
žeidžia visuotinai priimtas 
moralės normas, tai Prezidiumo 
buvo įpareigota Lietuvos 
Respublikos Vidaus reikalų 
ministerija nedelsiant sustab
dyti „Vasario 16" laikraščio 
priedo „Dvidešimt kapeikų" ir 
leidinio „Daugybos lentele 
dviems" gaminimą ir platinimą. 
Pavesta visa tai Generaliniam 
prokurorui įvertinti juridiškai 
Kauno „Aušros" spaustuvėje 
spausdinamas „Vasario 16" 
laikraščio priedas „Dvidešimt 
kapeikų", kuriame a tv i ra i 
propaguojama žema moralė ir 
spausdinama nešvanki medžia
ga. Taip pat toje spaustuvėje 
dideliu tiražu buvo norima at
spausdinti leidinį „Daugybor 
lentelė dviems", kurio ilius
tracinė medžiaga pornografine. 

— Egipto žinių agentūra pa 
skelbė, jog praėjusią savaitę 
buvo norima įvykdyti Irako 
prezidento nužudymą Po nepa 
vykusio bandymo tuoj buvo sua
reštuota daug civilių ir kari
ninku Esą kelios dešimtys tuoj 
buvo sušaudyti, rašo „Christian 
Science Monitor" dienraštis 

t au to je skiepi jama p e r -
televiziją, radiją. Pavyzdžiui, 
..nepriklausomame" leidinyje 
. .Respublika' (90.07.17 Nr. 
138^ įdėta Telesforo Bugnevi-
čiaus iš Mažeikių raš l iava, 
pavadinta ..Sutanos priedan
goje". Tai — palaikymas jau 
anksč iau i š spausd in tų F . 
Laurinaičio minčių „Vėl į vi
duramžius?" Straipsniai gali 
būti neeilinis bukojo ateizmo 
etalonas, net ir prisimenant 
senesnius laikus, o tautoje ger
biamas kunigas R. Grigas įžei
džiamas ir kaip žmogus, ir kaip 
dvasininkas. 

Bažnyčios r e i k š m ė 
Atsižvelgdama į padažnė

jusias analogiškas tendencijas. 
Lietuvos demokratų part i ja 
pareiškia: 

Lietuvos katalikų Bažnyčia 
per šiurpius tautos genocido 
me tus išliko ka ip dvas inė 
tv i r tovė , kurios o k u p a n t a i 
negalėjo palenkti savo juodiems 
kėslams. Ii vykdė savo misiją, 
keldama tautos moralę, dorovę, 
palaikydama tautiškumą, ne
paisydama trėmimų, pažemini 
mų, fizinių ir moralinių aukų. 
Už šį pasiaukojimą tautos labui 
kiekvienas doras lietuvis pri
valo reikšti Jai moralinę pa 
garbą ir teikti mater ia l inę 
pagalba 

Bažnyčia šiandien vienintele 
jėga, galinti konsoliduoti tautą, 
skleisti dvasingumą, gydyti 
paš l i jus ią moralę , a u k l ė t i 
jaunąją kartą. Todėl kreipiamės 
į Lietuvos radiją ir televiziją, 
siūlydami tar t is su dvasinin
kijos atstovais del nuolatinių 
laidų religijos, morales, dvasin
gumo temomis, ypač vaikams ir 
jaunimui. 

Kre ip imas is į P a r l a m e n t ą 
Lietuvos demokratų partija 

kreipiasi \ Parlamentą, pra
šydama ryžtingesnių žingsnių 
prieš leidinius, publikacijas, 
nuodijančius tautos dvasią 
skatinančius moralinį palai
dumą, vėl pradedančius išpuo
lius prieš Bažnyčią, tikėjimą. 
Aktyviau nepasisakius prieš 
l a ik raš tpa la ik j . .Dvidešimt 
kapeikų", ruošiamas spalvotas 
pornografinis albumas, kurį 
numatoma išleisti 100.000 egz. 
tiražu. Tai ne tik asmenų, 
parduodančių savo sąžinę už 
skatikus, gobšumas. Jų, be 
sąžinės ir a t s a k o m y b ė s , 
rankomis planingai tęsiamas 
dvas in is t au tos genocidas , 
doroviškai žlugdomi vaikai ir 
jaunimas. Piktina tai , kad lei
diniams „Caritas", ..Katalikų 
pasaulis' nuolat t rūks ta popie
riaus. 

Tikimės mūsų parlamentarų 
ryžtingesnių veiksmų prieš rafi
nuočiau tebetesiamą tautos 
moralini žalojimą. 

Lietuvos D e m o k r a t ų 
par t i ja 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 23 d.: Pilypas 
Benetis. Baumilas. Rože. Gir-
mantas. Gilius. Taut^ailė. 

Rugpjūčio 24 d.: Baltramie
jus, Kandida. Alicija. Michalina. 
Jaunutis, Rasuolė, Vaišvilas, 
Ugne. 

ORAS CH1CAGOJE 

Saulė teka 6:06, leidžiasi 7:40. 
Temeperatūra dieną 85 L, 

naktj 66 1 
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Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 Fifth St, St. Monica, C A 90403. 

TURTINGAS ŽURNALISTO 
GYVENIMAS 

Žurnalistas Stasys Pieža 

Stasys Pieža į Jungtines 
Amerikos Valstybes atvyko su 
šeima būdamas vienerių metų 
amžiaus Užaugo t au t in ia i 
mišrioje Chicagoje. Mokėsi 
parapinėje mokykloje. Gerai 
susipažinęs su imigrantų gyve
nimu, pradėjo rašyti apie lenkų, 
lietuvių, italų, čekoslovkų ir 
kitų tautybių būklę. 36 metus 
Stasys Pieža dirbo ..Chicago 
American" laikrščio redakcijoje. 
1932 metais baigęs DePaul 
universitetą dirbo Chicagos 
miesto detektyvų biure. Po to 
dirbo reporteriu Chicagos Union 
Station traukinių stotyje. Tuo 
būdu jam teko susitikti su 
žymiais asmenimis, jų tarpe 
Irene Dunne ir bent 50 
Hollywoodo žvaigždžių, įskai
tant Eddie Cantor ir žinomąją 
operos žvaigždę Grace Moore. 
Prezidentai Truman ir Kennedy 
kelis kartus suteikė pasikal
bėjimus su Pieža ir keliais atve
jais yra r a š t i š k a i su juo 
susisiekę. Bobby Kennedy taip 
pat porą kartų suteikė jam 
interviu. 

Veteranas reporteris Stasys 
Pieža yra geriausiai žinomas dėl 
savo ilametės tarnybos laikraš
tyje, religinio redaktoriaus 
pareigose. J is yra vienintelis 
gyvas žurnalistas, susitikęs su 
keturiais popiežiais. Popiežius 

Jonas Paulius II suteikė jam 
žymenį už tarnybą šioje srityje. 
1968 metais jis buvo nominuo
tas Pulitzer Prize žymeniui už 
medicininį žurnalistinį darbą. 
Tas darbas — eilė straipsnių 
apie širdies perkėlimo morali
nius klausimus. 

Stasys šiuo metu yra išėjęs į 
pensiją ir gyvena a.a. žmonos 
gimtinėje. Praėjusiame dešimt
metyje Pieža buvo ypatingai 
veiklus. Jis buvo Starke apskri
ties Council on Aging, Little 
Company of Mary Hospital in 
Indiana bei „Draugo" bendro
vės direktorius. Neseniai jis 
buvo nominuotas , ,01der 
Hoosier of the Year" žymeniui, 
kurį Indianos valstijos guberna 
torius įteikia per Governor's 
Conference on Aging. Jis taip 
pat dėsto religiją vietinėje aukš
tesniojoje mokykloje. Didžiuo
jasi lietuvių ki lme. Tikisi 
sugrįžti į gimtinę Lietuvą, o taip 
pat aplankyti Romą. Stasys yra 
veiklus Chicagos 36-toš kuopos 
Lietuvos Vytis iš šios organi 
zacijos Garbės narys. 

Sveikiname jį! 
I š „The Leade r" 

LIETUVOS KREPŠINIO 
ŽVAIGŽDĖ LANKYS J A V 

UNIVERSITETĄ 

Seton Hali univers i te tas 
sugundė Artūrą Karnišovą 
vieną geriausių krepšinio 
žaidėjų jaunimo tarpe Lietuvo

je, mokytis tarne universitete. 
Jis dabar gyvena New Jersey 
valstijoje ir rugsėjo mėnesį 
pradės studijas. 

6 '8" aukščio puolikas dabar 
gyvena su Amerikos lietuvių 
šeima Oakhurst, NJ, ir ruošiasi 
perlaikyti SAT egzaminus pasi
ruošimui studijoms. „Pradedu 
angliškai ger iau ir geriau 
suprasti kiekvieną dieną, kalbė
damasis su amerikiečiais*', sako 
Karnišovas. „Anglų kalbos 
egzaminuose pirmą kartą ne 
kaip tepasirodžiau, nors mate
matikoje labai gerai pasisekė. 
Jaučiu, kad šį kartą man daug 
geriau pasiseks". 

Iš „Newsday" 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis .Jr . 

Lietuvos Vyčių atstovai su Pennsylvanijos valstijos atstc • - E- J-Lucyk, valsti 
jos atstovų rūmuose pasiūliusiu rezoliucija dėl Lietuvon r.eprikalusomybės 

Kosmisky. Demonstracijos baig
tos Lietuvos himno bei „God 
Bless America" giedojimu. Po to 
individualiai nuskubėjome ap
lankyti kongresmanus. 

Kovo mėnesio susirinkime nu
sprendėme paaukoti po šimtą 
dolerių Lietuvos Vyčių stipen
dijų fondui, Lietuvos Vyčių fon
dui, bei Visuotinio Seimo prog
raminės knygelės išleidimui. 
Jau esame išsiuntę du maišus 
knygų į Lietuvą... 

„Laisvė Lietuvai" buvo An-
thracite kuopos veiklos šūkis 
balandžio gegužės bei birželio 

pripažinimo. Iš k.: Ona Wargo, atst E. J. Lucyk, Leoną r Jack Josph ir Helen mėnesiais 
Chesko. 

SIŲSKITE KNYGAS Į 
LIETUVĄ 

Atbundanti Lietuva trokšta 
visokiausių knygų bei periodi
nių leidinių: religinių, seku
l iar inių, moksl inių , l i tera
tūrinių, jaunuomenės, profesio
nalų, mėgėjų, lietuvių, anglų, 
bei kitomis kalbomis. Neseniai 
rašytame laiške iš Kauno, kun. 
Sigitas Tamkevičius ragina ir 
prašo išeivijos lietuvius siųsti 
katalikišką literatūrą bei kate-
kizacijos medžiagą. 

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos organizacija surengė 
vajų „Knygos Lietuvai"; tuo 
būdu kun. Tamkevičiaus prašy
mas didele dalimi buvo paten
k i n t a s . J i s buvo n e s e n i a i 

7. Pašto ką.'* už knygas ir 
žurnalas daugiau 28 puslapių 
yra 72 centai až svarą. 

8. Leidiniai (mažiau 28 
puslapių) kainuoja doleris dvi
dešimt centų už svarą. 

9. Kiekviena pašto įstaiga 
priims Jūsų maišus. 

10. Nusiųsk'.e atskiru laišku 
ad resa tu i sąrašą pas ių s tų 
knygų. 

11. Knygos -.ukeliaus per 3-6 
mėnesius. 

12. Jei turite Klausimų, skam
binkite „Knygos Lietuvai" tele
fonu 718—647 •? 434 nuo 9 ryto 
iki 9 vakaro New Yorko laiku. 

Jei Jūs knyjų patys nepajė
giate išsiųsti, tačiau norite prie 
šio knygų siur.umo vajaus pri
sidėti, per LCRA galite 66 

išleistas iš kalėjimo ir dabar svarus knygų r.usiųsti už 47.52 
e ina dvasinio d i r ek to r i aus 
pareigas Kauno kunigų semi
narijoje. 

Pagerbki te Amžiną at i ls i 
užsitarnavusį mylimą asmenį. 

dol. Vieno mėnesio laikotarpy
je LCRA yra išsiuntusi net 
vieną toną knygų seminaris
tams, jaunimo bibliotekoms 
„Caritas" organizacijai, diecezi-

įkurdami bibliotekėlę Lietuvoje. j o m s bei kitiems. Darbas dabar 
Daugelis mūsų turime lietuvis- tik prasideda ir jo yra daug! 
kas knygas namuose, kurių Kviečiame visus prisidėti prieš 
nebeska i tome , ar iš viso šio vajaus, 
neskaitėme, ar neskaitysime. 
Jei Jūs pavieniai ar orga
nizuotai norite, arba jeigu Jūsų 
draugai nori į Lietuvą siųsti 
knygas. Lietuvių Katalikų Reli
ginė Šalpa (Lithuaman Catholic thracite. PA. Kuopa šventė šv. 
Religiuos Aid - LCRA, 351 Kazimiero šventę Šiluvos Moti-
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207) gali Jums suteikti žinias, 

ANGLIAKASIŲ LIETUVIAI 
i 

Lietuvos Vyčių 114-ta An-

Maizevil le 
kur tokios knygos reikalingos, 

siųsti knygas į Štai kaip 
Lietuvą: 

1. Iš pašto parsineškite Nr. 1 
pašto maišus ir PS etiketes (tag 
158). 

2. Supakuokite ir adresuokite, 
kaip bet kokį kitą pakietą. 
LCRA gali parūpinti adresus. 

3. Padaryk i te knygų bei 
žurnalų sąrašą. 

4. Visi pakietai maiše tur i 
turėti tą patį adresatą. 

5. Kiekvienas maišas tur i 
sverti tarp 15 ir 66 svarų. 

6. Pririškite M tag (etiketę), 
su adresu ir pašto ženklais, prie 
maišo. 

nos bažnyčioje, 
mieste. 

Ameriko- lietuviai, gyveną 
Schuylkili apskrityje, buvo 
pagerbti Nijolės Sadūnaitės 
apsilankymu: J i pranešė, kad 
po 50 metu tironijos bei reli
ginės priespaudos lietuviai yra 
pilni dvasmes jėgos ir nebeturi 
baimes. Visos mūsų apylinkėje 
esančios kuopos prisidėjo prie 
jos priėmimo surengimo. Mūsų 
144-toji kuopa jai įteikė 3.000 
dolerių humanitarinio darbo 
Lietuvoje tęsimui. 

Kovo 27 dieną autobusu išvy
kome į VVashingtoną, DC. pro
testuoti dei prezidento Busho 
nepripažinimo Lietuvos nepri
klausomybes Tą iškylą surengė 
kuopos pirm Vaičaitis bei Elsie 

„DIRVOS" REDAKTORIAI 
TAUTINĖS SĄJUNGOS 

SUSIRINKIME 

Am' rikos Lietuvių Tautines 
sąjungos Detroito skyriaus 
metinis susirinkimas jvyko 
sekmadienį, rugpjūčio 20 dieną, 
Česio ir Onos Šadeikų sodybo
je, Karmington Hills. Michigan. 
Buvo išklausyti valdybos ir 
revizuos komisijų pranešimai. 
N u t a r t a pa l ik t i dabar t inę 
valdybą, kuriai pirmininkauja 
Albertas Misiūnas ir ateinan
tiems metams Susirinkime da 
lyvavo ..Dirvos" savaitraščio 
vyr. redaktorius Vytautas Ged
gaudas ir jo žmona Stefa. Abu 
redaktoriai supažindino susi
rinkimo dalyvius su ..Dirvos*' 
rūpe>čiais ir ateitim šio savait
raščio, kuris šiais metais mini 
savo 75-tąjį gimtadieny Menine 
susirinkimo dalį atliko daini
ninkes Onute Vindašiene ir 
Valė Tautkevičiene 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės redaktorius Antanas 
Zaparackas įrašė specialų pasi
kalbėjimą su „Dirvos" redakto
rium Vytautu Gedgaudu. Pasi
kalbėjimas buvo perduotas 
rugpjūčio 22 dienos laidoje. 

