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Kard. Sladkevičius prašo 
JAV pripažinti Lietuvą 

Kard. Bernardino žodis 
K a u n a s . — Čia Lietuvos ar

kivyskupas pareiškė prašymą 
penktadienį, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės „pripa
žintų mus mūsų kovoje už 
laisvę", — taip rašo „Chicago 
Sun-Times" korespondentas iš 
Kauno miesto. 

„Lietuva trokšta ir siekia 
laisvės", kalbėjo Lietuvos kar
dinolas Vincentas Sladkevičius 
lotynų kalba koncelebruojamose 
šv. Mišiose kartu su Chicagos 
kardinolu Juozapu Bernardinu 
Kauno katedroje. 

Atsakydamas kard. Bernardi
nas pastebėjo, jog paskutinės 
reformos Lietuvoje ir komunistų 
vyriausybės Maskvoje leidžia 
Amerikos Bažnyčiai „padėti 
jums tokiu būdu, kokiu mes tik 
galime ir kokiu būdu jūs norė
tumėte". Jis pasakė, kad bus 
ieškoma būdų, kaip JAV Romos 
K a t a l i k ų Bažnyčia gali 
pagelbėti Lietuvos Bažnyčiai ir 
iškėlė kardinolo Sladkevičiaus 
ir visų lietuvių pasiryžimą 
išlaikyti tikėjimą ir tęsti kovą 
už savo laisvę. Jis sakė, jog Ame
rikos Bažnyčia gerai žino tas 
kovas, kurias lietuviai turėjo 
iškentėti per 50 metų, prisi
mindamas Lietuvos okupavimą 
1940 m. ir po to buvusius per

sekiojimus. „Mes turime daug 
ko pasimokyti iš jūsų herojinio 
liudijimo ir didžios kančios". 

Vienas Lietuvos Bažnyčios 
atstovas reporteriui pareiškė, 
jog už tokius žodžius kardinolas 
Sladkevičius prieš 5 metus būtų 
areštuotas ir atsidurtų kalė
jime. 

P r i e kard ino lo kojų... 
Žurna l i s t a s p r imena , jog 

Lietuva kovo mėnesį paskelbė 
savo nepriklausomybę nuo So
vietų Sąjungos ir kad Kremlius 
tuoj paskelbė Lietuvai blokadą, 
kuri vėliau po 3 mėnesių, buvo 
panaikinta. Politiniai klausimai 
tą dieną dominavo hierarchijos 
pasikalbėjimus. Žmonės plojo 
kardinolui Bernardinui visur, 
kur tik jis pasisuko, net ir ka i 
jis buvo vežamas užkandžiams. 
Viena jauna pora, kur i ką t ik 
apsivedė civilinėmis apeigomis 
miesto rotušėje , sugebėjo 
pras iverž t i pro žmones i r 
suklupusi prie kard. Bernardi
no kojų paprašė palaiminimo. 

Kard. Bernardinas aplankė 
Kauno kunigų seminariją, kuri 
buvo tik neseniai vyriausybės 
sugrąžinta. J i s taip pa t matė ir 
šalia esančią Šv. Jurgio bažny
čią, kurios langai d a r tebėra 
užmūryti ir ji dar nenaudojama. 

Lietuvos 
ilgiausių metų! 

Kaunas . (ELTA) — Rugpjūčio 
20 dieną Lietuvos vyskupų kon
ferencijos pirmininką kardinolą 
Vincentą Sladkevičių jo reziden
cijoje aplankė ir septyniasde
šimtmečio proga pasveikino 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis ir Respub
likos ministro pirmininko pava
duotojas Algirdas Brazauskas. 

Jo Eminencija padėkojo už 
sveikinimus, pasidžiaugė, kad 
Vytautas Landsbergis ir Algir
das Brazauskas atvažiavo kar
tu. J is pabrėžė, kad mažos 
lietuvių tautos galybė — jos vie
nybė ir susitelkimas, palinkėjo 
visiems Lietuvos žmonėms san
tarvės siekiant bendro tikslo — 
Nepriklausomybės atkūrimo. 

Maždaug valandą trukusiame 
pokalbyje taip pat buvo pasi
keista nuomonėmis apie įvykius 
pasaulyje, pasiruošimą dery
boms su Tarybų Sąjunga, situ
aciją Lietuvoje. Aptart i 
Lietuvos Kataliku Bažnyčios 
reikalai: tikintiesiems grąžintų 
bažnyčių remontas, naujų sta
tyba, religines literatūros lei
dyba, bažnyčios ir mokyklos 
suartėjimo galimybės. 

Žodžių karas 
Londonas . - Britanijos mi-

nisterė pirmininke Margaret 
Thatcher nepalankiai atsiliepė 
apie Irako prezidentą Saddam 
Husseiną, pavadindama jį „as
meniu, kuris grobia žmones, yra 
žiaurus, brutalus ir yra toks, 
kuris slepiasi už moterų sijono 
ir vaikų", laikydamas pagrob
tuosius apsigynimui pirmojoje 
pozicijoje, jei prasidėtų karas. 
Sekmadienį televizijos pro
gramoje Thatcher išsireiškė, 
kad Husseinas yra pralaimėjęs. 
Bet Irako oficiali žinių agentūra 
atsakė jai, pavadindama anglų 
ministerę pirmininkę „sena 
ragana". 

Kauno arkivyskupas kardinolas Vincentas Sladkevičius sveikinamas Lietuvos vyriausybės 
atstovų — prez. Vytauto Landsbergio ir Ministeres pirmininkės pavaduotojo Algirdo 
Brazausko jo 70 metų amžiaus sukaktyje. Salia stebi vysk. Valdislovas Michelevičius. 

Kard. Bernardinas pas 
Lietuvos vadus 

Pasiūlė keistis kunigais 

Pokalbyje dalyvavo Kauno 
tarpdiecezinės kunigų seminari
jos rektorius vyskupas Vla
dis lovas Michelevič ius i r 
Vilkaviškio vyskupijos apašta
linis administratorius vyskupas 
Juozapas Žemaitis. 