,JVf AKAM" SPORTININKAI 
„LIETUVIŠKU MELODIJŲ" 

P R O G R A M O J E 

Šiaurės Amerikos ..Makaru'" 
jaunimo sporto pirmenybėse, į 
kurias susirinko 2200 žydų 
sportininkų i l 3 iki 16 m 
amžiaus), pirmą kartą dalyvau
ja ir Vilniaus ..Makabi"' spor
tininkai. Atidarymo iškilmėse, 
kurias stebėjo daugiau negu 
20.000 žiūrovų. Palace stadi 
jone. Auburn Hills. Michigan. 
vilniečiai žygiavo su Lietuvos 
trispalve. Lietuvos sportininkai 
dalyvauja šachmatų, bėgimo, 
imtynių, lauko teniso ir stalo 
teniso pirmenybėse. ..Makabi" 

žaidynės tęsis iki rugpjūčio 26 d. 
Rugpjūčio 17 dienos „Lietu

viškų melodijų" radijo valandė
lėje pasikalbėjime apie žaidynes 
dalyvavo Ričardas Fichmanas, 
Rarisas Rusicanas, Maksas Ru-
sicanas ir Danielius Rabinas. 
Pasikalbėjime buvo papasakota 
įspūdžiai iš Israelyje įvykusių 
..Makabi" pirmenybių ) kurias 
pirmą kartą buvo nuvykę ir Lie 
t u vos atstovai. Atidarymo metu 
nešant valstybinę Lietuvos vė
liavą juos šiltai sutiko gausios 
žiūronų ovacijos. 
Ričardas Fichmanas papasako
jo Lietuvos Šachmatų federaci
jos pas tangas a tgaut i savo 
tarptautini pripažinimą. Pasi
dalinta įspūdžiais apie Lietuvos 
sportininkų dalyvavimą „Ma
kabi" pirmenybėse Detroito 
apylinkėje. Pasikalbėjimą su 
svečiais pravedė Algis Zaparac
kas. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
GEGUŽINĖ 

Lietuvos Dukterų ruošiama 
gegužine įvyks sekmadieni, 
rugpjūčio 26 d.. Dievo Ap
vaizdos Kultūros centro patalpo-

Lietuvos ..Caritas" sambūriui. 
Rengėjos kviečia Detroito ir 
apylinkių lietuvius dalyvauti 
gegužinėje ir savo atsilankymu 
paremti labdaros organizaciją 
Lietuvoje l m 

DETROITO SKAUTUOS 
DĖMESIUI 

Balandžio 22 dieną nuvykome 
į New Yorko miestą dalyvauti 
Maldos dienoje Lietuvos inten
cija. Mišios buvo atnašaujamos 
Šv. Patricko katedroje. Giedojo 
Brooklyno Prisikėlimo parapijos 
choras. Po Mišių mūsų kuopos 
nariai nuvyko į Radio City 
velykinei ekstravaganzai. 

Gegužės mėnesio susirinkime 
nusprendėme pasiųst i prez. 
Bushui bei kiekvienam kongre
so nariui telegramą išreiš
kiančią mūsų paramą Lietuvai. 
Taip pat nusiuntėme telegramą, 
protestuodami prieš sovietų blo
kadą. Kuopa nusprendė paauko
t i 500 dolerių medicininei 
paga lba i L ie tuva i , k u r i a 
rūpinasi Lietuvių Kata l ikų 
Religinė Šalpa. 

Kuopa surengė Philadelphijos 
tautinio ansamblio koncertą 
Frackville mieste. Kvartetas 
pas i rodė gaus ia i p u b l i k a i 
l i e tuv ių Dangun Žengimo 
parapijos salėje. 

Busho/Gorbačiovo susitikimo 
metu Bernice Mikatavage suor
ganizavo k e t u r i ų d ienų 
nenutrūkstančią rožinio maldą. 
O kasdien, trečią valandą p.p., 
nariai sukalbėdavo maldelę Lie
tuvos intencija. 

Birželio 2 dieną vėl sėdome į 
autobusus vykti į JAV sostinę 
Washingtoną. Pirma nuvykome 
į Arlingtono kapines, dalyvauti 
Nežinomo kario pagerbime. 
Vidudienį susirinkome prie 
Kapitoliaus, dalyvauti demon
stracijose reikalaujant t ikros -

laisvės Lietuvai. Po to lietuvių 
Nekalto Prasidėjimo koplyčioje 
išklausėme šv. Mišias. J a s 
koncelebravo vyskupai Paulius 
Baltakis ir Leonard Olivier. 
Kun. Sigitas Tamkevičius iš 
Kauno pasakė įspūdingą pa
mokslą. Clevelando Čiurlionio 
ansamblis giedojo giesmes. 
Užbaigai sugiedojome „Marija, 
Marija". 

Balandžio mėnesio susirin
kime senatorius James Rhoades 
pristatė Senato 151-ją rezo
liuciją Pennsylvanijos vasltijoje. 
Joje naujoji Lietuvos valdžia 
sveikinama, o JAV prez. Bush 
raginamas sustiprinti įsipa
reigojimą nepriklausomai bei 
demokratinei Lietuvai. Prisi
mintina jog ir šios valstijos 
atstovas E.J. Lucyk pasiūlė 
rezoliuciją atstovų rūmuose, 
kuria Lietuvos nepriklauso
mybė pripažįstama nuo šių 
metų kovo 11 dienos. 

VIDURIO A M E R I K O S 
LIETUVOS VYČIU 
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Ak, pasaulyje tė ra viena vie
nintelė problema: parodyti žmo
nėms dvasinio blaškymosi reikš
mę, lydinti an t jų lietų, panašų 
gregoriniam giedojimui... at
rasti žmogaus prasmę... Žmonės 
ta ip reikalingi Dievo. 

Ant. De Saint-Exupery 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Cnrist ligoninėms 

2434, W. 71 Str .at . Chicago 
Tel. (1-312) 434-5949 veikia 24 vai ) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Rex. (708)246-0007; arba (701)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
G vDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Tel. (709)422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzle Ava. . Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 499-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidu gydymas 
5540 S. Pulaski Road. 
Tai. (1-312) 595-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt antr ketv ir penkt 

Reikalu' esant atvažiuoju ir i namus 

DR. JOVITA KERELCS. 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59n St Cn>cago IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79tn Ave Hickory Hills 
Tai . (708) 598-8101 
Vai pagai susitarimą 

„Gabijos" skaučių ir „Balti
jos" skautu tuntai Detroite nau
juosius veiklos metus pradės 
sekmadieni, rugsėjo 9 d., po šv. 
Mišių Dievn Apvaizdos parapi
jos bažnyčioje. Visi broliai ir 
sesės, kvimami uniformuoti 
dalyvauti 10:30 v.r. šv. Mišiose 
ir po jų sueigoje. Sueiga vyks 
klasėje. Kultūros židinyje. 

Kviečiami ir labai laukiami 
skautiškon veiklon įsijungiant 
nauji vilkiukai ir paukštytės. 

Turintiems klausimų prane
šame, kad tuntininkė iki rug
sėjo 1 d. gyvens Floridoje. J i 
pasiekiama rašant: Vida Meilu-
vienė, 623 - 73rd Ave.. St. 
Petersburs: Beach. FL. Tel. 
813-360 1364 Po rugsėjo 1 d. 

2306 Golfvie* #206. Troy. MI 
se. Gegužines pelnas skinamas 48084. Tel 313-643-7079. 

Rugsėjo 30 d. įvyks Chicagos 
36-tos kuopos 73 metų veiklos 
jubiliejinis banketas Martini-
que Garden Room pokylių salė
je. Bilietai - 30 dolerių asme
niui. Vietos iš anksto rezer
vuojamos telefonu 312—254-
7553. 

Spal io 7 d. įvyks Chicagos 
112-tos kuopos metinė šventė — 
pusryčiai su šampanu Mar-
ąuette Parko salėje. Pelnas 
skiriamas parapijos remontų 
fondui. Vietos iš a n k s t o 
užsisakomos telefonu 708—424-
4119 arba 3 1 2 - 4 3 4 - 7 7 8 5 . 
Pusryčių metu bus vertingų 
laimikių laimėjimai. 

P e t r a s ir J u o z a p i n a 
J u z ė n a i 

Ver t ė 
Aleksandras Paka ln i šk i s . J r . 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (709) 442-8287 

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

7722 S. Kadile Ava., 
Chicago, III 60652 

Pirm antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzle 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago. III. 
Tai. (1-312)929-2670 

1195 Dunda* Ava.. Elgln. III. 90120 
Tai. (709) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

J055 S. Robarts Rd.. Hickory HIHs. IL 
i mylia j vakarus nuo Hariem Ave 

Tai. (709) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tiknna akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71»tSt. 

Tai. (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Cantar. 7152 W 127th St 
Palos Hgts III Ketv vai 3 -6vv 

Tai. (708) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS. M.D 
Gydytoms >r chirj'gas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligonine Eigm >L 

Tel. (708) 837-0005 
Snamp-nti galima 24 vai 

T. RAMA, M.D. 
Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 it Straat 

l>l (1-312) 434-1818: R« (708) 852-0889 
Vai 0'"^ anf Ketv ir penkt 

3 ik' 7 v v f,* susitarus 

Tai. kablnato ir buto: (708)65? 41 59 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 ik: 8 vai vak 
išskyrus trec Šešt 12 .ki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava. . Sviria 324 Ir 

5935 S. Pulaski Rd.. Chicago IL 

81 St. ir Kaan Ave.. Just ice. IL 
Tai. (1-312) 565-2990 veikia 24 vai | 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDiCAL BUILDING 
3200 W. 8 ia t Straat 

Kablnato tai. (1-312) 737-1166: 
Rei ld (709)395-4911 

DR. S. LAL 
SPECIALVBE VIDAUS LIGOS 

2454 W. 7ist Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2 7 

Kab. tai. (1-312) 595-0349: 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42SS W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm r t<etv i ? 4 

6-9 antr 12-6 penkt 10 12 i 6 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 w 71 st St.. Chicago. m 

Tai.: (1-312)436-0100 
11800 Soutlmatt Hlgtmay 
Palos Melghts. III 90493 

(709)361-0220 (708)391-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2959 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (1-312) 779-2990. 
Raz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIZINAS. M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archac Ava. įprie Austm) 

Valandos oagai susitarimą 
Tai. (1-312)585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Canter-

Napsrvttta Catnpus 
1020 E. Ogden Ava.. Sulta 310. 

Naparvt** IL 80593 
M L 1-706-S27-0O90 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 599-3199: 
Namu. (708) 391-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9745 Wast 63rd Straat 
Va1 pirm antr ketv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Nemažesnis persitvarkymas vyksta 

MEKSIKOJE 
Nežiūrint to, kad nuo 1929 m. 

Meksiką valdančioji partija, Ins
t i tucinė revoliucinė partija 
(PRI), nuo pat pradžių šmeižė ir 
peikė katalikų Bažnyčią ir kad 
Meksikos 1917 m. įvesta 
konstitucija neleidžia jokiai 
bažnyčiai turėt i turtą, laikyti 
pamaldas lauke ar turėti savas 
mokyklas, nuo 1980 dekados 
vidurio Bažnyčios ir Meksikos 
va ls tybės r e ika la i pradėjo 
taisytis su buvusiu prezidentu 
Miguel de la Madrid Hurtado 
(1982-1988) ir jo remtuoju, 
p a s k u t i n i u o s i u s r ink imus 
laimėjusiu, prez. Carlos Salinąs 
de Gortari. 

Nors Salinąs rinkimus laimė
jo su PRI antiklerikaline plat
forma, jo vyriausybė rūpestingai 
puoselėja gerus ryšius su Bažny
čia. De la Madrid, aktyvais kata
l ikas , ne t buvo pakvie tęs 
apaštališkąjį delegatą Jeronimo 
Prigione laikyti Mišias prezi
dentūroje. 

Gi ark. Prigione, gabus diplo
matas ir derybininkas, sugebėjo 
išvystyti reguliarius pasitari
mus tarp Meksikos Vidaus sek
retoriaus Manuel Bartlett Diaz 
ir svarbiausių vyskupų — sukū
rė konstruktyvų dialogą tarp 
tradicinių priešų. Šį ir panašius 
ryšius toliau vysto ir De la Mad
rid paties patvirtintas įpėdinis 
Carlos Salinąs de Gortari. 

Jo laimėjimas 1988 m. liepos 
mėn. buvusių rinkimų daug ką 
nustebino, nes šis 40-metis in
telektualas, turintis du diplo
mus iš Harvard universiteto, 
niekad prieš tai neturėjo rinki
mais laimėto politinio posto. 
Vienas apklausinėjimas parodė, 
kad du trečdaliai meksikiečių ti
kėjo, jog rinkimus iš tikrųjų lai
mėjo jo priešininkas, nacionalis-
tų-kairalų koalicinės Demokra
t inės Revoliucinės parti jos 
(PRD) vadas C. Cardenas ir kad 
Salinąs pergalės silpnas 50.4% 
rezultatas ir tai buvęs „dakep-
tas" . 

Tačiau prezidento rolėje Sali
nąs iki šiol parodė nemaža ga
bumo, rašo prof. George W. 
Grayson; Meksikos politikos 
specialistas. Keturiasdešimt 
penkias dienas po prisaikdini
mo. Salinąs pasiuntė kariuome
nę suareštuoti Jaoąuin Hernan-
dez Galicia, parsidavėlį milijo
nierių, naftos darbuotojų unijos 
vadą, kuris iki tol buvo laiko
mas „neliečiamuoju". Už poros 
mėnesių jis pakeitė Meksikos 
mokytojų unijos vadą, buvusį 
senatorių, politinį priešininką 
Carlos Jongitud Barrios kitu. 
Paskiau į kalėjimą pasodino 
Eduardo Legoretta Chavet, ga
lingos verslininkų šeimos narį, 
už akcijų savanaudišką manipu
liavimą 1987 metų biržos žlugi
me. Be to dar kalėjiman pasodi
no Felix Gallardo, stambų nar
kotikų tinklo organizatorių. 

Tuo pačiu metu ekonomistas 
prez. Salinąs sparčiai vykdė 
„modernizavimo" planą, kuriuo 
apkarpytas valstybinės biuro
kratijos augimas, į privačias 
rankas išleista 600 valstybinių 
įmonių ir padidintas taksų iš
rinkimas. Jis taip pat sumažino 
valstybines subsidijas, palengvi
no importo sąlygas ir deda dide
les pastangas prisivilioti užsie
nio investatorių. Salinąs yra pa
siryžęs Meksikos ekonomiką ap
švarinti nuo korupcijos, padą 
ryti ją judresnę ir integruoti ją 
su JAV-ių ir Kanados ekonomi
jomis. 