Lietuvai gresia 
pavojus 

Vilnius, 1990 rugsėjo 4. (LIC) 
— Politinių partijų, judėjimų ir 
organizacijų atstovai iš Lietuvos 
perspėja, kad „šm- rugsėjo 12 d. 
Maskvoje įvyksiantis didžiųjų 
valstybių ir abiejų Vokietijų pa
sitarimas Vokietijos suvienijimo 
klausimu, neturėtų nusigręžti 
nuo trijų Baltijos valstybių — 
Lietuvos, Latvijos i r Estijos ne
priklausomybės atkūrimo". 

Pasak kreipimosi, kuris buvo 
priimtas rugpjūčio mėn. ap
skritojo stalo posėdyje Vilniuje, 
ir šiandien pasiekė Lietuvių In
formacijos centrą New Yorke, 
pasitarime nedalyvaus Pabal
tijo valstybių įgalioti atstovai, 
todėl „neturi būti svarstomi 
klausimai, sprendžiantys jų 
likimą Bet koks tiesioginis ar 
netiesioginis Pabaltijo valstybių 
klausimų svarstymas joms ne
dalyvaujant, būtų neteisėtas". 

Kreipimasis ragina Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumą 
sušaukti bendrą nepaprastąją 
Pabaltijo šalių parlamentų se
siją, dalyvaujant vyriausybių ir 
politinių partijų vadovams. „Ši 
sesija turėtų dar kartą visam 
pasauliui pareikšti bendrą Pa
baltijo šalių valstybių piliečių 
valią", teigia kreipimosi sig
natarai, jų tarpe: Demokratų, 
Humanistų, Komunistų, Social
demokratų partijų. Savitarpio 
pagalbos sąjungos. Tarptautinės 
žmogaus teisių asociacijos Lie
tuvos s k y r i a u s , „Vi ln i jos" 
draugijos. Etninių lietuvių-vy-
čių draugijos ir Lietuvos jau
nimo bendrijos „Li tuanica" 
atstovai. 

Vilnius. — Praėjusį pirmadie
nį, kai kardinolas J. Bernardi
nas po kelionės po Lietuvą 
sugrįžo į sostinę Vilnių, čia jis 
susitiko su pačiais vyriausiais 
Lietuvos Respublikos vadais. 

Koalicijos vadas, Lietuvos 
Respublikos prez. Vytautas 
Landsbergis, ir Lietuvos minis-
te rė p i rmininkė Kazimiera 
Prunskienė, užtikrino kardi
nolą, kad religija Lietuvos gyve
nime turės žymų vaidmenį, ko
kio nebuvo per paskutinius pen
kis dešimtmečius. Chicagos ar
kivyskupas paskyrė savo vizite 
vieną dieną i šs ikalbėt i su 
Lietuvos vadovais. J is abiem 
pasakė, jog JAV katalikai yra 
pasiruošę padėti atstatyti reli
ginį gyvenimą ir kad melsis už 
Lietuvos nepriklausomybę nuo 
Sovietų Sąjungos. 

Sovietai n e n o r i d e r y b ų 
Vilniaus katedroje vakare 

buvo šv. Mišios, dalyvaujant 
maždaug 3,000 žmonių, o po jų 
Vytautas Landsbergis sveikino 
kardinolą Bernardiną savo ka
binete. Pranešama, jog Lands
bergis nupiešė niūrų vaizdą dėl 
busimųjų pasitarimų su Krem
liumi, kurie turėtų prasidėti, 
bet jis pasakė Bernardinui, jog 
yra pagrindo manyti, kad Sovie

tai nenori tų derybų, nenori tar
tis dėl Lietuvos valstybingumo. 
Pastebima, kad Landsbergis su 
kardinolu kalbėjosi angliškai. 

Vėl b lokados pavojus 
Maskvos centrinė vyriausybė 

paruošė sutartį ryšiams su Lat
vija, Ukraina ir kitcmis respub
l ikomis , kad jos pas i l ik tų 
sąjungoje. Bet \ I ,andsbergis 
pasakė, jog Kremlius išsireiš
kęs, kad pagrindinis aprūpi
nimas gali būti nutrauktas, jei 
ta sutartis nebus pasirašyta. Už
sienio žurnalistas sako, jog 
Landsbergis, kuris yra prakti
kuojantis katalikas, daugiausia 
laiko praleido su kardinolu Ber
nardinu, kalbėdamas apie reli
ginius klausimus. Jis pasiūlė 
pasikeisti JAV ir Lietuvos 
kunigais, norėdamas praplėsti 
seminarijas ir kad būtų taip pat 
rūpinamasi religiniu 120,000 
lietuvių amerikiečių gyvenimu 
Chicagos arkivyskupijoje. 

Min. pirmininke Prunskienė, 
kurios taip pat svečiu buvo kar
dinolas jos įsta:goje, pakar
totinai prašė Bernardiną, kad 
Bažnyčia ger;,' :siai padėtų 
Lietuvai, jei pasitarnautų atsta
tant žmogų per m ralinių verty
bių skiepijimą, pač jaunajai 
lietuvių kartai 

Maskvai trūksta duonos 
Maskva. — Prez. M. Gorba

čiovas antradienį apkaltino ūki
ninkus, kad jie sulaiko grūdų 
atidavimą valstybei ir įsakė tuoj 
pat vykdyti jo įsakymą prista
tyti grūdus į surinkimo punk
tus, nes sostinei trūksta duonos, 
nežiūrint dabartinio gero der
liaus. 