Prieš jį rinkimuose kandida
tavęs Cardenas ir jo vadovauja
ma PRD partija nori apsaugoti 
Meksiką nuo ušsienio investato
rių, propaguoja centrinį plana
vimą, ir agituoja prieš JAV-es. 
Jį baisiai suerzino praėjusį bir
želio mėnesį prezidentų Salinąs 
ir Bush padaryta sutartis ben
dromis jėgomis ištirti galimybę 
laisvos prekybos sutarčiai, pa

našiai, kaip JAV-ės tu r i su Ka 
nada. 

Nors Salinąs stiprus vadovą 
vimas padidino jo asmeninį po
puliarumą, jo daromų pakeiti
mų apimtis ir greitis padarė jam 
nemaža priešų ir daug ką diso-
rientavo. Kai kurie biurokratai 
bijo nustoti kyšių, pramonei ir 
verslui pereinant iš protekcinės 
sistemos į laisvosios rinkos. 
Unijų vadai, kurie įpratę užku
lisiuose daryti sutartis su darb
daviais, verkšlena dėl naujai at
siradusių kliūčių jiems beato
dairiškai didinti algas. Versli
ninkai, įpratę Meksikoje turėti 
monopolius ir padaryti 35% pel
no, skundžiasi dėl nelygios kon
kurencijos iš JAV ir japoniškų 
įmonių, o Cardenas remiantys 
intelektualai pranašauja, kad 
Salinąs daromos sutartys su 
JAV ir kitais užsienio kraštais 
graso Meksikos suverenumui. 

Nors Salinąs yra nepraktikuo
jantis katalikas, jis antiklerika
lizmą laiko atgyventu, ir kaip 
kiekvienas sumanus politikas, 
nuolat ieško sąjungininkų. Net 
savo kandidatavimo metu jis 
susitiko aiškintis su šiaurinių 
valstijų vyskupais, kurie tuo
met kritikavo jo PRI partiją dėl 
nelegalių machinacijų. Ir seniai 
p r ieš sudarymą planų dėl 
popiežiaus lankymosi Meksiko
je, jis pakvietė Meksikos mies
to kardinolą Carripio, arkiv. 
Prigione ir kitus Bažnyčios 
vadus į savo inauguraciją. Savo 
kalboje tuo metu jis pareiškė, 
kad modernus kraštas palaiko 
atvirus ryšius su Bažnyčia. Va
sario mėnesį jis paskyrė savo 
asmenišką pasiuntinį prie Va
tikano, nors diplomatiniai ryšiai 
su Vatikanu buvo nutraukti 
1859 m. 

PLB VALDYBA STIPRINA 
POLITINĖS SRITIES VEIKLĄ 

Veikla derinama su Lietuvos vyriausybe 
ALG. S. GEČYS Kovo 11 d. Lietuvos Aukš

čiausiai tarybai paskelbus Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo deklaraciją, PLB valdyba, 
atsižvelgdama į iškilusius iš
eivijai naujus uždavinius, 
priėmė eilę nutarimų sustiprin
ti PLB valdybos ir kraštų bend
ruomenių visuomeninę politinę 
veiklą. PLB valdyba, vicepirm. 
dr. Vytautui Dambravai perėjus 
į Lietuvos diplomatinę tarnybą, 
vicepirm. Algimantui Gureckui 
pavedė prie PLB valdybos 
sudaryti PLB Visuomeninių 
reikalų tarybą ir jai vadovauti. 
Tarybos sudėtin kviestini as
menys — turintys ilgametį vi
suomeninės veiklos patirtį. 

PLB valdybai sudėtį patvir
tinus, liepos 13-14 dienomis 
PLB Visuomeninių reikalų 
taryba susirinko Washington, 
D.C, pirmojo posėdžio. Posėdžio 
laiko ir vietos parinkimas 
nebuvo atsitiktinis. Tai buvo 
specialiai suderinta su Lietuvos 

įjungiant Europos. Pietų Ameri
kos ir Australijos LB kraštų 
vald. atstovus. Salia sumi.iėtų 
asmenų, posėdyje svečio teisė
mis dalyvavo Asta Banionytė ir 
Viktoras Nakas, kur ie savo 
ruožtu posėdžio dalyvius pain
formavo apie jų vadovaujamų 
įstaigų veiklą. 

Veiklos Ga i rės 

Įvadiniame žodyje pirm. A. 
Gureckas pareiškė, kad taryba 
nebus vien tik veiklos kryptį 
nustatantis vienetas. Pagelbėti 
nepr iklausomam gyvenimui 
bepr i s ike l i anč ia i L ie tuva i , 
tarybai teks vykdyti visą eilę 
uždavinių tarptautinėje plot
mėje. Iš PLB valdybos narių 
(.pirm. dr. V. Bieliausko, G. 
Petrauskienės, A. Gurecko) 
lankymosi Lietuvoje ir pokalbių 

Užsienio reikalų ministerio su Lietuvos vyriausybės nariais 
Algirdo Saudargo ir Lietuvos y r a aišku, kad išeivijos ta lka 
Aukščiausios tarybos valstybės 
atkūrimo komisijos pirm. Gedi
mino Šerkšnio atvykimu į JAV 
sostinę. Lietuvos pareigūnai su 
p e r t r a u k o m i s abi dienas 
dalyvavo PLB tarybos posėdyje, 
deta l ia i informuodami apie 
turė tus susitikimus su JAV 
valstybės sekretoriumi James 
Baker ir Valstybės departamen
to aukštais pareigūnais, esamą 

Lietuvos yra pageidaujama ir 
neabejotinai jai y ra būtina. 
Politinėje veikloje pageidau
jama talkos dokumentinės me
džiagos parūpini me, memoran
dumų projektų paruošime, leidi
nių svetimomis kalbomis seki
me ir juose Lietuvą liečiančių 
klaidų at i ta isyme, pagalbos 
tarptautinėse konferencijose. 
Lie tuvos po l i t i nės s r i t i e s 

politinę padėtį Lietuvoje ir darbuotojų kadrams šiuo metu 
artėjančias derybas su Maskva, esant negaus iems , užsienio 
Posėdyje buvo paliesti glaudaus lietuvių ta lka yra reikalinga, 

Salinąs dar pagerino ryšius su 
Bažnyčia, kai popiežius lankėsi 
Meksikoje. Popiežiui atvykus 
gegužes 6 d., veikdamas „asme
niškoje rolėje", j i s šiltai pasvei
kino popiežių ka ip „taikos pili
grimą ir dėkojo jam už „skati
nimą daugiau teisingumo, dau
giau dalyvavimo, daugiau dė
mesio — ypač vargšams, kurių 
dalia yra ir mūsų. Kadangi 
94 proc. visų televizijos apa
ratų stebėjo popiežiaus atvyki
mą. Salinąs populiarumas po šio 
įvykio pašoko A%—6%. 

Cardenas popiežiaus viešna
gės metu būtų galėjęs puikiai iš
naudoti progas savo politinei 
markei pakelti. Anot straipsnį 
rašiusio Grayson, popiežius savo I 
kalbose, kuriose lietė Lotynų i 
Amerikos valstybių tarptauti- į 
nių skolų panaikinimo svarbu- ; 
mą, korupcijos panaikinimą, 

vargšų išnaudojimą, davė tiek 
daug progų kairalų vadams ap
sisiausti popiežiaus žodžiais ir 
žadėti visų tų blogybių panaiki
nimą, peikiant Salinąs neolibe-
ralų gynimą privačios nuosavy
bės ir laisvos rinkos, kuri ar
timoje ateityje labiausiai pa
kenks neturtingiausiems, ku
riems valdinė pašalpa ir patar
navimai labiausiai reikalingi. 

O Cardenas tik kritikavo Sali
nąs už lėšų eikvojimą popiežiaus 
vizitui ir popiežių peikė už kiši
mąsi į Meksikos politiką. Popu
liarios Socialistų partijos vadas 
ragino pasinaudoti konstitucijos 
33-ju straipsniu ir išvaryti 
popiežių iš Meksikos. Valstybės 
kontroliuojamas TV tinklas pil
nai transliavo opozicijos antipo-
piežišką retoriką, anot Grayson, 
„leisdama jiems patiems pasi
karti antiklerikalizmo virve", 
nes nežiūrint Meksikos politi
nės istorijos,per 90% visų mek
sikiečių save laiko katalikais. 

Šis Salinąs sugebėjimas pasi
naudoti popiežiaus vizitu, at
rodo sėkmingai nupirko jam 
daugiau laiko Meksikoje vykdy
ti savo savotišką ekonominį per
sitvarkymą. 

a. g. 

bendradarbiavimo bei veiklos 
su Lietuva derinimo klausimai. 
Posėdyje, kuris vyko Lietuvos 
pasiuntinybėje, dalyvavo sve 
čius iš Lietuvos globojąs Lie
tuvos atstovas JAV Stasys Lozo
rai t is ir Lietuvos diplomatų 

Lietuvai siekiant gauti įvairių 
užsienio institucijų paramą, 
stipendijas, vykdant pasikei
timus įvairių sričių ekspertais, 
organizuojant užsienio delega
cijų apsilankymus Lietuvoje. 
PLB taryba puoselės minėtų 

pasitariman specialiai atvykęs » * * « * v e i k l a tiesiogiai ir per LB 
Lietuvos generalinis konsulas kraštų valdybas. 
Vaclovas Kleiza. 

PLB tarybos sudėtis 

Naujai sudary tą 

Artimos ateities veiklai PLB 
tarybos numatyti uždaviniai 

P L B Siekt i pasau l io vals tybių 
Visuomeninių reikalų tarybą d ip lomat in io p r i p a ž i n i m o 
sudaro Algimantas Gureckas - L ie tuvos v y r i a u s y b e i . Tai 
pirm. Rimas Česonis, Gintė Da- vykdytina jtaigojant kraš tų vy-
mušytė, Algimantas Gečys, Gai- riausybes. parlamentus, viešąją 

nuomonę formuojančias institu
cijas ir tarpininkaujant Lietu
vos atstovams, kad j ie būtų 
į t r a u k i a m i Į t a r p t a u t i n i u s 
mokslinius, visuomeninius, kul-

tokie yra Arvydas Barzdukas ir tūrinius, socialinius, sportinius 
dr. Tomas Remeikis — JAV ir bei k i tus junginius. 
dr. Romas Vaštokas — Kanada. įtaigoti Lietuvos nepriklau 
Ateityje bus stengiamasi PLB somybei palankias vyriausybes, 
tarybos sudėti praplėsti, į ją kad jos vykdytų į Sov. Sąjungą 

lė Klimaitė ir Gabija Petraus
kienė. Ex oficio tarybai pri
klauso JAV LB ir Kanados LB 
kraštų valdybų visuomeninių 
komisijų vadovai. Šiuo metu 

diplomatinį bei ekonominį spau
dimą tar t is su Lietuvos vyriau
sybe nepriklausomybės klau
simu. 

Tau tų apsisprendimo teisei 
esant garantuotai tarptaut inės 
teisės nuostatų, siekti, kad dery
bos t a rp Lietuvos ir Sov. Sąjun
gos vyktų tarptaut inėms insti
tucijoms (pvz. Jungtinėms Tau
toms, Europos Saugumo ir koope
racijos konferencijoms) stebint. 
Sov. Sąjungai ir Lietuvai esant 
nelygiomis derybų partnerėmis, 
tarptaut inio forumo dėmesys 
mūsų bylai galėtų garantuoti 
te isėtumu pagrįstą sprendimą. 

Ilgi Lietuvos okupacijos metai 
ir sovietų ekonominė blokada 
stipriai sužalojo Lietuvos eko
nomiją. Lietuvai y ra būtina 
skubi užsienio parama. PLB 
dabar t in iu metu vykdoma fi
nansinė bei medicininė parama 
L ie tuva i p lės t ina , s iekiant 
Lietuvą kvalifikuoti gavimui 
paramos iš steigiamo fondo de
mokratijai puoselėti Rytų Eu
ropoje. 

PLB sieks įtaigoti viešosios 
opinijos formuotojus, kad jie 
s t i p r i a u pa remtų Lietuvos 
nepriklausomybę ir pasmerktų 
sovietų vykdomus pagrindinių 
žmogaus bei valstybės suvere
n in ių teisių pažeidimus Lietu
voje. 

CSC E konferencija 

Pokalbių su Lietuvos Užsienio 
reikalų ministeriu metu tarybos 
nariai plačiau palietė Lietuvos 
valstybės dalyvavimo Helsinkio 
sutarčių procese klausimus. 
Pr ieš kelis mėnesius Kopenha
goje vykusioje konferencijoje 
PLB valdybos atstovai talkino 
Lietuvai,paruošdami memoran
dumus, pranešimus spaudai, 
sudarydami galimybes Lietuvos 
vyriausybes atstovams užmegz
t i pažintis su užsienio kores
pondentais. A. Saudargas pagei
davo tolimensio tokio pobūdžio 
bendradarbiavimo su PLB. 

Klaus imas iškilo, kuriose 
Helsinkio akto peržiūros pro
ceso konferencijose Lietuva, tal
k inan t užsienio lietuviams, 
turė tų dalyvauti. Paskutiniuo
j u m e t u , specialiems akto 
straipsniams aptarti konferenci
jos vyksta kas keli mėnesiai. Tin
kamai dokumentacijai paruošti 
reikia laiko, o kelionės ir įvairi 
veikla konferencijos metu parei
kalauja nemažų išlaidų. Buvo 
sutarta pagrindinį dėmesį skir
ti lapkričio mėnesį Paryžiuje 
įvyksiančiai baigminei konfe

rencijai, kada konferencijos 
uždarymui atvyks valstybių gal
vos. Susirinkimo akims esant 
nukreiptoms į Paryžių, Lietuvos 
vyriausybės atstovai ir PLB pa 
re igūna i s tengsis atkreipti 
pasaulio dėmesį į sovietų karių 
tebemindž io jamą Lietuvą. 
Lietuvos valstybės tikslas yra 
dalyvauti Helsinkio akto pro
cese pilnomis valstybinėmis 
teisėmis. Jei sovietai užkirstų 
tem kelią, tektų ieškoti kraštų, 
kurių delegacijos viešai pasi 
sakytų už Lietuvos nepriklau
somybę. 

San tyk ių su tautybėmis 
r e ika lu 

Eilė metų, ka i PLB valdybos 
patvirtinti ryšininkai palaiko 
ryšius su Lietuvos kaimynine 
mis tautomis. Bendradarbiau
jama su lenkų, rusų, ukrainie
čių, žydų ir Pabaltijo tautų va
dovais, kiek pajėgiama sekama 
jų spauda. Su lenkais yra 
pavykę bendradarbiavimą pra
plėsti į tarpvalstybinio pobūdžio 
plotmę. Prieš kelerius metus 
lenkų ir lietuvių santykių klau
simu Romoje PLB atstovai daly
vavo pasitarime su Lenkijos 
seimo ir Lenkijos demokratinių 
partijų atstovais. Lietuvai pa
skelbus nepriklausomybę, pana 
šaus pobūdžio pokalbiai yra 
vykdomi Lietuvos vyr;_usybės 
atstovų, tačiau PLB veikla nėra 
netekusi ankstyvesnio aktualu
mo. J i tebelieka svarbi,ryšius 
puoselėjant su tų tautų išeivijos 
atstovais, kurių į taka Sov. 
Sąjungai disintegruojant išeina 
už gyvenamo krašto ribų. 

Posėdyje teko paliesti Kana
dos ir JAV spaudoje padažnė
jusius žydų tautybės asmenų 
išpuolius prieš pačią Lietuvos 
valstybės idėją. Šmeižiama 
dabartine Lietuvos vyriausybė, 
jai primetant perdėto naciona
lizmo ir antisemitizmo apraiš
kas. Kaltinimai oe mažiausio 
pagrindo. Su Sąjūdžio atėjimu 
dešimtmečiais sovietų smukdy
ta Lietuvos žydų bendruomenės 
veikla suklestėjo. Pradėta Lie
tuvoje leisti žydų laikraštis, 
s te igiamos žydų mokyklos, 
kultūros centrai, organizuojasi 
žydai sportininkai ir t.t. Savo 
pareiškimais Lietuvos vyriausy
bės palankumą yra paliudiję 
Lietuvos žydų bendruomenės 
vadovai Emanuelis Zingeris, 
Gregonjus Kanovičius ir k t . 
Savo ruožtu PLB pareigūnai su 
Kanovičium ir Zingeriu y r a 
su s i t i kę j iems l a n k a n t i s 
Amerikoje ir aptarę svarbą stip
rinti okupacijų metais sužalotus 
lietuvių — žydų santykius. 

PLB taryba, apsvarsčiusi ka i 
kurių Amerikos žydų pareiški
mų Lietuvos valstybingumui 
daromą žalą, pritarė lietuvių ir 

žydų bendruomenių vadovų 
konferencijos sušaukimui 1991 
metų pradžioje. Tikimasi, kad 
atsakingų vadovaujančių asme
nų pokalbis ir akademinis 
žvilgsnis į okupacinį laikotarpį 
prisidės prie lietuvių — žydų 
santykių išlyginimo. 

Nobelio premija 
Landsberg iu i 

JAV Helsinkio komisija yra 
nominavusi Lietuvos Aukščiau
sios tarybos pirm. Vytautą 
Landsbergį Nobelio taikos pre
mijai. Savo taktu, taikingumu 
ir bekompromisimu principin
gumu Lietuvos nepriklausomy 
bės įdėjai Landsbergis yra užsi
tarnavęs daugelio pagarbą. Jo 
pradėta „dainuojanti revoliu
cija" privedė Sov. Sąjungą prie 
derybų stalo su Lietuva. Visam 
pasauliui stebint, pavergėjas ir 
pavergtasis sės prie derybų 
stalo. 

Vieša paslaptis, kad Nobelio 
premijai pelnyti būtinos „Public 
Relations" pastangos. Paveikti 
premiją skiriančią komisiją 
būtinos gausios įtakingų asme
nų rekomendacijos, spaudos 
palankumas, pritarimas iš visų 
pasaulio kampų. PLB taryba 
nutarė imtis žygių sudaryti 
komisiją, kuri rūpintųsi V. 
Landsbergio asmenybės iškėli
mu ir jo rėmėjų pastangų jun
gimu. 

PLB atitenka pareiga talkin
ti Lietuvai, po penkiasdešimt 
nelaisvės metų vėl bandančiai 
žengti valstybinės nepriklau
somybes keliu. Totalitarizmo 
slopinta tauta yra būtina išei
vijos dėmesio ir paramos. PLB 
institucijos ryžtasi Lietuvai 
pagal išgales visokeriopą pa
galbą teikti. 

TARŠA CHICAGOJE 

Kovai su tarša įstaiga skelbia, 
kad 119 JAV miestų turi per 
daug anglies dvideginio taršos. 
Per paskutinius trejus metus 
Chicagos metropolinėje srityje 
buvo maždaug tik po 13 dienų, 
laisvų nuo šios taršos 

TAMSOS NUOSTOLIAI 

Mero įstaiga paskelbė, kad. 
sugedus elektrai vakarinėje 
miesto dalyje. Chicagos miesto 
iždas turėjo pusę milijono 
dolerių nuostolio. Vien maisto 
sunkiau nukentėjusiems buvo 
i šda l in t a už 400,000 dol. 
Miestas nori. kad Common-
weal th Edison e lekt ros 
bendrovė atlygintų nuostolius 
miestui, gyventojams ir versli
ninkams. 
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— Ačiū, Vito!.. Tu esi geras draugas! Kitas tavo 

vietoje būtų nusavinęs pinigus ir nudūmė- • velnio 
vestuves! Dabar tikrai žinau, kad įsigijau gera draugą! 
Dar tokio nesu turėjęs! Nagi, tą progą reikia įšvęsti! 

Dikas patenkintas. Tapšnoja draugo pečiu- Vytas 
kiek susikrimtęs akimirkai pagalvoja — tikra., kodėl 
jis negalėjo padaryti taip, kaip sako pats Dika>? Pasi
imti jo pinigus, o jį patį palikti Dievo valiai! Taip 
reikėjo! Bet taip nepadarė gal dėl to, kad neturėjo kur 
nakvoti, gal tikėjo Diko draugyste ir globa0 T dėl tik 
paklausia, lyg pabudęs: 

— Kokią progą? 
— Nagi, pinigų atgavimo! Kai nusiger:u -ai visi 

mano ištekliai pražūsta sykiu su sugėrovą- -• O šį 
kartą tu man juos išsaugojai! 

Dikas valandėlei nutyla, kažką svarsto 
— Be to, argi kasdien išeini iš cypės, ką9 

Abu žvelgia vienas į antrą. Šypsosi P "gva jų 
akys vis švinta. Juokas virsta vis garsėjančiu kva
tojimu. Pavargę nutyla. 

— Man rodos, mes j au bare atšventėme 
Dikas kumšteli sėbrą. 
— Eik jau... Tai buvo tik susitikimas! Tok as pro-

fas reikia švęsti savaitėmis! Juk dvejus metu? atpylei! 
inai ką? Tu čia pasėdėk, pasitvarkyk, o »į truputį 

išeisiu. Parnešiu ką nors užėsti, ką nors gerklei pra
plauti. . . Padarysim tikrą balių! 

Mėlynveidis velkasi savo žiponėlį, sagstosi kelnes, 
įsiveria vėl tarpupirščius į guminius sandalus. Dar 
kar tą įsit ikina, kad kišenėje pūpso krūva banknotų. 
Mirktel i sėbrui ir greit pradingsta. 

— Likęs vienas Vytas kiek patvarko, apglosto 
guolį, k u r miegojo Dikas, sumetęs į jo lovą ir savo 
antklodę ir patalynės likučius. Apsirengti nereikėjo, 
nes miegojo su drabužiais. Surenka išbarstytas kortas, 
pa t ik r ina ar visos tebėra. Ima dėstyti pasiansą. Skirs 
to į krūveles apvoliotas, riebokas nuo ilgo vartojimo 
kortas. Pr is imena — pasiansą dėstyti išmokė Nancy . 
Ak, tegul ją galas, tą lakstūnę, tą svetimgaudą!.. 

Pro išdaužtus langų stiklus retkarčiais dvelkteli 
žuvimis a tmieš tas oras. Pasigirsta tolimas garlaivio 
sirenos s ignalas . Gūdu pasidaro sieloje, lyg ko ilgu... 
Visada garlaivio sirena jį taip nuteikdavo... O ypač čia, 
nuošalioje uosto vietoje, k u r automobiliai retai užklys
ta, nebent parveža tokius keleivius, kaip šiandien Vytą 
su Diku.. . O gal tai buvojau vakar9 Ak, dabar pajun 
t a tą skaudžią vienatvę, nes pasauly nebeturi šeimos, 
neturi artimųjų... 

Bando galvoti, ką darys ateityje Nori kažką žy 
maus ir nepaprasto gyvenime atsiekti, būti žinoma 
garsenybe. Bet kaip? Viskas, ką savyje tur i , tai t ik 
kilnūs, gražūs tikslai. Bet jie dar nėra įvykdyti, tik jam 
pačiam mieli i r brangūs.. . Žinoma, jie brangesni už 
menkus, kad ir įgyvendinamus... Pagaliau koks gi žmo
gaus gyvenimo tikslas? 

Čia sust ingsta tarytum regėdamas kokią prarają. 
Iš t iesų, koks tikslas? Kam žmogus gyvena? Na, 
žinoma, tik sau, savo laimei! Vyto tikslas pasiekti 
visko! Laimes, garsumo, turto... Taip, turto! Būti tur
tingu visada troško. Labai turtingu. Tokiu, kad 

nereikėtų ieškotis darbo, skaitytis su kiekvienu cen
tu.. Važinėti po pasaulį, matyti visas įžymybes, 
grožybes! Leisti sau viską, ko tik užsigeistų... 

O kas turtingas, tas kartu ir laimingas. Nes už 
pinigus, kaip sakydavo Arturas, yra viskas! Moterys, 
nuosavybės, malonumai... Visas keblumas — kaip tuos 
pinigus gauti, k a i p laimėti, kaip prie jų prieiti? Štai, 
Dikas. J i s vagia, apiplėšinėja krautuves, net dideles 
įstaigas. Sakėsi apiplėšęs net bankus... Bet ar tai 
gelbsti? Štai, prageria, arba nusigėręs pameta pinigus... 
Tada vėl jų įsigyja plėšimu. Pagauna jį. Pasėdi 
kalėjime. Išėjęs ir vėl tuo verčiasi... O kada visa tai 
baigsis? 

Nejau Vytas tą patį darys? 
Ilgai negali atsakyti į šį klausimą. Bijo. Nedrįsta 

tvirtinti. Nedrįsta neigti. Jaučia — jis neturi savo 
valios. Jei Dikas jam įsakytų, jis eitų piešti, nes jam 
reikia pinigų, tų taip nervus raminančių cigarečių ar
ba anų baltų miltelių. . O dabar be jų kažkaip neramu 
viduje... Norisi jų, o Dikas išėjęs, išsinešęs net papras
tųjų cigarečių pokelį. Reikės palaukti, gal parneš 
naujų... 

Beldimas į duris ne tik atitraukia Vytą nuo kortų 
dėliojimo, bet kiek išgąsdina, nes nesitikėjo ką nors at
silankysiant. Pakyla ir nukiūtina prie durų. Pamato 
iš gatvės tamsos išnyrantį jauną, liesą vyrą. Salia jo 
apvalių formų tamsiaplaukė mergina I akis krinta jos 
blyškiai dažytos lūpos. Stambūs, pailgi ir juodi 
auskarai siekia pusnuogių pečių. Ji nėra graži, bet ir 
nebjauri. Beveik apskritos juodos akys ryški lyg 
taškeliai melsvuose kosmetikos rėmuose. 

— Ar namie Dikas9 

— Jis tuoj sugrįš Jeigu esate jo draugai, prašom.. 

(Bus daugiau) 
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ATSILIEPIMAS BALSUI 
TYRUOSE 

Balt ic American Freedom 
League (BAFL) arba Amerikos 
B a l t ų La i svės lyga imasi 
žingsnių suvesti visų norinčių 
Lietuvai padėti žmonių pastan
gas j vieną stiprią veiklos grupe. 
BAFL kviečia visus Lietuvai 
prijaučiančius žmones prisidėti. 

Po daug galvojimo, ieškojimo, 
pasitarimų su Amerikos val
džios sluoksniais, profesionalais 
t a r p t a u t i n ė j ekonomijos ir 
politikos srityje mes skelbiam 
„Operation Independence". 

K a s t si yra? Tai yra labai spe
cifinė programa, kuri remiasi 
ekonomine ir politine pagalba 
Pabaltijo kraštams. Ta pagalba 
yra dabartinei ir artimesnei bei 
tolimesnei Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos ateičiai. 

Sią programą įvykdyti mes 
tur ime samdyti labai kvali
fikuotą ir gerais ryšiais, geromis 
pažintimis turtingą konsulta
cijos firmą. Ši firma tur i turėti 
gerą patyrimą, kaip įtakoti 
Kongreso sprendimus ir pro
cesus mūsų naudai su mūsų lie
tuvių parama. Ta firma turi pa
stoviai diena iš dienos dirbti su 
Amerikos valdžia ir tu r i turėti 
plačias pažintis ir kontaktus 
Kongrese, administracijoj ir di
džios iose A m e r i k o s biznio 
firmose. 

„Opera t ion Independence" 
dirba išrūpinti: 

1. Jungtinių Amerikos Vals
tybių pripažinimą ir paramą 
p i lna i nepr ik lausomybei ir 
s u v e r e n i t e t u i Pabal t i jo 
respublikose. 

2. Su jung t i M F N fMost 
Favored Nation) stovj ir JAV 
prekybos kreditus su Pabaltijo 
k r a š t ų n e p r i k l a u s o m y b ė s 
p r i p a ž i n i m u Amerikoj ir 
Sovietų Sąjungoj. 

3. Pastovias Amerikos mi
sijas (vėliau ambasadas) Vil
niuje, Rygoje, Tal i j ie t kad 
jos ga lė tų s tebėt i derybas 
liečiančias tų kraštų nepriklau
somybės ir teisingą humanita
r inės pagalbos iš Amerikos tei
kimą Lietuvai. 

Kaip v i s a t a i atsieksirn? 

1. S u t v i r t i n s i m savo pasavo 
stangas ir tvirtai susiorganizuo-
sim paremti kongresmanus. 
senatorius ir prezidentą Bush 
palaikyti Pabaltiečm interesus, 
kaip nepriklausomybe dabar, 
finansine žmogiškumo parama 
i r e k o n o m i n e s gal imybes 
ateičiai. 

2. Pasamdysim profesionalią 
..advocacy" firmą VVashinj^tone. 
užtikrinti , kad „Operation In
dependence" pastangos būtu 
nukre ip tos į tuos asmenis, 
komitetus ir veiksmus, kurie 
neštų didžiausias ir geriausias 
pasekmes Lietuvai. 

3. Išplėsim veikimo lauką 
ir pritarimą Pabaltijo klausimu 
už mūsų tautinių riba 

4. Rasim būdu paveikti res
publikonus ir administraciją. 
kad jie permąstytų savo elgesį 
Pabaltijo klausimu, nes Pa-
baltiečių balsai turės Įtakos 
rinkimuose. 

Kodėl mums reikia samdyti 
profesionalus, o ne savo žmones? 

1. Reikia įrodyti, kad yra la 
bai svarbu Amerikai pripažinti 
ir palaikyti demokratiškus pnn 
cipus ir del to paremti demokra 
tiskai ir laisvai nubalsavusių 
pabaltiečių žmonių nepriklau 
somybės — laisves atstatymą 

2. Įtikinti Amerikos valdžią ir 
surast i ekonomines progas biz
nam su Pabaltijo kraštais, reikia 
profesionalios organizacijos su 
d a u g e l i o metų patyrimu toje 
sferoje. Mes dabar neturime 
laiko pagamint i žmonių su 
tokia pat i r t im ir kontaktais iš 
mūsų pačių tarpo. 

3. Rekonstrukcijos finansiniai 
"""sprendimai jau vyksta Rylų Eu 

ropai paremti , mes turim būti 

užtikrinti, kad Pabaltijo kraštai 
bus įjungti į tą grupę. 

Dirbsime visiems priimtinu 
būdu, reiškia, jei Pabaltijo kraš
tai laimės, laimes ir Amerika. 
Mes dabar , kai Amer ikos 
biudžetas įtemptas, neprašome 
ilgalaikės finansinės paramos, 
bet tik pagalbos, kuri Amerikai 
ne tik bus grąžinta, bet ir neš 
pelną. 

Suorganizuosime Atstovų rū
muose ir senate koalicijas ir 
, , c aucuses" tarp pol i t in ių 
partijų. Pastiprinsime efekty
vumą ,,Ad Hoc Committee on 
Baltic States and the Ukraine", 
kad klausimas būtų nuolat 
gvildenamas ir aktyvus, kad 
nauji interesai nepaveržtų 
dėmesio nuo mūsų ir klausimas 
nenumirtų. 