Kalbėdamas Sovietų televizi
joje, Gorbačiovas pasakė, jog yra 
pasiųstos telegramos krašto res
publikų vadams ir regionų ve
dėjams, kad jo įsakymą vykdytų 
be delsimo ir kad ūkininkai 
pristatytų aprūpinimą grūdais 
valstybės agentams. Daugelis 
valstybinių ir kolektyvinių ūkių 
sulaikė pardavimą grūdų netei
sėtai, pažeizdami esamas sutar
tis. Jis taip pat paminėjo, jog 
kaltos transporto problemos, kad 
daugelyje vietų trūksta duonos. 
Maskvos krautuvėse nebuvo 
duonos praėjusį savaitgalį . 
Tačiau manoma, kad ūkininkai 
sulaiko savo derlių ir nepar
duoda miestui, nors šiemet, 

pagal apskaič 
gauta 260 milijor. 
Bet yra žinių, b 
jau nelaukdami 
lyto projekto pn>-" 
privačiai parda--
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i ūkininkai , 
elcino pasiu
timo, pradėjo 
lėt i grūdus, 
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TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Šiand ien 6:45 vai. vak. 
sugrįžta į O'Hare aerouostą 
Chicagos arkivyskupas kardi
nolas Juozapas Bernardinas iš 
istorinės kelionės po Lietuvą. 

— „Šia is me ta i s Dievas davė 
mums gerą derlių, bet mes nesa
me pajėgūs jį nuimti" , pasakė 
Sovietų Sąjungos Ministerių 
tarybos pirminikas N. Ryžkovas 
per sovietų televiziją. 

— Rus i jos Respublikos Ko
munistų partijos vadas Ivan Po-
lozkov, kaip praneša „Sovetska-
ja Rossija" laikraštis, pasakė, 
jog liepos mėnesį pasitraukė iš 
narių 162,750 žmonių/ iš jų 
90,000 buvo darbininkai. 

— A m e r i k o s ambasadorius 
Richard Barkley Rytų Berlyne 
pradėjo pakuoti savo daiktus, 
kad būtų pasiruošę išvykti, kai 
įvyks abiejų Vokietijų susi
jungimas ir JAV Vakarų Vo
kietijos ambasadorius perims 
pareigas. 

— Naujos ios Zelandijos mi-
nisteris pirmininkas Geoffrey 
Palmer pasi traukė iš pareigų, 
kai nuomonių tyrimo biuras pa
skelbė, jog jo vadovaujama Dar
bo partija pralaimės rinkimus 
spalio mėnesį. 

— Š i a u r ė s Korėjos ministe-
ris pirmininkas Yon Hyong 
Muk su 90 palydovų antradienį 
peržengė Pietų Korėjos sieną ir 
padarė pirmą istorinį vizitą po 
4 dešimtmečių, kai totalitarinio 
komunistų režimo viršininkas 
atvyko pas kapitalistą ministerį 
pirmininką Panmunjom mieste
lyje tar t is ateities klausimais. 

— W a s h i n g t o n e Baltųjų 
rūmų aukštieji pareigūnai sako, 
jog j i ems buvo iš Izraelio 
pareigūnų pareikšta, jog jie yra 
susirūpinę didėjančių ryšių 
buvimu tarp JAV, Saudi Arabi
jos ir Egipto daug labiau, negu 
karo galimybe Viduriniuose 
Rytuose. 

— P ie tų Afrikoje antiapar-
teido veikėjas Nelson Mandela 
apkaltino vyriausybę už tai, kai 
ji panoro ištirti , kur glūdi prie
žastis, kad praėjusį mėnesį tar
pusavio kovose tarp Mandelos 
palaikomo Tautinio Kongreso 
narių ir kitos juodųjų grupės, 
kurios vadu yra Mangasuthu 
Buthelezi, žuvo maždaug 540 
žmonių. 

— P a š t o tarnyba į Iraką ir 
Kuwaitą yra sulaikyta iki kol 
bus pranešta kitaip. Žmonės, 
kuriems 9ugrįžo siųstas paštas, 
gal i r e i k a l a u t i , kad būtų 
sumokėta už padarytas išlaidas. 

Jelcinas siūlo pervesti 
teises respublikoms 

Paruoštas naujas įstatymas 

M a s k v a — Reuteris praneša, 
jog Boris Jelcinas, Rusijos Res
publikos prezidentas, vėl per
ėmė iniciatyvą radikalių refor
mų įgyvendinimui, kad iš 
tikrųjų būtų perduota ekono
minė kontrolė respublikoms ir 
drastiškai sumažintos centrinės 
vyriausybės teisės bei galios. 

Vakarų žinių agentūros gavo 
250 puslapių nuorašą, kuriame 
sprendimas ekonominiais klau
s imais perleidžiamas 15-kai 
suverenių respublikų. Jei tą 
Jelcino pasiūlymą priims Rusi
jos Respublikos Parlamentas, 
t a i bus žymiai sumažintos 
Sovietų Sąjungos prezidento 
Gorbačiovo galios. Šiuo atveju 
Gorbačiovas bekontroliuotų tik 
perėjimą iš komunizmo į laisvo 
verslo ekonomiją. Rusija, di
džiausia respublika sąjungoje, 
leidžia privačią žemės nuosa
vybę ir perduoda valstybės val
domus namus ir butus žmo
n ė m s , kad būtų i š spręs ta 
kri t iška maisto ir gyvenamų 
butų padėtis. 

Nevyksta susi tart i 
Paga l minėtą pasiūlymą. 

Sovietų vyriausybė rūpintųsi 
kraš to gynyba, rublio sustip
rinimu ir gamtos nelaimių 
ištiktomis vietovėmis, sutei
k i an t joms federalinę pagalbą 
Kremlius pagal tai nebeturėtų 
teisės į privalomus respublikų 
mokesčius ir pasikliautų res
publikų duoklėmis. 
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Žmonės laukia reformų 
Žmonės yra pasiruošę refor

moms, kalbėjo Jelcinas šią 
savaitę rusų parlamentarams, 
prieš paleisdamas Parlamentą 
namo išstudijuoti jo planui ir 
paruoštiems naujiems įstaty
mas. Sovietu ekonomijai šian
dien trūksta visko, pradedant 
nafta, žibalu, popieriumi ir net 
cigaretėmis. Praėjusią savaitę 
už nebuvimą cigarečių Gorba
čiovas pašalino tos srities rei
kalų vedėją iš pareigų. Pasku
tinėmis dienomis pradėjo t rūkt i 
duonos. Jelcinas davė penkias 
dienas parlamentarams susipa
žinti su jo planu ir susirinkus 
rugsėjo 11 dieną už tai ar prieš 
tai balsuoti. „Rusija duoda 
impulsą visam kraštui pasi 
keisti", pasakė prez. Jelcinas 
savo parlamentarams. Be to, jis 
pasakė, jog Gorbačiovas bando 
suprasti padėtį ir norėtų dirbti 
kartu. Jis nori tuoj pat pereiti 
į verslo ekonomiją, ko Gorba
čiovas nesirįžta įvesti, vis ati
dėdamas ateičiai. 