Įvesim ..Congressional Hear-
ings", į kuriuos pakviesim 
asmenis iš Pabaltijo kraštų iš
aiškinti jų padėtį ten dabar. 

Surasim Amerikos biznio 
kompani jas , kurios domisi 
bizniauti su Sovietu Sąjunga, 
kurios įrodys Sovietų kompa
nijoms, kad bizniui gerai vyk
dyti, Pabaltijo kraštai turi būti 
nepriklausomi, nes geram biz 
niui reikia politinio pastovumo. 

Visam tam įvykdyti turėsime 
turėti vieningą ,,grass-roots" 
veiklą, kuri darys įtaka House 
Foreign Affairs. Ways and 
Means, Appropriations ir pana 
šiems komitetams bei reikalin 
goms Amerikos organizacijoms, 
kurios leis Baltiesiems rūmams 
aiškiai žinoti, kad Lietuva nėra 
parduodama 

Matote, užmojis didelis, bet 
įmanomas įvykdyti, jei mes visi 
susidėsim ir remsim „Opera
t ion Independence" finan
siškai ir savo darbu. Su tokiu 
dideliu pareikalavimu pagalbos 
Lietuvai, suprantama, kad ne 
visi pajėgiam tuoj pat duoti, 
kiek norėtumėm. Tai duokim, 
kiek tik įmanom šiandien ir 
daugiau vėliau. Prašome aukos 
čekius rašyti BAFL — Opera
tion Independence. Visos aukos 
bus nuoširdžiai priimamos nuo 
mažiausios iki didžiausios. Jos 
bus vartojamos 100r£ „Opera
tion Independence". Yra labai 
svarbu surnkt i kiek galima 
daugiau pinigų dabar, nes 
norime pradėti darbą ne vėliau, 
negu paskutinę rugpjūčio sa
vaitę. Retai istorijoj pasitaiko 
tokia gera proga padaryti tiek 
daug gero. Lietuvos lietuviai 
didvyriškai elgiasi priešu spau 
džiami. bet nepasiduoda. Prisi 
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AUKOTOJAI, AUKOS 
IR KUR JOS EINA 

J U R G I S JANUŠAITIS 

Išeivijos lietuvių spaudoje vis 
dažniau užsimenama apie pa
gausėjusių fondu paskirtį, veik
la, api^ lėšų telkimą, organizuo
jant įvairią pagalbą Lietuvai da
bar. Keturis dešimtmečius mū
sų politiniam gyvenimui vado 
vavę veiksniai taip pat telkė 
lėšas, steigė Tautos fondą. Šio 
fondo paskirtis — tiesiogiai rem
ti Vliko veiklą. Gyvą ir labai 
naudingą veiklą vykdė Lietuvių 
fondas, kurio tiesioginė paskir
tis - remti lituanistinį švieti
mą, mokslą, meną. kultūrą, jau
nimą. 

Tie fondai augo lėtokai. Saky-

dėkim prie jų kaip ir kiek 
galime. Antros progos Lietuvai 
padėti gali nebūti, negalim mes 
nusigręžti nuo jos, kaip šiuo 
metu yra nusigręžęs visas 
pasaulis. Duokime kiekvienas, 
kiek tik galime! Prašom siųsti 
aukas: BAFL — Operation In
dependence. 25802 Prairiestone 
Dr.. Lagūna Hills, CA 92653. 
Jei turite kokių klausimų, pra
šome skambinti 714 362-1472. 
Jei nerastumėte mūsų namie, 
palikite savo vardą, pavarde ir 
telefono numerį ir mes greitai 
paskambinsime. Vos tik ateis 
auka. aš prižadu -Jums tuoj 
pranešti. 

L iuda Avižonienė 

sime, kad ir Lietuvių fondas per 
t r i s dešimtmečius vos priartėjo 
prie penktojo milijono ir narių 
tesusidarė nepi.:.•• septyni tūks
tančiai. 

Šalia minėtų aidžiųjų fondų, 
steigėsi ir egzistavo mažesnieji, 
ideologinių organizacijų fondai, 
turį taip pat kilnius tikslus pa
dėti atgimstaijc.ai Lietuvai ar 
remti kultūrine? apraiškas. Po 
daugelio metų. tekio nuoseklaus 
fondų darbo atg.Tie Lietuva, pa
skelbė nepriklausomybe, šau
kiasi pagalbos 

Atrodo, kad šeiviją įvykiai 
užklupo nepa>.ruošusią padėti 
Lietuvai. Prasidėjo svarstymai 
— remti, neremti, laukti, žiūrė
t i , kas bus toliau, juk Lietuva 
dar okupuota, aukoti doleriai 
gali atitekti okupantui ir dar 
daug įvairių nuomonių. Juk 
tiek daug metu Lietuva gyveno 
okupacijoje, tad pirmosios lais
vės prošvaistes kai kam atrodo 
dar netikros. Tuo tarpu Lietu
va, paskelbus: nepriklausomy
bės atkūrimą, sunkiausiose 
sąlygose, okupantų replių spau
džiama, ryžtingai žvelgia į 
ateitį, planuoja valstybės atkū
rimo darbus, kai kuriuos vykdo, 
bet visam tam juk reikia pagal
bos dabar. 

Sujudo ir mūsų visokie veiks
niai. Įsisteigė ..Pagalbos Lietu
vai"' fondas. įsisteigė „Hotline", 
,,Lithuanian Mercy Lift", susi
darė aktyvios veiklos komitetai, 
nepriklausą nuo veiksnių, fon
dai pažadėjo milijoną, pusę mili
jono dol. Ypač jaunajai kartai ir 
profesionalams sujudus. įsteig
tieji fondai, fondeliai konkrečiai 
dirba, telkia l»šas. vaistus, me
dikamentus, knygas, techninę 
pagalbą ir jau siuntos rieda j 
Lietuvą. Vilniaus radijo dažnai 
mini apie gautas siuntas, dėko 
ja organizatorėms. Vaistai, me
dikamentai, vaikams drabužė 
liai, net maistas skirstomi 
ligoninėms ar tuo besirūpinan 
čioms organi7acijoms. 

Atrodo, kad čia mums padeda 
didžiosios amerikiečių vaistų ir 
kitu reikmenų firmos. Tokiu 
atskirų komitetų iniciatyva 
sveikintina ir remtina. Kada 
visi prašo aukų, eiliniam žmo 
gučiui ir kyla klausimas: auko 
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GREIT 
PARDUODA Į 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba.nonte būti 
Rimo Stankau* Klientais Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

ti tai aukoti, bet kur dingsta su
aukotos sumos, kaip jos panau
dojamos, kodėl nėra viešos at
skaitomybės skelbimų, kodėl 
neskelbia aukotojų. Tokias 
kalbas tenka dažnai girdėti, kai 
susiburia didesni būriai pabend
ravimui, kai po gerų vaišių, 
prasideda ..didžioji" politika. 
Tikrai įdomu tokių šnektų pasi
klausyti. Kai įsigilini į šią kri
tiką, suvoki, kad tie žmonės 
neseka spaudos, neskaito spau
doje tokių fondų, fondelių pra
nešimų, kuriuose kaip tik ir 
skelbiama apie suaukotų sumų 
panaudojimą pagalbos Lietuvai 
reikalui. 

Skaitau, kad vienas tautietis 
rūstauja: daviau Lithuanian 
Mercy Lift tūkstantinę. O kur 
jie juos padėjo. Nėra paskelbta, 
kad mano auką gavo. kam išlei
do... Užmetu akį j spaudoje 
įdėtus skelbimus. Mercy Lift 
skelbia kiek, ko ir kada išsiun
tė Lietuvai, šalia to, aukotojų 
skelbiamas sąrašas ir pačiame 
aukotojų sąrašo viršuje, tūks
tantininkų tarpe ir to tautiečio 
pavardė. Taigi visi fondai, fon
deliai. sutelkę lėšas, skelbia 
kada ir kur pinigus padėjo. 
Skaitykime spaudą, žinosime, 
kur eina mūsų aukos. Nereikė
tų abejoti sąžiningumu ar visuo
menėje skleisti panašius gan
dus, nes neigiami gandai ardo 
didžiuosius užmojus. Sakoma, 
kad turi būti tokių fondų koor
dinacija, ja turėtų rūpintis 
veiksniai. Bet juk ir veiksniai 
nesutaria savo tarpe. 

Žinoma, atrodo, kad plačiau
sią ir giliausią ..Pagalbos Lietu
va i" vagą varo PLB, JAV, Ka
nados. Australijos LB krašto 
valdybos. Tad gal ir būtu tikslu. 
kad šalia tu fondu veikią mažes
nieji apie savo veiklą, atliktus 
darbus surinktas aukas ir pra
neštų PLB ar kraštų valdyboms, 
o jos gal galėtų paruošti kas mė
nesį detalias apyskaitas ir pa
skelbti visuomenės žiniai spau
doje. Tokiose apyskaitose turė
tų būti surinktų pinigų duome
nys, išvardintina. kur tos sumos 
išleistos, sužymint pagalbos 
rūšį. pobūdi, kada. kam pagal
ba teikta. 

Manau, kad tokie duomenys 
spaudoje apramintu ir tuos. ku
rie dabar stipriai abejoja su
rinktų aukų paskirstymo tiks
lingumu ir pan. Žinoma, tai 
būtų didelis darhas. Bet jis bū
tų labai naudingas ypač dabar, 
kada tiek daug yra fondelių. ir 
visi prašo jiems aukoti. 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui; 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietmė jstaiga 

ALEKANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski. Chlcago, IL 60629 
(312)767-6655 

I letuviams žinomas ir patikimas vardas 

FOR SALE _ ' 

„ATTENTION: GOVERNMENT 
SEIZED VEHICLES from $100. 
Fords, Mercedes, Corvettes. 
Chevys. Surpius Buyers Guide. (1) 
602-838-8885, Ext A-7765." 

Parduodamas Vilniuj* visai naujas 
1990 m. Moskvich auto. $4,500. Puiki 
dovana. Kreiptis vakarais: 

tai. 818-703-8675. 

HELP WANTED 

„ATTENTION: POSTAL JOBS! 
Start $11.41/hour! For application 
info calt (1) 602-838-8885, Ext. 
M-7765, 6 am — 10 pm, 7 days." 

„ATTENTION: GOVERNMENT 
HOMES FROM $1 (U-repair)! De-
linąuent tax property Reposses-
sions. Call (1) 602-838-8885, Ext. 
GH-7765." 

REAL ESTATE 

• mis. KOMPIUTERIŲ 
pagaiDa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

V i k t o r a s Š lmaWs,Rea l to r 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzle Ava. 
Tel. 436-7878 

Parduodamas 9 butų pastatas 
prie Pulaski ir 59 St. Virš $40,000 
pajamų įmetus. Skambinti. 
SL Corp. 312-436-7100 

QntuiK 21 
KMIECIIC REALTORS 

7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Mayer. )i 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in ingai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
vel tu i . 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 378-5996 

10%—20° /o—30% pigiau mokėsit už 
automobi l io ir ugnies draudimą pas 
mus . 

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

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 
- ' * -

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicngos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Išėjo iš spaudos naujas Alfon
so Tyruolio lyrinės ir epinės poe
zijos rinkinys 

ŠIAPUS IR ANAPUS SAULĖS 

Rinkinyje yra nemaža eilėraščių 
aktualia tematika. Išleido M. Mor
kūnas. Meninis apipavidalinimas 
dail. P. Aleksos. 112 psl. Kaina su 
persiuntimu 7.50 dol . III. gyvento
jai dar prideda 48 et. valstijos mo
kesčio. Knyga gaunana „Drauge" 
ir pas knygų platintojus. 

Remontuoju namus, atlieku dažy
mo, cemento taisymo darbus prieina
ma kaina. Turiu rekomendacijas. 
Kreiptis [ Arvydą: 312-737-9473. 

GREITAI IR GERAI atliekame 
namų remonto darbus. Skambinti 
Juozui vakarais nuo 6 v.v. 

Tel. 312-436-7639 

Kuropos Lietuvių studijų savaites ^veicarijojo daly\.> -
Alina Griniene, viešnios i* Vokietijos ir Lietuva 

sol J.aima Stepaitiene. 

Nuotr R. Kuhil iūtės 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTF 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 — Jr.00 v. vakaro . 

Visos l a i d o * i i W C E V stoties 
1450 A M banga . 

Adre«a»: 511 So. Nolton A\e . 
WUIow Springs. IL. 60480. 

Tel.: |708> 839-2511. Tel-FAX tas pats 

R 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

RAŠTAI. I tomas. Jonas Aistis. 450 psl $15.00 
ISLAMAS, religija, kultūra, valstybė. A. Rubšys. • 

75 psl. . $5.00 
NUO PLUNGĖS IKI MAROKO, atsiminimai. 

Kazys Pabedinskas. 438 psl $10.00 
DIDYSIS KOVOTOJAS KUN. K. GARUCKAS, 

S.J. Red. kun. J. Kidykas. S.J. 385 psl. $10.00 
LIETUVIŲ KELIAS KRIKŠČIONYBĖN. istorine 

apžvalga. Stasys Maziliauskas. 311 psl. $10.00 
TĖVAS VENANCUUS IR JO MATILDA, pasako

jimai. Jurgis Jankus. 269 psl $10.00 
KOL ESU ČIA. pasakojimai. Jurgis Jankus. 375 

psl $8.00 
AVVAKENING LITHUANIA, Jack J. Stukas. 191 

psl $8.00 
SERVING LITHUANIA. J. K Valiūnas. 288 psl. $18.00 
THE BALTIC STATES. Estonia. Latvia. Lithuania. 

Georg von Rauch. 265 psl $30.00 
FIGHTERS FOR FREEDOM. J. Daumantas. 279 

psl $10.00 
CROSSESIN THE ARCTIC, atsiminimai Matilda 

Meliene. 179 psl 5.00 
IS THAT YOU LAUGHING COMRADE? Juokai 

Alg Rukšėnas 182 psl $10.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir psrsiuntmo 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, FL J u n o Beach, FL 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. rugpjūčio mėn. 23 d. 

Chicagos atstovai su svečiais iš Lietuvos 37-osios Europos lietuviškųjų studijų savaitės metu 
Šveicarijoje. Is kairės: dr. Antanas Razma, dr Tomas ir dr. Nijolė Remeikiai, Aukščiausios tarybos 
deputatas Saulius Razma. Danutė Korzonienė ir deputatas Justas Paleckis. 

Nuotr. R. Korzono 

KOVA UZ LAISVĘ 
BALTIJOS PAKRANTĖJE 

Trys mažos respublikos pl ieniniu ryžtu kovoja pr ieš Kremlių 

Šių metų rugpjūčio „Reader's 
Digest" mėnraštis atspausdino 
žurnalistų R. Evans ir R. Novak 
straipsnį „Freedom's Fight in 
the Ba l t i c s" . Tai reto ob
jektyvumo, puikiai paruoštas 
straipsnis. Abu žurnalistai yra 
puikiai visuomenei žinomi CNN 
TV žinių komentatoriai. Šį pa
vasarį juodu labai objektyviai 
atsiliepė apie dabartinę Lie
tuvos min. pirm. K. Prunskienę. 

Trumpai prieš vidurnaktį 
1990 m. kovo 11d. Lietuvos sos
t inėje Vilniuje naujuose 
par lamento rūmuose, vietoj 
nekenčiamo kūjo ir priekalo 
emblemos, suplevėsavo Lietu
vos vėliava. Parlamento nariai, 
t ik paskelbę atstatytą nepri
klausomą Lietuvą, po 50 sovie
tinio teroro ir tironijos metų, 
verkė, lyg būtų laimėję bran
giausią žmogui turtą — laisvę ir 
vienas kitą nuoširdžiai sveikino. 

Už parlamento pastatų sienų, 
nežiūrint į sodrų lietų, tūks
tančiai asmenų, pri tardami 
garsiakalbių garsams giedojo 
Lie tuvos , himną. Čia pa t 
stovėjusi 59 Aldona Noraitytė, 
Sibiro ka l inė , a tvykus i iš 
Akmenės su visais džiūgau
jančiais, klausiama žurnalisto 
atsakė: .,Laukiau šios dienos 
kalėdama Sibire ir šiandien dar 
vieną dieną Vilniuje noriu su vi
sais švęsti!" 

Lietuviai jaunuoliai pirmieji 
atidavė kraujo auką ištrošku 
šiai meškai kovo 27 d. treniruo
tiem KGB žudikams, kai kari 
niai daliniai, ieškodami pasi 
slėpusių nuo karinės prievolės 
a t l i k imo , įsiveržė į v iena 
Vilniaus psichiatrinę ligoninę. 
Iš jos jie pagrobė 20 jaunų vyrų, 
besislapstančių nųo karinės 
prievolės atlikimo. Vilkdami 
šiuos suimtuosius į sunkveži 
mius jie daužė ju galvas, taip 
pat grasindami šaunamu ginklu 
atėmė iš ABC-TV grupės tik ka 
užregistruotą sovietų karo nusi
kaltėlių įvykdytą kriminalini 
žiaurumą. Po šių M. Gorbačio 
vo įsakytų darbų ėjo blokada, 
sustabdydama alyvos, dujų ir 
kitų gyvybiškai reikalingu 
dalykų tiekimą į Lietuvos teri
toriją. 

Prisimintina, kad 1989 m 
rugpjūčio 23 d. visų trijų Pabal 
tijo kraštų piliečiai, maždaug 

NAUJOS TARNYBOS 

Chicaga su priemiesčiais šia
me deš imtmety sus i laukė 
350.000 naujų tarnybų, naujų 
darbų. Ypač padaugėjo nauju 
darbų Shaumburge. Napervillė 
je. Libertivillėje. 

INVALIDU PERVEŽIMUI 
400 M I L DOL, 

Apskaičiuojama, kad federali
nės valdžios reikalaujamų įtai
sų invalidams pervežti įtaisy
mas Chicagos miesto autobu
suose ir miesto traukiniuose ga 
lės kainuoti apie 400 mil dol. 

BRONIUS AUŠROTAS 

vienas mil i jonas žmonių, 
atžymėjo Stalino-Hitlerio 50 
metų niekšingą sutartį. Sie 
asmenys sukabintomis ran
komis nuo Talinno per Rygą 
pasiekė Vilnių, sudarydami 
vieną grandinę. Tuo žygiu 
parodė pasauliui, kad pabal 
tiečiai yra šios srities gyven
tojai. Šios grandinės dalyviai 
sakosi niekada neužmirš tos 
dienos pergyvenimų. Jaunuolis 
iš Kauno žurnalistui pasakė: 
„Visas milijonas žiūrėjo į Va
karus, į Europą. Tuo metu 
jaučiau, kad mes visi, bendrai 
žygiuodami, galėtume išeiti iš 
Sovietų S-gos". 

Po trijų dienų šios grandinės 
sudarymo iš K r e m l i a u s 
atbildėjo keiksmažodžių ir 
grasinimų perkūni ja , sure 
daguota SSSR komunistų parti
jos centro komiteto. Grasinime 
pasakyta , kad . .Pabal t i jo 
žmonių gyvenimas yra rimtame 
pavojuje. Tų kraštų piliečiai 
turėtų suprasti, į kokią bedugnę 
juos stumia nacionaliniai vadai. 
Ir pasėkos gali būti pražūtingos. 

Suprantama, kad Maskvą jau 
labai supykino drąsūs vyrai ir 
moterys. Toki patriotai, kaip 
Lietuvos šviesus ir švelnus 
muzikas kompozitorius, profe 
šorius Vytautas Landsbergis. 
Jis viešai pasauliui pareiškė: 
„Lietuvos nepr ik lausomybė 
nėra derybų objektas'". 

Ka i L ie tuva pas i ske lbė 
nepriklausoma, tai Latvija šiek 
tiek delsė. Mat. Latvija yra žy
miai stipriau surusinta negu 
Lietuva. Šiuo metu Latvijoje yra 
2.6 milijonų piliečiu, kurių net 
5 0 ^ yra imigrantai iš Rusijos. 
Tuo tarpu Lietuvoje dar šis 
imigrantų nuošimtis neprašoka 
2 0 ^ . Suprantama, kad toks 
stiprus Latvijos surusinimas 
y r a labai d idel is n u o d a s 
nepriklausomybės siekiančių 
Latvijos patriotu apskaičiavi
muose. 

Tačiau, nežiūrint šio rimto 
minuso, jau 19^8 m rugpjūčio 
vidury žinomas Latvijos visuo
menės veikėjas Vi^valdis Brink-
manis suregistravo pusę mili
jono latvių — entuziastų. J ie 
buvo sukviesti demokrat ine 
tvarka į organizuota „Piliečių 
suvaž iav imą" . kad š iuo 
demokratišku keliu einant būtų 
pasiekta nepriklausomybė. 

Jan i s J u r k a n s yra k i t a s 
plačiai žinomas kovotojas už 
Latvijos nep r ik l ausomybės 
atstatymą. Jis amerikiečiams 
žurnalistams pareiškė, kad 
„Pabaltijo tautos jau keli šimt
mečiai kovoja pr ieš r u s u s 
kolonistus. Rusai net bandė pa
naikinti latvių kalbą, išsiųs
dami šviesiausius inteligentus 
į Sibiro taigas. Šiuo metu Mask 
va emigrantais iš Sov. S-gos 
stengiasi dar stipriau atskiesti 
vietinius gyventojus. Padėtį ste
bint darosi aišku, kad vietiniai 

TAUTOS ŠVENTĖ IR 
DIRVOS 

JUBILIEJUS 

Sugrįžta ruduo, sugrįžta ir į 
mūsų telkinį .įetuviškoji 
kultūrinė veikla Liepos ir 
rugpjūčio mėn. buvo visiškai 
ramu, išskyrus socialinius 
įvairiomis progomis artimųjų 
susibūrimus. Neturėjome ir 
lietuviškųjų pamaldų. 

Pirmasis po vasaros renginys 
bus rugsėjo 9 ei Tą dieną 
Amerikos Lietuviu Tautinės 
sąjungos Daytona Beach sky
riaus valdyba su narių talka 
ruošia iškilminga Tautos 
šventės ir „Dinos'" deimantinės 
sukakties minėjimus. Klubo 
valdyba su skyriaus moterų 
talka rūpestingai dirba, kad šie 
abu reikšmingi minėjimai pra
eitų sėkmingai. 

Į minėjimus atvyksta ir du 
žymūs veikėjai iš tolimų koloni
jų: žymusis publicistas ir 
rašytojas Bronys Raila iš Los 
Angeles ir „Dinos" jubiliejaus 
vyr. komiteto pirmininkė Irena 
Kriaučeliūnienė iš Chicagos. 
Minėjimas pradedamas lietu
viškomis pamaldoms Prince of 
Peace katalikų bažnyčioje. Or-
mond Beach 2:30 vai. p.p. 
Pamaldų metu giedos choras 
„Sietynas", vadovaujamas muz. 
Antano Skridulio Po pamaldų 
salėje minėjimo tt'sinys Bronys 
Raila. įdomus kalbėtojas, gilus 
mąstytojas, gerai pažįs tąs 
politines situacijas, pašvelgs į 
dabartinę Lietuvos politiką. 
Irena Kriaučeliūnienė. aktyvi 
visuomenininke, besirūpinanti 
„Dinos* jubiliejaus minėjimu ir 
vajumi, aptars lietuviškosios 
spaudos rūpesčius, jos ateitį. Po 
oficialiosios dalies visi minėjimo 
dalyviai bus pavaišinti lietuviš
ko skonio pietumis. Būtų gera. 
kad į šiuos minėjimus kuo 
daugiausiai atsilankytų šio 
telkinio bei apylinkių lietuviai 
su tuo metu pas juos viešinčiais 
svečiais bei artimaisiais. ALT s-
gos Daytona skyriui nuo pat jo 
įsisteigimo sumaniai vadovau
ja aktyvus visuomeninkas Vy
tautas Abraitis. 

Ju rg i s J a n u š a i t i s 

tėra likę t ik antros rūšies pilie
čiais. Taip. jeigu vietinis latvis 
nori gauti valdišką butą, tai jis 
to buto tur i laukti 10 ar ilgiau 
metų, kai tuo tarpu atvykęs iš 
Sov. S-gos bet kokį butą gauna 
be jokios eilės. 

Beveik prieš dvejus metus. 
1988 m. rudenį, apie 3000 estų 
patriotų susirinko Talinne su
kurt i .Estijos liaudies frontą". 
J ie siūlė Estijoje įvesti demok 
ratinę, politinę sistemą, sukur
ti laisvos rinkos ūkį. paskelbti 
estų kalbą valstybine. įvesti 
naujus valstybės pinigus ir su
varžyti kitų tautų imigraciją. Ši 
pirmoji kibirkštis greit užsidegė 
šviesiu valstybės nepriklau
somybės žiburiu. Po keliu 
savaičių Talinne įvyko milži
niškos demonstracijos, su
traukusios maždaug 300.000 es
tų, protestuojančių prieš kraš
te vykdomą priespaudą ir nu
tautinimą. 

Estijos Demokratinio fronto 
įkūrėjas Tunne Kelam pareiškė: 
.Maskva mus negali daugiau iš

gąsdinti! Mes esame pasiryžę 
pergyventi ir šią teroro, prie 
spaudos bangą, lygiai kaip per 
gyvenome ir ankstybesnes". 

Kaip žinome Lietuvoje parti
zaninis judėjimas išsilaikė ligi 
1952 m. Tuo tarpu estai didžiuo
jasi, kad vienas jų garsus parti- ' 
zanas, vardu Sabe išvengė kelios savaites prieš įvyksiančią 
suėmimo ligi 1978 m., t.y. be- „viršūnių"' konferenciją, susi
veik 40 metų nuo okupacijos tikimą su L. Brežnevu. Sostinės 
pradžios. Jį kažkas išdavė, „politikieriai"' kėlė didžiuli 
Tačiau vietoje suėmimo Sabe triukšmą tvirtindami, kad L. 
pas i r inko mirt į : j is nusi- Brežnevas nevyks į Wa-
skandino! shingtoną. Tačiau pastarasis 

Teigiama, kad tuo laikotarpiu taip baisiai norėjo su JAV pre-
CIA mėgino šio partizano veiklą zidentu susitikti ir visiškai 
sustiprinti, numesdama šiek užmiršo, kad dar vyksta karas 
tiek reikalingos paramos iš Š. Vietname, 
lėktuvu. Tačiau Vakarai pabal- Pabaltijo vadai ne tik nusi-
tiečių partizaninio judėjimo vylę. bet net nesuvokia už ko-
pr ieš okupan tus sovie tus kias noodėm« juos baudžia 
nerėmė. Bush. JAV v; lovas turėtų prisi-

Naujojo Estijos parlamento minti. kad. IAV kovojant už 
narys Andrew Tarrand žurna- nepriklausomybę, jiems daug 
listui liūdnai pareiškė: „Esu pagelbėjo už-senieciai. Bet viltis 
realistas ir iš Amerikos nieko dar ne visai 'ižgeso: galbūt tei-
gero nelaukiu!" singumas suras ir pas juos kelią 

Tenka didžiai apgailestauti, užpelnytą, atkentėjus pusę šimt-
kad Lietuvos laisvai išrinkto mečio žia ausios komunis-
parlamentobalsavimas paskelb- tinės vert'" 
ti Lietuvą nepriklausoma vals
tybe nerado JAV vyriausybės 
pritarimo. Washingtonas nė 
kiek nesijaudino, kai sovietų 
(KGB dalinių — aut.) tankai 
terorizavo sostinės gyventojus ir 
užpuolė vieną Vilniaus miesto 
ligoninę bei okupavo valstybės 
pastatus. Kremliui grasinant 
nutraukti Lietuvai alyvos, dujų 
ir kitų žaliavų tiekimą, Wa-
shingtonas sakėsi panaudos 
prieš Maskvą sankcijas. Ir kai 
Maskva tai vykdė, Bushas 
nustojo žado... Atseit, Bush 
bijojęs sugadinti pavasario 
viršūnių susitikimą. Tačiau, 
kaip prezidentas,taip ir Baker, 
yra užmiršę istorijos pamokas: 
1972 m. tada prezidentas R. 
Nixonas įsakė užminuoti Š. 
Vietnamo Haiphongo uostą vos 

A.A. J U L I J A 
ŠALKAUSKIENĖ 

Š.m. rugpjūčio 9 d. Palm 
Beach County ligoninėj po ilgos 
ir sunkios vėžio ligos mirė a.a. 
Julija Šalkauskienė, su laukus 
77 metų amžiaus. Prieš keletą 
metų velionei buvo padary ta 
operacija. Visai buvo pasveikus 
ir vėl gražiai darbavosi čia 
veikiančiose organizacijose. De
ja, šių metų pradžioje t a pati 
vėžio liga vėl atsinaujino. 

Velionė buvo gimusi Cleve-
lande. Ohio. Vaikystėje tėvų 
buvo parvežta į Lietuvą. Po an
trojo pasaulinio karo, 1947 m. 
Su vyru Adolfu atvyko į tą patį 
Clevelandą. Tuo pačiu metu į 
Clevelandą atvyko Jadvyga ir 
dr Adolfas Damušiai, kurie 
pasikvietė Šalkauskus, sudarė 
Vaidintųjų sirupe. Ir ta ip labai 
jiems sekėsi t a vaidyba, kad 
Lietuvių salė visados būdavo 
pilna dalyvių. Po dviejų metų j 
Clevelandą atvyko Čiurlionio 
ansamblis ir kiti meno vienetai, 
jie baigė savo meninius pasi
rodymus senosios kartos lietu
viams. 

Prieš 15 metų Šalkauskai , 
išėję į pensiją apsigyveno Juno 
Beach. Jie vaikų neturėjo, o taip 
pat neturėjo čia arčiau gyvenan
čių giminaičių. Prieš penkis 
metus mirė velionės vyras Adol
fas. Velionei kelis mėnesius 
sergant, jos geriausia draugė 
Joana Račylienė. atvykusi iš 
Clevelando ir čia apsigyvenusi, 
ją globojo, vežė pas gydytojus, į 
ligoninę per kelis kar tus , o 
grįžusi į namus maitino. Tai 
gražus ir didelis geros draugės 
pavyzdys. 

Lietuvių kapų sekcijos pir
mininkas Jonas Ja rubauskas 
vadovavo laidotuvėms. 

Su velione atsisveikinimas 
įvyko sekmadienį, rugpjūčio 12 
d. W.R. Hovvard koplyčioje, 
kurios salė buvo pilna vietos 
lietuvių. I laidotuves buvo 
atvykę velionės giminaičiai: 
dukterėčia Margarita Cuthbert 
son iš Hong Kongo, sūnėnas 
Daniel Samson su žmona ir 
d u k r a iš Pennsyvani jos ir 
velionės vyro sesuo Paulina 
Konstas iš Chicagos. 