Senųjų įstatymų 
panaikinimas 

Rusijos ministeris pi rmi
ninkas Ivanas Silajevas, kuris 
neseniai pasirašė ekonominių 
reikalų nutartį su Lietuvos 
Ministerę pirmininke Kazimie
ra Prunskiene, kalbėdamas 
savo respublikos Parlamento 
nariams, aiškino, kad piliečiai 
turi turėti teisę laisvai įsigyti 
kepyklas, valyklas, krautuves, 
įvairias pataisymų įmones ir 
fabrikus, kurie nebūtų valsty
bės kontrolėje Ir šitokia verslo 
ekonomija turėtų įsigalėti nuo 
kitų metų pradžios. įstatymai, 
kurie šiuo metu draudžia šios 
rūš ies prekybą, turi bū t i 
panaikinti, nes dabar, jei prekė 
yra pagaminta kito darbininko, 
negalima jos parduoti, kad 
gavus pelro. 

4 a ^ 

* 1fcH, 
Boris Jelcinas pasiūlė Rusijos 
Respublikai priimti radikalu laisvos 
ekonomijos planą. 

Kadangi Rusijoje gyvena puse 
sovietų žmonių ir turi beveik 3/4 
kraš to žemės, tai Kremlius 
negalė tų ignoruoti Rusijos 
Respublikos nutarimo ir radi
kalios programos įgyvendinimo, 
kurią Gorbačiovas dar delsia 
įvesti. Gorbačiovas diskutuoja 
naują unijos sutartį, kuri virstų 
konfederacijos su t a r t im i iš 
suverenių respublikų, bet jis 
nenori, kad tuo klausimu būtų 
viešos diskusijos. Gorbačiovas ir 
Jelcinas nuolatos susikerta del 
greitesnių reformų, nors pasku 
tiniu metu, atrodo, bando suras
t i bendrą pagrindą reformoms. 

— J A V 8 senatoriai lankėsi 
Saudi Arabijoje ir aplankė 
Amerikos dalinius ir paskui 
išvyko į Eg.^tą pokalbiui su 
prez. Mubaraku. 

— Californijos valstija dėl 
padidėjusio gyventojų skaičiaus 
1992 metais Atstovų rūmuos*1 

turės daugiausia vietų — 52 
kongresmenus. New Yorko vals 
tija lieka antroje vietoje, Texas 
— trečioje ir Florida — ketvirtoje 
vietoje. 

Suareštavo 
ambasadorių 

Berlynas. — Nežiūrint beveik 
duoto pažado Jungtinių Tautų 
sekretoriui, kad užsienio diplo
matai galės likti Kuwaite, pra
ėjusį savaitgalį buvo Irako 
policijos suareštuotas Rytų 
Vokietijos ambasadorius ir jo 
žmona ir išvežti į Bagdadą. 
Amb. Kurt Merkei nuvyko i 
Vakaru Vokietijos ambasadą 
maisto ir vandens, praneša 
Rytų Vokietijos Užsienio reikalų 
ministerija Rytų Berlyne ir tada 
jie buvo suimti. Irakas yra 
sargybiniais apstatęs visas 
užsieno ambasadas Kuvvaite, 
kurios neklauso Irako įsakymo 
užsidaryti ir išvykti. Kuvvaitas 
esanti dabar kaip viena Irako 
provincijų, o provincijose ne
reikia ambasadų. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 6 d.: Faustas, Filo-
mena, Tautene, Vaištautas, 
Vaišvilas, Skoda. 

Rugsėjo 7 d.: Bartas. Barte, 
Gilbertas, Regina. Neringa, Pal
mira. Pulchcrija, Rėdą. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6.20, leidžiasi 7:18. 
Temperatūra dieną 86 1., 

naktj 63 1 
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TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Detroito lietuvių visuomenė 
Tautos šventę minės sekma
dieni, rugsėjo 9 dieną, 10:30 vai. 
ryto šv. Mišiomis Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje. Organizacijos 
dalyvauja su savo vėliavomis. 
„Gabijos" ir „Baltijos*' skautų 
tuntų nariai šv. Mišiose daly
vauja uniformuoti. Po Mišių 
vyks tuntų sueiga. 

Tautos šventės minėjimas bus 
tęsiamas 12:30 v. p.p. Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre. Pagrin
dinė minėjime kalbėtoja bus 
Lie tuv ių Informacijos New 
Yorko skyriaus vedėja, buvusi 
detroitiet*-, Gintė Damušytė. 
Tautos šventės minėjimą rengia 
LB Detr'uto apylinkės valdyba. 

LITUANISTINĖ MOKYKLA 
PRADEDA DARBA 

velionis buvo nulydėtas į amži
no poilsio vietą Holy Sepulchre 
kapinėse. 

PRISIMINTAS 
A.A. BR. KVIKLYS 

Visuomenininko a.a. Bro
niaus Kviklio staigi mirtis buvo 
paminėta abejose Detroito lie
tuvių radijo valandėlių progra
mose. Penktadienio laidoj pra
nešimą padarė Algis Lapšys. 
Sekmadienio progamoje, Det
roito Lietuvių Kultūros klubo 
pirmininkė Stefanija Kaunelie-
nė prisiminė velionio viešnages 
Detroite, o antradienio pro
gramoje Antanas Zaparackas. 
asmeniškai laidotuvėse daly
vavęs, perdavė laidotuvių ir 
atsisveikinimo reportažą. 

lm 

ŠAULIU SĄJUNGOS 
SUKAKČIŲ MINĖJIMAS 

„ Ž i b u r i o " l i t u a n i s t i n ė 
mokykla naujuosius mokslo 
metus pradeda ši šeštadienį, 
rugsėjo 8 dieną, 8:50 vai. ryto 
(iki 1 vai. p.p. ' Dievo Apvaizdos 
Kultūros centro patalpose. Pir
ma dieną į mokyklą kviečiami 
ir visi tėveliai. Registruotis į 
mokykla pas mokyklos vedėją 
t\ūta Mikulionienę, tel. 561-

IR V Ė L VESTUVĖS 

Šeštadienį, rugsėjo 1 dieną. 
I >. \ o Apvaizdos bažnyčioje, kle-
• tias kun. Viktoras Kriščiūne-
: , ius suteikė moterystės sak-
įmentą Lianai Viktorijai Pa 

'.aikytei ir John Anthony Spe-
\ a c e k . Mišių metu giedojo 
Kristina Zubrickaitė ir Regina 
l 'uškorienė. Vargonavę muz. 
Vidas Neverauskas. Ye:-t.uvine 
puota vyko Southfield Marriott 
viešbutyje. Puotai vadovavo An 
dr ius Butkūnas. Jaunuosius. 
t e v t l i a i V v a s ir Genu le 
P.tlaikiai. James ir Joanne 
Spt'\ !• <k pasitiko su tradicine 
duona ir druska. Abudu jauna 
vedžiai yra įsigiję chemijos 
mokslo d a k t a r a t u s Illinois 
U n i v e r s i t e t e . Po vestuvių 
išvyks į Minnesotos valstija 
dirbti 3M bendrovėje. Jauna 
vedžiams linkima laimės ir sėk 
mes bendro gyvenimo kelyje. 

A.A. J O N A S ORANTAS 

Rugsėjo 2 dieną, savo na 
muose Koseville, Michigan. 
mirė diplomuotas agronomas 
a.a. Jonas Grantas . Paliko 
/moiia Marija, sūnų Vytautą, 
anūkus Joną. Lorj ir Teresę, 
dukra Teresę ir žentą Gary 
Korteski. anūkus Angele ir 
Joseph Korteski ir Robertą 
Jonyną, daug kitų giminių, 
pažįstamų ir artimųjų. Rugsėjo 
4 d . sukalbėjus rožini, vyko 
atsisveikinimas, kurį pravedė 
laidotuvių direktore Yolanda 
Zaparackiene. Rugsėjo 5 dieną, 
po gedulingų šv Mišių, kurias 
atnašavo Dievo Apvaizdos kle
bonas kun. Viktoras Krišciūne-
vičius ir Šv Antano bažnyčios 
klebonas Alfonsas Babonas, 

Lietuvos Šaulių sąjungos 70 
metų įkūrimo ir vienerių metų 
Lie tuvos Šaul ių sąjungos 
atkūrimo Lietuvoje minėjimą 
Detroite rengia LŠST Centro 
valdyba tokia tvarka: 

Spalio 6 d., šeštadienį, 7 v.v. 
Dievo Apvaizdos parapijos Kul
tūros centre, 25335 W. Nine 
Mile Rd.. Southfield. MI, vyks 
akademija, meninė dalis, žyme
nų įteiHmas ir banketas. Pa 
gr ind in i s kalbėtojas LŠST 
Garbės pirmininkas prof. dr. V. 
Mantautas. Meninę dalį atliks 
Švento Antano parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Stasio 
Sližio 

Spalio 7 d. 10:30 v. ryto šv. Mi
šios Šv. Antano parapijos bažny
čioje, 1750 25th St.. Detroit, 
Michigan. Giedos parapijos 
choras. 

Detroito ir kitu kuopų šauliai 
ir lietuviai kviečiami šiuose 
minėjimuose dalyvauti 

A. Gr in ius 

LIETUVOS VYČIU 
SEIMAS 

Lietuvos Vyčių 77-sis visuo
tinis seimas, liepos 25-29 dieno
mis vykęs Pittsburgh, PA, jau 
praeityje. Seimą globojo Pitts-
burgho 19-ji kuopa. Seimas 
buvo sėkmingas visuomenišku 
atžvilgiu, o taip pat ir atsi
žvelgiant į pagrindinį Lietuvos 
Vyčių siekį — padėti Lietuvai 
jos nepriklausomybės siekimo 
pastangose. 

Seime dalyvauti užsiregistra
vo 350 delegatų ir svečių. Taip 
pat nemažai žmonių dalyvavo 
atskirose pramoginėse ar seimo 
darbo programos dalyse. 

Priešseiminėje programoje bu
vo miesto lankymas, susipažįs
tant su miesto įdomybėmis bei 
architektūriniais paminklais. 
Prie to priklausė ir aplankymas 
Tautybių kambario Pittsburgho 
universitete. Įsidėmėtina ir 
pramoginė golfo iškyla. 

Seimas buvo pradėtas ketvir
tadienį iškilmingomis šv. Mi
šiomis Šv. Kazimiero bažny
čioje. Po Mišių atidaromasis 
posėdis vyko viešbučio patal
pose. Šioje sesijoje buvo įvairių 
organizacijų vadovų sveikini
mai, Centro valdybos pirminin
kės Onos Klizas-Wargo metinis 
organizacijos stovio pranešimas, 
darbo prezidiumo kvietimas. 
Ketvirtadienio vakare vyko 
susipažinimo vakaras Pitts
burgho trijų upių santakoje 
plaukiojančiame pramoginiame 
laive. 

Penktadienio ryto darbo sesi
joje vienuolė Nijolė Sadūnaitė 
kalbėjo apie savo pergyvenimus 
tremtyje ir kalėjime už bažny
tinę veiklą bei Lietuvos laisvės 
siekimą. Ji šešerius metus pra
leido Sibire. Išėjusią iš kalėjimo 
ją sekė bei trukdė veikti KGB 
agentai Lietuvoje. Neseniai 
turėtame telefoniniame pasi
kalbėjime su a r t imais ia i s 
Lietuvoje, jai buvo pranešta, 
kad vienas sovietų kariuomenės 
dezertyras buvo sušaudytas, o jo 
kūnas buvo velkamas Kauno 
gatvėmis kaip pavyzdys kitiems 
dezertyrams. 