Nuoširdžius ir pagarbius at
sisveikinimus su velione pareiš
kė organizaci jų a t s tova i , 
kuriose velionė per eilę metų 
graž ia i da rbavos i : L B . 
apylinkės vicepirmininkas Vin
cas Šalčiūnas. Balfo skyriaus 
pirmininkė Roma Mildažienė. 
velionės drauge Joana Račylie
nė ir laidotuvių vadovas Jonas 
Ja rubauskas . Visi pareiškė 
nuoširdžią užuojautą velionės 
g imina ič i ams . Š a l č i ū n a s į 
velionės karstą įpylė Lietuvos 
žemės žiupsnelį. Po to atvykęs 
St. Paul of the Cross parapijos 
kun. Dan Cronin atliko religi
nes laidotuvių apeigas.pareiškė 
giminaičiams užuojautą. 

Velionė turėjo Lietuvoje daug 
giminių. Juos remdavo pagal 
išgalę gausiomis aukomis. Jie, 
ž inodami, kad velionė jau 
nebepagydomai serga, prisiuntė 
atsisveikimus. kuriuos Jaru

b a u s k a s p e r s k a i t ę s į t e ikė 
Margaritai. Vieną tų atsisvei
kinimų cituoju: Palydėk per 
sodžių Paskut iniu dainos 
žodeliu Skinki žiedą pražydu
sios rožės Sugrįžt daugiau 
negaliu Pasakyk parugei 
pilkai Dobilėliui raudonam lau
kų Kai žydi melsvieji vosilkai 

Sugrįžt daugiau negaliu. 
Sudiev tėviškėle — taip ją myliu 

Sudiev žemė, t u mano gimtine 
' Sugrįžt daugiau negaliu. 

Juozas Andrijauskas 
Kitą dieną, rugpjūčio 13 

d„ velionės kūnas atlydėtas į St. 
Paul of the Cross bažnyčią, 
kurioje kun. Eddie Santana at
našavo šv. Mišias už velionės 
sielą ir pasakė pamokslą. Šv. 
Mišių auką nešė giminaičiai ir 
Albina Pilipavičiene. Karstą 
nešė dr. Pranas Budimnkas. dr. 
Antanas Čiuris, Jonas Garla. 
Jonas Mildažis. Alfonsas Pilipa 
vičius, Rapolas Valodka. 

Po pamaldų velionės kūnas 
nulydėtas į Royal Palm Memo-
r ia l G a r d e n s kapines ir 
palaidota Lietuvių kapų sekci
joje šalia jos mirusio vyro Adolfo. 
Kun. Don Cronin pašventino 
duobę, sukalbėjo maldas ir 
pasakė pamokslą. 

Lietuvos Dukterų skyriaus 
vicepirm. Aldona Biliūnienė 

KEMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir par- ūme ok. Lietuvai kovoje už jos teises 

•1 -; auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais 
vinr darbus, ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leid: bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban 

kleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
i apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 

gorr 
užrr. ir 
okup-

art ir i 
paliki 

IRS ' 

Ja
uninkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
•sius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
u reikalus. 
os, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 
-t. No. 51-0172223. 

jautr iu žodžiu atsisveikino su 
velione ir pareiškė kad Julytė 
per eilę metų čia veikiančiose 
organizacijose g raž ia i dar
bavosi. Ji niekad nėra pasakiusi 
„ne", kad to darbo nepadarysiu. 
Liūdedama jos netekus, pareiš
kė gilią užuojautą giminai
čiams. Visi sugiedojom Marija, 
Mari ja ir L i e tuva brangi . 
Gedulingi pietūs įvyko Holiday 
House restorane. Velionės Juli
jos atminimui aukų gauta: 285 
dol. Lietuvių Fondui, 100 dol. 
kapo priežiūrai ir A. Pilypavičių 
50 dol K a n a d o s Lietuvių 
fondui. 

Ilsėkis miela Julija.Viešpaties 
ramybėje. 

T r u m p a i 

Dalia ir Algis Augūnai su 
Katriute ir Marium Sodomais 
išvyko atostogų į Kennebunk-
portą. \ pranciškonų vasarviete. 

Halina Žitkiene džiaugiasi 
sulaukusi iš Lietuvių giminaitę 
Vidute Žitkutę Petkevičienę. 

Muz Liudas Stukas nesveika-
tuoja — išvyksta į ligoninę 
sveikatos tyr imams. Nuošir
džiai linkime mielam Liudui 
greit pasveikti. 

P . Mikšys 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-044O ir (1-312) 523-9852 

46054)7 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

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

TAUTOS FONDAS 
UTHUAN1AN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago. Illinois 6062^ 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 604to 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus l a ido tuv ių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

V ANCE 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652-5245 

. 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1990 m. rugpjūčio mėn. 23 d. 

x F. K. „Li tuanica" v y r ų ko
m a n d a šį sekmadieny rugpjū
čio 26 d., 3 vai. p.p. žais pirme
nybių rungtynes prieš stiprią 
vokiečių komandą , ,Green-
White" . Rungtynės vyks Mar-
ąuette Parko aikštėje. Laukia
ma visų futbolo mėgėjų atsilan
kymo ir paskatinimo žaidėjams 
pirmenybių rungtynių rudens 
ratą pradedant. 

x S t a s ė Semėnienė , ..Drau
go" Moterų skyriaus redaktorė, 
šiais metais yra „Draugo" ban
keto rengimo komiteto pirmi
ninkė. J i rūpinasi banketo me
nine programa bei bilietų plati
nimu. Banketas įvyks Martini-
que pokylių salėje rugsėjo 23 d. 

x Vi ln iaus P e d a g o g i n i o in
s t i t u t o šokių ir liaudies dainų 
ansamblio ,.Šviesa" koncertai 
bus spalio 14 d., sekmadienį, ir 
spalio 15 d., pirmadienį, Jauni
mo centro didžiojoje salėje. Pro
gramoje tautiniai šokiai, dainos 
ir liaudies instrumentų muzika. 
Prašome ateiti ir pasigėrėti jau
nimu iš Lietuvos. Visus malo
niai kviečia ansamblis „Gran
dis". 

x Balfo gegužinėje rugpjū
čio 26 d., sekmadienį. Jaunimo 
centre visi atsilankiusieji galės 
ne tik užkasti, bet ir skaniai pa
valgyti E. Pajedienės ir S. Ja
nuškienės gamintu šviežiu lie
tuvišku maistu. Remkime šal
pos darbą ir atsilankykime į ge
gužinę. 

x Nijolė Mackev ič i enė koor-
dinuoja madų parodą, rengiamą 
spalio 21 d. Jaunimo centre, vai
kų laikraštėliui „Eglutei" pa
remti. „Eglutę" redaguoja ir lei
džia Marijos Nekalto Prasidėji 
mo seserys Putname. 

x „E l t a " , Information Ser
vice, speciali laida, liepos 7-11 
numeris, išėjo iš spaudos. Šiame 
numeryje rašoma daugiausia 
apie Rusijos ir jos užgrobtų kraš
tų neramumus, viltis ir sieki 
mus . Taip pat apie Sovietų Są
jungos jėgos naudojimą vadina
mose respublikose. Yra infor
macijos ir apie Lietuvą. 

x Už p r i e š m e t u s Amžiny
b ė n p a š a u k t ą a-a. kun . J o n ą 
Borevič ių , S.J.. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje bus laikomos šv. Mi
šios šį sekmadienį, rugpjūčio 26 
d.,9 vai. ryto lietuvių pamaldų 
metu. Praneša Šv. Kryžiaus Lie
tuviu parapiečių komitetas. 

į s k . i 

x A m e r i c a n T r a v e l Serv. 
Bureau kelionė į Lietuvą spa
lio 5 iki spal io 20: Chicaga-Ko
penhaga Ryga-Vilnius. Vilniu
je 14 naktų. Kopenhagoj*-1 nak 
t i s . K a i n a iš Chicagos 
$1 .895 .00 . iš New Yorko 
$1.745.00. ATSB, 9727 S. Wes-
t e r n Ave. . Ch icago , 11.60643. 
te l . 312-238-0935. 

<sk.> 

x Nor in t p i rk t i bei parduo
t i sklypus ar namus , prašome 
kreiptis į Vyt. a r Genę Belec
k u s , 540 A m b a s s a d o r Ct. 
S u n n y Hills, F la . 32428. tel. 
904-773-3333. 

(sk) 

x L ie tuv i ška organizaci ja 
i e ško aude jos -o . kad išaustų 
tri jų lygių spalvų juostas . 
S k a m b i n t i : 708-361-8831. 

• sk.) 

A R A S 
Ir M l ū l l l l vl«4 rūiiy 

S T O G U S 
Su dH&mltu patylimu. 

Esam* apdrausti 
•>•*• jKttMrtu darbą. 
ARVYDAS KIELA 

312-737-1717 

x L iaud ie s dainos ir žodžio 
v a k a r o n ė , kurioje programą at
liks žymioji Lietuvos dainininkė 
Veronika Povilionienė, įvyks šį 
penktadienį Jaunimo centro ka
vinėje 7:30 v. vak. Viešnią au
ditorijai pristatys tautosakinin
ke Elena Bradūnaitė-Aglinskie-
nė. Vakaronę rengia ir visus 
kviečia Jaunimo centro moterų 
klubas. 

x Sesuo Margar i ta Barei
k a i t ė i r ses . Ona Mikai lai tė 
rugpjūčio mėnesio pabaigoje 
atvyksta iš Putnamo į Lemontą 
darbuotis lietuvių tarpe. Ses. 
Ona Mikailaitė yra vaikų laik
raštėlio redaktorė ir iš čia toliau 
redaguos šį laikraštėlį, tikėda
masi sulaukti didesnės bandra-
drabių talkos. Ses. Margarita 
Bareikai tė toliau darbuosis lie
tuvių šeštadienio mokykloje, sų 
jaunimo organizacijomis bei vy
resnių lietuvių tarpe. 

x I n d r ė s Jurkšai tytės ir Ro
b e r t o Sedaičio sutuoktuvės 
bus šį šeštadienį, rugpjūčio 25 
d., 4 vai. p.p. ..Tėviškės" evange
likų liuteronų parapijos bažny
čioje. 

x Inž. Kvir inas Laucevi
č ius , žymaus poeto a.a. Stellos 
slapyvarde. Stasio Laucevi-
čiaus-Laucio, mirusio JAV sū
nus, atvyko iš Lietuvos ir sve
čiuojasi sesers Gražinos Stankū
nienės šeimoje. J is šį sekmadie
nį, rugpjūčio 26 d., 1 vai. p.p. da
lyvaus Beverly Shores Lietuvių 
klubo rengiamoje gegužinėje, 
norintiems papasakos apie pas
kutinius įvykius Lietuvoje ir su
sitiks su buvusiais universitete 
mokslo draugais. 

x Balzeko Lietuvių kul tū
ros muziejus rengia narių ir rė
mėjų šeimoms gegužinę šį sek
madienį, rugpjūčio 26 d., nuo 12 
iki vakaro, 11005 Riviera Rd.. 
New Buffalo, MI. Paplūdimys 
buvo Chicagos mero Cermak 
nuosavybė ir yra su visais pato
gumais. Maistą gamins Balzeko 
sūnus. Bus žaidimai, muzika ir 
kitos linksmybės. 

x Rugpjūčio 21 d., antradie
nio laidoje ..Aštuntasis teatro 
festivalis" rašinyje įvyko klai
da. Atspausdinta: „Tos mintys 
ateina dėl to. bus rugpjūčio 27 
ir 28 d. nuo atsivežė „klojimi
nio" teatro veikalą". Turėjo 
būti: „Tos mintys ateina dėl to, 
kad vykdami pas mus atsivežė 
„klojiminio" teatro veikalą". 

x Už Bielskių šeimos miru
sius narius a.a. Birutę, Sofiją 
ir Kazimierą šv. Mišios bus at
našaujamos rugpjūčio 26 d., sek
madienį, 10 vai. ryto Tėvų Jė
zuitų koplyčioje. Gimines, drau
gus ir pažįstamus kviečiame da
lyvauti šv. Mišiose ir kar tu pa
simelsti už jų sielas. 

Bielskių ir Vanagų šeimos 
(sk.i 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

Susitikimas Lietuviškų studijų dienose Einsiedel-- Šveicarijoje. Iš kairės: prof. V. Landsbergis. 
Lietuvos aukšč. tarybos pirmininkas, prof. Vyt. B: suskas, PLB pirmin., dr. A. Dargužas-Hofer. 
Šveicarijos LB vicepirm., dr. R Fnedrich, Šveic ':;<« Žmogaus teisių kom. pirm. 

CHICAGO JE IR APYLINKĖSE 

— Sava i t r a š t i s „Darbinin
k a s " savo 75-rių metų sukaktį 
švenčia gruodžio 2 d. Kultūros 
Židinyje, nors jis yra įkurtas 
rugsėjo mėnesį. Tas laikas yra 
patogesnis visiems rėmėjams ir 
gerbėjams susirinkti. Meninę 
programą atliks Algis Grigas iš 
Chicagos ir Jolanta Stanelytė iš 
Lietuvos. 

— New Yorko ir apyl inkių 
l ie tuvia i Tautos šventę minės 
rugsėjo 9 d. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje šv. Mišiomis, 
atitinkamų pamokslu ir mokyk
los salėje akademine dalimi. Po 
minėjimo bus pobūvis. 

— I r e n a i r A l e k s a n d r a s 
Vaksel ia i , New Yorko lietuvių 
veikėjai, iki rugsėjo vidurio 
atostogauja pranciškonų vasar
vietėje Kenenbunkporte, ME. 
Ten pat atostogavo ir Alina ir 
Edvardas Stakniai, bet jie jau 
grįžo. 

— Juozas K a l ė d a dėjo visas 
pastangas, kad Golden Tarptau
tiniame festivalyje Colorado, 
kaip ir k i ta is metais, su pasi
gėrėjimu galėtų pasirodyti lie
tuviai. Lietuviai susilaukė dau
gelio pritarimo, lietuviškų val
gių ragautojų, o buvo kugelio, 
balandėlių, šaltibarščių ir kt . 

— Colo rdo l ie tuvia i rengia 
gegužinę rugpjūčio 26 d., sek
madienį, Cherry Creek Sta te 
Park, 4201 S. Parker Rd., Auro
ra. Valgį reikia atsivežti, o ge
gužinėje bus šaltų gėrimų. Taip 
pa t b u s i ške l ta l i e t uv i ška 
vėliava. 

— „Vi l t ies" žurnalo 46 metų 
sukaktis Denvery, Colo., bus 
švenčiama rugsėjo 22 d., šešta
dienį, 7 vai. vak. Mason Hali 
Gym. Vytauto Beliajaus, „Vil
ties" redaktoriaus ir leidėjo, pa
gerbimas bus lapkričio 17 d. 
Hoųston Fine Arts Center, 7:30 
vai. vak. Dalyvaus Duąuesne 
universitetas. 

x „Eg lu tė" — lietuvių vaikų 
laikraštėlis. Užsakykime vai
kams ar vaikaičiams ..Eglutę". 
Adresas: „Eglutė" , Immacu-
l a t e Concept ion C o n v e n t . 
P u t n a m . CT 06260. 