Seselė Nijolė atsakė į delegatų 
klausimus apie šiandienos padė
tį bei ateities viltis Lietuvoje. 
Savo kalba ji seimo delegatus 
uždegė rūpesčiu tiesti pagalbos 
ranką Lietuvai. 

Penktadienio popietines sesi
jos tema buvo ..Kaip galime 
padėti Lietuvai dabar ir ateity-

VASAROS SEZONO 
UŽDARYMAS 
„PILĖNUOSE" 

Nepastebimai greitai prabėgo 
vasara. Su darbo dienos švente 
uždaromi parkai ir vasarvietės. 

Detroito . .Švyturio" jūrų 
šaulių kuopos stovykloje, 
vasaros sezono uždarymas įvyks 
rugsėjo 16 d. Uždaryme bus 
įvairių skanių lietuvišku valgių 
ir gėrimų. Veiks tur t ingas 
dovanų stalas, skambės lietu

viška muzika ir dainos. 
Kuopos pirmininkas Bronius 

Valiukėnas ir moterų vadove 
Onutė Selenienė visus Detroito 
ir apylinkių lietuvius kviečia tą 
dieną atvykti į , ,Pi lėnus" 
draugų ir pažįstamų tarpe pra
leisti dieną. „Pilėnų" vartai bus 
atidaryti nuo pat ryto. Atvykę 
anksčiau, galės ilgiau pasi 
džiaugti gražiąja gamta 

A. Grinius 

oito jaunimėl i s šoka ..Žiburio" mokyklos Šventėje 

je". Kunigą.- Anderlionis pra
vedė diskusi.is. Loretta Stukie-
nė gvildeno politinės akcijos 
metodų tot-tlinimą, o Ri ta 
Zakarkaitė pranešė apie medici
ninių reikrr.;nų padėtį bei jų 
trūkumus Lietuvoje, pasiremda
ma praėjus rudenį dviejų 
mėnesių la:.*ymosi patirtimi. 
Robertas B ris kalbėjo apie 
galimybes įvystyti humani
tarinę šalps ir paaiškino kaip 
Romos Šv. Kazimiero lietuvių 
pontifikaline kolegija toje srity
je reiškiasi, skeldamas mintis 
religiniams projektams šių 
siekių įgyvendinimui. N. Sadū
naitė papasakojo apie „Caritas" 
organizacijos darbą — tai grupė 
katalikių moterų, dirbančių 
humanitarini darbą Lietuvoje. 

Du svarbūs projektai gavo 
pradą šios* diskusijose. Pir
masis buvo l igoninių be i 
medicinin u prekių s i u n t a 
Lietuvon. Ši siunta, kuri užpil
dys 40 pėdų sunkvežiminį krovi
nį, kainuos arti 500,000 dol. 
Ją parūpins World Medical Re-
lief orgamzacija De t ro i t e . 
Pakavimo bei pe r s iun t imo 
administracinė k a i n a b u s 
10,000 dol. Tą sumą padengs 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
nariai. Pirmą kartą organizaci
jos istorijoje tą Seimo dieną 
buvo surinkta net 11,000 dol 
padengti pirmosios siuntos iš
la idoms; a t l iekama s u m a 
pradėta kaupti pinigus antrajai 
siuntai. 

Antras svarbus projektas bu
vo nenutrūkstančios maldos va
jus dėl L.etuvos. Delegatai 
užsirašė kiekvieną dieną tam 
tikru metJpenkiolika minučių 
sukalbėt; Rožinio maldas. Tuo 
būdu prašoma Švč. M. Marijos, 
per jos sūnų Jėzų, užtar t i 
Lietuvą Vyčiai , nedalyva
vusieji Seime, bus vė l iau 
prašomi jungtis į šį kilnų 
projektą 

Penktadienio vakaro kultūri
nę programą atliko lietuvių tau
tinio meno ansamblis iš Phila-
delphijos 

Šeštadienio sesijoje vyko 
diskusijos, rezoliucijų priė
mimas. Centro valdybos rin
kimai, bei kiti darbai. Įvai
riomis rezoliucijomis delegatai 
išreiškė solidarumą Lietuvai ir 
jos prezidentui Landsbergiui, 
pritarė negimusių kūdikių 
teisei gyventi, ir įvykdė kai ku
riuos organizacinius statuto pa
keitimus. 

Lietuvos Vyčių fondas pasky
rė 600 dol. rašinių konkurso 
premijoms. Šių metų tema buvo 

" „Kaip Lietuvos Vyčiai turėtų 
santykiauti su nepriklausoma 
Lietuva" Šv. Kazimiero gildija, 
įsteigta remti Romoje veikian
čią lietuvių pont i f ika l inę 
kolegija, dabar y r a nuo 
mokesčiu atleista korporacija. 
Tai reiškia, kad aukos jai gali 
būti nurašomos nuo asmeniškų 
pajamų mokesčių. 

St. Clair, PA, gyventoja Ona 
Kl'zas Wargo buvo perrinkta 
Centro valdybos pirmininke. 
78-as Lietuvos Vyčių seimas 
numatomas St. Petersburg. FL. 
1991 metų rugpjūčio 1-4 
dienomis Jį globos Centro 
valdyba 

Šeštadienio vakare įvyku 
šiame uždaromajame bankete. 
1990 metų „Friend of Lithu-
ania" žymuo, kasmet įteikia
mas nelietuviui už jo/jos iš
skirtina darbą Lietuvos naudai 
buvo įteiktas filologui William 
Schmalstieg. išleidusiam eilę 
veikalu, liečiančių Lietuvos 
kalbinius klausimus. Jis priėmė 
šį žymenį, puikia lietuvių kalba 
nupasakodamas, kaip išmoko 
lietuviškai ir kodėl manoma. 

kad lietuvių kalba yra taip ar
tima senovės sanskritų kalbai. 