(sk.) 

x Išnuomojamas m ode rnus 
2 miegamųjų butas Marquette 
Parke arti bažnyčios. Skalbyk
la vietoje. Te l . 312-925-9571. 

(sk.) 

x J ū r a Gvidienė, patyrusi 
nekilnojamo turto brokere. sąži
ningai jums patarnaus perkant 
ar parduodant namus vakari
niuose Chicagos priemiesčiuose. 
Prašau skambint CENTURY 21 
CLARK & HOLM, (708) 420-
1000 arba (708) 852-9817. 

(sk.i 

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

(sk) 

MARIJOS IR ANTANO 
RUDŽIU SUKAKTIS 

Daugelis žinojo, kad Marija ir 
inž. Antanas J. Rudžiai švenčia 
moterystės auksine sutaktį. Bet 
tai buvo gegužės mėnesį ir nie
kas nenorėjo priminti, kad lai-

x Pavergtų t a u t ų t a r y b a 
rugpjūčio 23 d. įteiks memoran
dumą Vokietijos generaliniam 
konsului Kari Georg Schun, 104 
S. Michigan Ave., Chicagoje. 
Vokietijos vyriausybe bus pra
šoma viešai paskelbti panaiki
nanti nacių-sovietų paktą, pasi
rašytą 1939 m ir pavadinta Hit-
lerio-Stalino arba Molotovo-Rib 
bentropo paktu. Tuo paktu buvo 
Sovietų Sąjungai atiduotos Pa
baltijo valstybės — Lietuva. Lat
vija ir Estija. Pavergtų tautų 
atstovai rinksis 10 vai. ryto. 

x Lietuvių F o n d a s paskyrė 
„Dirvai" 2,000 dol., kurie bus 
įteikti „Dirvos" deimantinio ju
biliejaus pokylyje - minėjime 
spalio 21 d. Martinique South 
Ballroom. 

x Lucia Puskepa la i t i ene . 
Dearborn. Mich.. „Draugo" rtuo-
širdi rėmėja, garbės prenumera-
torė. pratęsė prenumeratą vie
neriems metams su 150 dol. če
kiu. Už realia auką savai spau
dai ir laiškuti tariame dideli 
ačiū. 

x R. Lietuvių Bendruome
nės E a s t Chicago apyl. gegu
žinė įvyks rugsėjo 2 d 
sekmadienį, K. Čiunnsko sody 
boję. 11233 W. 80 Ct . St. John. 
IN. Pradžia 12 vai. dienos. Va
žiuos autobusai. Registruotis: 
312-434-4645, 312-434-3713. 
312-523-0148, 708-656-2550. 
708-863-5135. Visi kviečiami. 

(sk.) 

x Gyd . Korp! „GAJA" val
dyba rengia informacinį pra-
nešimą-pokalbį. tema Alcoho-
lic A n o n y m o u s metodo 
pr i ta ikymą Lietuvoje. Pa 
grindinis kalbėtojas Romas 
Orentas, svečias iš Lietuvos. Va-
k a o n ė įvyks š.m. rugpjūčio 
mėn. 24 d., penktadienį. 7 v v 
Seklvčioje. 2715 W. 71st Str.. 
Chicago. IL. tel. 476-1680. 

(sk.i 

x TRANSPAK perveda PI 
NIGUS, t va rko PALIKIMUS, 
pigiai perka AUTOMOBI
LIUS. 2-jų metų garant i ja 
VIDEOaparatūrai. TELEVI
ZORIAMS pagal susitarimą. 
Parduodame kompiu te r ius , 
mezgimo, kopijavimo mašinas 
ir 1.1. Viską galim persiųsti 
apmokėtu muitu ir pristatyti 
į n a m u s Lietuvoje. TRANS
PAK 2638 W. 69th St„ Chica
go, IL 60629. 312-436-7772. 

(sk) 

kas švęsti. Patys Sukaktuvinin
kai nukėlė šią rėksmingą su
kaktį į vasaros vicurį. Tai pato
gu visiems aplankyti jų dvarą, 
jų ištaisytą, lyg rr.uziejų, namą, 
kuriame langai p.-.puošti vitra
žais, namo lubos - žirandeliais, 
pats namas išpuoštas lyg naujai 
statytas. 

Sukaktis buvo švenčiama rug
pjūčio 19 d., seknv.iienį, po pie
tų apie 2 vai. Susi-nko daugybė 
svečių. Rudžių d^'oų žinovų ir 
vertintoju, pačio? -eimos gerbė
jų. Nei Marija, ne Antanas Ru
džiai nėra tik ei.niai žmonės, 
lietuviai, veikią visuose lietu
viškuose laukuos.- bet taipgi ži
nomi ir amerikiečiams, nes jie 
dalyvauja jų gyvenime, indust
rijoje, politikoje ekonominėje 
pažangoje. 

Nors sekmad : nio rytas buvo 
drėgnas ir mi.; jtas, bet diena 
buvo graži, šilta ;r saulėta, kaip 
ir patys Sukaktuvininkai. Sve
čiai galėjo džiaukis plačiais lau
kais, išpuošta aplinka ir ištai
syta palapine, DO kuria turėjo 
būti šv. Mišios 

Šv. Mišių pagrindinis celeb
rantas buvo vysif. Paulius Bal
takis, ceremonijas tvarkė, kar
tu koncelebruodamas su kitais 
12 kunigų, ir pamokslą pasakė 
Švč. M Marijos Gimimo parapi
jos klebonas kun. Jonas Kuzins-
kas. Šv Mišioms patarnavo An-
thony Rudis 11! r Brian Nevin. 
Pradžioj paaiškinimus davė An
tanas Rudis. Ir., kuris šiuo 
metu ir buvo vyi ausias šeimoje. 

Skaitymus angliškai ir lietu
viškai skaitė Sukaktuvininkų 
duktė Margarita Rudytė Krupa 
ir antrą skaitymą — Rosemary 
Rudytė Junonas, Pakartotines 
psalmes skaitė Anthony J. Ru
dis. Jr.. ir Mark A. Rudis, su
kaktuvininku sūnus. 

Po išsamaus neilgo kun. J. 
Kuzinsko patn kslo moterystes 
ižadų atnaujinimą pravedė 
vysk. Vincentas Brizgys. pa
grindinis š\ \! šių celebrantas. 

garsiai viską atkartojant sukak
tuvininkams Marijai ir Antanui 
Rudžiams. 

Aukas šv. Mišioms atnešė Ma
rijos ir Antano Rudžių vaikai ir 
vaikaičiai. Tuo tarpu solo „Tėve 
Mūsų" pagiedojo sol. Algirdas 
Brazis. Per Komuniją giedojo 
tas pats solistas Brazis ir smui
ku grojo Herkulis Strolia: Panis 
Angelicus, Francko. ir visas Lie
tuvos Vyčių choras Mozarto Ave 
Verum. Po Komunijos dar smui
ku pagrojo Herkulis Strolia. Šv. 
Mišių ir visų iškilmingų cere
monijų metu sol. Algirdas 
Brazis pagiedojo Juozo Strolios 
Pa rvesk i , Viešpat ie , visas 
choras ir dalyviai Sasnausko 
Marija, Marija. Visiškoje pabai
goje buvo sugiedota God Bless 
America. 

Giesmes ir šv. Mišių atsaky
mus darniai giedojo Lietuvos 
Vyčių choras, vadovaujamas 
muz. Fausto Strolios, akompa
nuojant muz. Manigirdui Mote-
kaičiui. 

Inž. A. Rudis padėkojo taupiu, 
bet nuoširdžiu žodžiu visiems 
celebrantams ir iškilmių daly
viams. 

Po iškilmingų pamaldų prasi
dėjo pietūs, kurie buvo labai tur
tingi. Svečiai galėjo pasirinkti 
valgius ir gėrimus. Tuo tarpu 
linksmumui sudaryti ir šokiams 
grojo Ąžuolo Stelmoko orkest
ras. 

Svečių buvo iš daugelio kraštų 
ir labai daug. Buvo net iš 
Venecuelos. Floridos. įvairių 
Amerikos vietų. Daugiausia 
suvažiavo į Monee esantį Ru
džių dvarą iš Illinois valstijos, iš 
Chicagos ir Indianos — visi no
rėjo Sukaktuvininkus pagerbti 
ir jų globoje pabuvoti. 

R. 

AMERIKIEČIAI UŽ 
LIETUVOS LAISVĘ 

Gal Chicagoje. važiuojant į 
pietus nuo O'Hare aerodromo, 
daugelis mate reklaminę lenta 

Jurginų paroda Šiemet bus šeštadienį ir sekmadieni, rugsėjo 1 ir 2 dienomis. 
159 ir Oak Park Ave . Tinley Park. 111. Jurginų karalaite Šiemet išrinkta 
Tami Johnson, kuri sekmadieni, rugsėjo 2 d.. tarp 1 ir 3 vai. p p pasirodys 
lankytojams 

Nuotr Edward Mankus 

(prie I 294 ir North Ave.), ant 
kurios rodoma trispalvė kregž
dė, skrendanti iš spygliuotų 
vielų atidaro narvo, o stambio
mis raidėmis parašyta „Don't 
Close the Door on Democracy in 
Lithųania! Let President Bush 
know!" Per visą pasaulį, įskai
t an t net Lietuvą, dėvimi balti 
marškinėliai su tokiu pat vaiz
du. Namų languose, ant auto
mobilių klijuojami tokie pat li-
pinukai. Tai automatiška rekla
ma mūsų siekiams. Yra sagutės 
ir lipinukai automobilių lan
gams, ant kurių matoma tri
spalvė kregždutė ir užrašas 
,,Freedom for Lithųania". Wa-
shington, D.C., liepos pasku
tines dvi savaites taip pat buvo 
įdėtos plakatinės reklamos pože
miniame Metro traukinėlyje, 
kuriuo naudojasi važiuojantys į 
Kapitolių. Jos vėl bųs pakar
totos rugsėjo ir spalio mėnesį 
Atstovų rūmams svarstant hu
manitarinę pagalbą Lietuvai. 
Tai yra projektas dail. Vinco Lu
ko, kuris Chicagoje dirba su 
..Americans for Li thuanian 
Freedom" grupe. J i susibūrė 
tuoj po Kovo vienuoliktosios 
jaunų lietuvių, jau čia gimusių, 
iniciatyva ir veikia Lietuvių 
Bendruomenės globoje, naudo
damasi Seklyčios patalpomis 
susirinkimams, kurie vyksta 
beveik kiekvieno penktadienio 
vakare. Šios vaizdžios reklamos 
tai tik dalis darbų, kuriuos šis 
būrelis įvykdė stengdamasis pa
remti Lietuvos atstatymą. 

Įdomu pastebėti, kad čia susi
renka žmonės įvairaus amžiaus, 
pažiūrų, profesijų, iš visokių or
ganizacijų ir yra net lietuviškai 
nekalbančių. Visi darniai išsi
juosę dirba, kad t ik Lietuva 
nebūtų vėl amerikiečių pamirš
ta. Asmeniškai telefonu ir laiš
kais yra palaikomi glaudūs ry
šiai su senatoriais ir kongres-
menais (visiems buvo nusiųsti 
plakatai su kregždute ir spyg
liuotu narveliu). Yra rūpinama
si jaunuoliais, kurie buvo suimti 
ir sumušti Raudonojo Kryžiaus 
patalpose Lietuvoje. Amerikie
čiams ruošiamos paskaitos (pvz. 
Lowry Wyman ir dr. Peter Stan-
lis) Lietuvos klausimais. Būna 
ruošiamos kavutės amerikie
čiams kaimynams, kur, jiems 
papasakojus apie mūsų siekius, 
prašoma pasirašyti jau paruoš
tus laiškus. Organizuojamos te
levizijos programos, dalyvau
jama radijo programose ir visą 
laiką tęsiamas laiškų rašymas 
politikams bei svetimtaučių 
spaudai. 

Šios grupės nariai gal pirmieji 
tuoj po Kovo 11-tosios pradėjo 
rinkti parašus Chicagos Daley 
Plazoje pabrėžti, kad Lietuvai 
reikalinga amerikiečių morali
nė parama. Stengiamasi už
megzti ekonominius ryšius tarp 
amerikiečių firmų ir Lietuvos, 
net s i ū l an t gube rna to r iu i 
Thompson, kad atidarytų Illi
nois ekonomine raštinę Lietu 

voje. 
„Americans for Li thuanian 

Freedom" dirba ir su ki tomis 
grupėmis ir remia jų veiklą, 
kaip Lemonto Hotline bei Mer-
cy Lift, palaiko ryšius su infor
macijos centrais ir stengiasi in
formaciją ir veiklos direktyvas 
skleisti. Būrelio dalyviai, pa
kviesti Lietuvių centro Danos 
Gylienės, prisidėjo prie Evans-
tono liepos 4 d. parado, ir lietu
viai buvo maloniai nustebinti , 
kai jų grupė gavo antros vietos 
premiją. Nariai atstovaudami 
įvairioms organizacijoms, daly
vauja politikų lėšų telkimo pa
rengimuose ir ta i sudaro progą 
ir prezidentui Bush primin
ti Lietuvos reikalus. Ta ip pat, 
užmezgus ryšius, stengiamasi 
juos palaikyti, organizuojant 
kavutes ir kt . politikams ar jų 
žmonoms (pvz. Edgar, Simon, 
Martin). 

Gegužės 11 d. Daley Plazoje 
buvo Lietuvai „gimtadienis", 
primenant, kad jau 2 mėnesius 
atsilaikė, vėl renkant parašus . 
Kelis kartus važiavo į Washing-
toną, į Philadelphijoj kviečiamą 
pasitarimą buvo nusiųsta atsto
vė. Rugpjūčio 25 d. Chicagoje 
Oak Street Beach bus Baltic 
Beach Bash, į kurį pakviesti lat
viai ir estai, ir siūloma kuo 
daugiau naudoti savo etnines 
spalvas, marškinėlius ir vėlia
vėles. Tai gera proga priminti , 
kad Lietuva siekia laisvės, kad 
yra Molotovo-Ribbentropo pak
to sukaktis ir kad Lietuvoje prie 
sienos taip pat vyksta parašų 
r inkimai ir taikios demonstra
cijos. 

Neįmanoma viską suminėti — 
yra darbų iki ausų! Yra svarbų 
nepailsti, žinoti, kad Lietuvai 
parama dar ilgai bus reikalin
ga ir į traukti svetimtaučius į 
mūsų veiklą. Tarp grupėje dir
bančių susitiktumėt J . ir V. Na
ručius, M. Utz, V. ir M. Nemic-
kus , D. Kviklytę, V. Luką, D. 
Meilienę, J. Augių, K. Ambutą, 
M. Golden, R. Dirvonį, J. ir B. 
Dovilus. J. Jurjonienę, M. Biels-
kų, V. Gleveckienę, R. ir S. Kup
rius , S. Mikrutienę, D. Polikai-
tį, A. Liulevičių, R. Saib, V. 
Šaulį. R. ir L. Šmulkščius, L. 
Žliobienę, L. ir A. Žliobus, A. 
Vygantienę. D. ir D. Siliūnus, 
R., A., N., I. ir D. Tijūnėlius, A. 
Aukštuolį, J. Kapačinską ir ki
tus . Visi nuoširdžiai, tyliai ir 
kukliai dirba, informuodami sa
ve apie įvykius Lietuvoje pas
kaitomis, pašnekesiais, faksu, 
trumpų bangų radiju, spauda ir 
t.t., ir stengdamiesi tą informa
ciją t inkamai panaudoti . 

Indrė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 

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

. 