Arti 7,000 dol. buvo paskirta 
Lietuvos Vyčių jaunimui tęsti 
aukštesniuosius mokslus. Viena 
iš tų stipendijų buvo paskirta 
jaunuoliui, šiuo metu besiruo
šiančiam kunigystei Romos Šv. 
Kazimiero pontifi kalinėje kole
gijoje. 

Seimas baigtas šv. Mišiomis 
Šv. Kazimiero bažnyčioje 
sekmadienį. Po pamaldų vyko 
atsisveikinimo pietūs. 

Jaunieji Vyčiai šiame Seime 
turėjo savą atskirą programą. 
Jie taip pat aplankė miesto 
įžymesnes vietas ir dalyvavo 
savo darbo sesijose. 

Loreta I. Stukienė 
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VIDURIO AMERIKOS 
APYGARDOS VEIKLA 

Neseniai Chicagoje Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
buvo atnašautos Šv. Mišios Lie
tuvos laisvės įgyvendinimo 
intencija. Šios iškilmingos bei 
vilties kupinos Mišios buvo 
užprašytos Lietuvos Vyčių 
Vidurio Amerikos apygardos. 
Bažnyčia buvo perpildyta; 
dalyvavo Vyčiai ir svečiai, 
kurių daugelis dėvėjo tau
tiniais drabužiais. Prieš pat 
Mišias kun. Markus paragino 
susirinkusius nuolat melstis, 
dalyvauti novenose bei vigilijose 
Lietuvos intencija. 

Mišias koncelebravo kunigai 
Ričardas Dodaro, Albinas Kiš-
kūnas, Jonas Kuzinskas, An
tanas Zakarauskas, Antanas 
Puchenskas, Vaclovas Zaka
rauskas, Petras Cibulskis, An
tanas Markus ir Antanas Sau-
laitis. Pastarasis pasakė pa
mokslą. Glen Perutis vadovavo 
Šv. Jurgio parapijos ir Lietuvos 
Vyčių jungtiniam chorui, o 
solistai Algirdas Brazis ir Mari
ja Juzėnaitė giedojo lietuvškas 
giesmes. 

Kun. Dodaro pranešė, kad 98 
metų senumo Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčia bus uždaryta šių 
metų liepos mėnesio 1 dieną, 
Žinia visus pritrenkė. Po Mišių 
parapijos salėje vyko vaišės. 

Gavėnios metu Šv. Andriaus 
apaštalo, Šv. Jurgio (Tinley 
Park mieste), ir Šv. Jono žvejo 
parapijų bei Vyčių jungtinis 
choras atliko Kristaus paskuti
niuosius septynis žodžius. Šis 
90 asmenų choras, pritariant 
solistams ir orkestrui, vadovau
jamas muz. Fausto Strolios, 
pasirodė Šv. Andriaus apaštalo 
parapijoje (Calumet City mies
te). 

Gegužės mėnesį apygardos 
pirmininkas Algirdas Brazis ir 
jo žmona Aldona šventė savo 50 
metų vedybinį jubiliejų. Linki
me jiems daugelį linksmų ir 
sveikatos kupinų metų. 

Sveikiname Tretįjį Lietuvos 
Vyčių laipsnį įsigijusius kun. A. 
Markų, A. Brazienę, Juozapiną 
ir Petrą Juzėnus, Daną-Juraitis 
(Chicagos 112-tos kuopos na
riai), Dovydą Gaidės ir Elena 
Meizis (36-tos k nariail 

Alber tas Zakarka 

VIDURIO AMERIKOS 
LIETUVOS VYČIU 

APYGARDOS VEIKLA 

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

Spalio 7 d. įvyks Chicagos 
112-tos kuopos metine švente — 
pusryčiai su šampanu Mar-
quette Parko salėje. Pelnas 
skiriamas parapijos remontų 
fondui. Vietos iš anks to 
užsisakomos telefonu 708—424-
4119 arba 312-434-7785 . 
Pusryčių metu bus vertingų 
laimikių laimėjimai. 

Pe t r a s ir Juozapiną 
Juzėna i 

Vertė 
Aleksandras Pakalniški.s.Jr. 
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U.S.A 
Kanadoje (U S.A dol 
Užsienyje (USA. dol.i 
Savaitinis įSešt priedl 

mokama iš anksto 

metams" W metų 
$70.00 $40.00 
$70.00 $40.00 
$7000 $4000 
$4000 $2500 

3 men 
$25 00 
$25 00 
$25 00 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8 30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8 30-4:00. šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotu straips 
n ių nesaugo Juos gražina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turini neatsako Skelbi 
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

M . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBE - VI0AUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami Kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Cnnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street Chicago 
Tai. (1-312) 434-5949 (veikia 24 vai ) 

Pirm antr ketv penkt n u o l 2 * k i 6 v v 

Kab. tai . (1-312) 471-3300; 
Raz. (709) 442-9297 

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

7722 S. Kadzla Ava., 
C h i c a g o . III. 60652 

Pirm . antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (709)246-0067; arsa (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL 8UILDING 

6449 So Puleakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquet te Medical Bui ld ing 

6132 S Kedzie 
Ch icago. IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Krauiagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Tai. (708) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Namų (709) 594-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dunda* Ava. , Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 7 4 2 0 2 5 5 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kadzla Ava.. Chicago 
(1-312) 925-2670 a-oa (1-312) 499-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagai suS'!?r - . 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

J055 S. Robertą Rd., Hlckory Mllla. II 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (709) 599-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vda^s • *'au|0 i'uos 
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Spaudos kelias 

NUO DRAUDIMO IKI 
LAISVĖS 

VISI ESAME TOS 
PAČIOS TAUTOS VAIKAI 

Pokalbis su adv. R. Domanskiu 

PENKI MILIJONAI 
J U R G I S J A N U S A I T I S 

Kai prisimename lietuviškos 
spaudos draudimą lotyniškomis 
raidėmis ir primestas rusiškas 
— „graždanką", tai negalime 
dabar net sup ras t i . Rodos 
devynioliktas šimtmetis turėjo 
būt i k u l t ū r i n g a s , ieškąs 
geresnių normų gyvenimui, 
vengiąs priespaudos ir pripažįs
tąs žmonių ir tautų lygybe. 

Rusija anais laikais kultūra 
nepasižymėjo, nors atskirų 
žmonių buvo t ikrai kultūringų 
ir sumanių mąstytojų. Kai 
prisimename prieš šimtą dvi
dešimt p e n k e r i u s metus 
formalų gene ra lguberna to 
riaus K. Kaufmano įsakymą, 
prieš jį Muravjovo Koriko drau
dimo vykdymą ir žmonių 
žudynes korimu, tai šiandien 
net po daugelio metų apie tai 
galvojama, jo motyvai tiriami, 
jo įtaka ateičiai ir Lietuvos lais
vei įkainuojama. 

Kaufmanas į sakė visoms 
spaustuvėms ir litografams ne
spausdinti knygų lotyniškomis 
raidėmis. Jis įsteigė net va
dinamą cenzūros komisiją, ku
rion įėjo ir keli lietuviai. B*»t tai 
t ik paskatino kitus lietuvių 
šviesuolius priešint is netei
singam ir neteisėtam įsakymui, 
šviesti savo tautą, žadinti joje 
tautinę sąmonę. 

Pradėjo lietuviškas senas kny
gas perspausdinti Prūsuose ir 
jas kontrabandiniu būdu pla
t inti Lietuvoje. Vėliau išėjo 
„Aušra", „Varpas", „Tėvynės 
Sargas" ir kiti žurnalai. Jie 
kovojo prieš rusus ir švietė savo 
tautiečius neteisėtu ir teisėtu 
būdu. Kas pralaimėjo, dabar 
sunku būtų įspėti. Vis dėlto 
reiktų sakyti, kad pralaimėjo 
Rusijos valdovai, jų pataikūnai 
ir norį įvesti prievarta pravosla-
viją katal ikiškame Lietuvos 
krašte. 

Dalinai pralaimėjo ir Lietuva. 
Jos švietimas, kultūra ir litera
tūra buvo sustabdyta bent ketu 
riasdešimčiai metų visuotiniu 
būdu. Kraštas turėjo nukentėti, 
nes skaityti ir rašyti tegalėjo 
išmokti tik mažuma ir tai tik 
s lap ta i . Dauge l i s negalėjo 
mokytis, nes vadinamų „darak
torių" neužteko, o mokyklos te
buvo tik rusiškos ir lietuvių ne
kenčiamos. 

kaip pavergtų kraštų žmonės, 
nes jie jau įpratę nuo mažens, 
kad komunistas teisybės negali 
sakyti. Teisybės nesako ir kiti 
žmonės, nors jie komunizmui ir 
nepr i t a r i a . Jie komunizmo 
nelaiko viską žinančiu ir galin
čiu, nes mato jo klastas ir mė
ginimą apgauti save, juoba tau
tas, kur ias laiko savo vergijoje. 

Spaudos draudimas, buvęs 
prieš daugiau kaip šimtą metų 
ir leistas tik prieš aštuonias
dešimt šešerius metus, nėra 
visur pasibaigęs net ir dabar. 
Kai kur bijoma prieš komu
nizmą pasisakyti, pasakyti apie 
jo darbus teisybę. Kai kur net 
uždrausta teisybę sakyti, nes 
komunizmas „pasikeitęs" ar 
keičiasi, jis sudemokratėjęs ar 
demokratėja. 

Mes jau galime bent išeivijoje 
apie komunizmo d a r b u s 
pasakyti teisybę, galima ją 
pasakyti ir kai kuriuose kraš
tuose, nors jie ir stato ant 
„aklos" kortos savo likimą. Bet 
apie spaudos draudimą prieš 
125 metus ir dabar reikia gal
voti, kad mąstymas padėtų rasti 
kelią tarp laisvės ir draudimo. 

Nors savo imperatorių — carą 
komunistų vadai 1917 m. po 
revoliucijos nužudė, bet jo me
todų ir jo užsispyrimo naikinti 
pavergtas tautas jie nesunai
kino. Komunistai dar labiau 
laisvą spaudą persekiojo t a 
prasme, kad neleido spausdinti 
jokių religinių, tautinių, is
torinių ir praeitį liečiančių 
veikalų. Komunistai leido laik
raščius užimtuose kraštuose tik 
propagandai, tuščiam ir perdė
tam pasigyrimui, iškreipdami 
tikrovę, ta r tum žmonės būtų 
akli ar juos norėtų padaryti ak
lais ir kurčiais. Taip buvo ne 
vienerius metus, bet Lietuvoje 
beveik pusšimtį, o pačioje Rusi
joje ir kituose užgrobtuose 
kraštuose net septyniasdešimt 
metų. 

Ir iškyla klausimas, ar ko
munizmas, naudodamas tik 
tuščią propagandą, laimėjo 
žmonių širdis ir protus. Net 
artimiausi komunizmui žmonės 
pradėjo pagaliau netikėti savo 
vadovų žodžiais. Jie pradėjo eiti 
į s u s i r i n k i m u s , ska i ty t i 
laikrašius ar knygas tik iš 
smalsumo sužinoti, kas darosi 
komunizme, skai ty t i t a r p 
eilučių ir potekstėse. 

Niekas taip nemoka skaityti, 

Vidurio ar vadinama Rytų 
Europa gali dabar jau drąsiau 
k a l b ė t i apie komunizmo 
padarytą žalą, kuriai daugeliui 
tautų reikės net dešimtmečių 
atitaisyti. Juo labiau tą žalą 
jaučia Pabaltijo tautos, kurios 
buvo užgrobtos Hitlerio-Stalino 
prieš penkiasdešimt vienerius 
metus padarytu susitarimu. Tas 
susitarimas įgalino Vokietiją 
pradėti antrąjį karą, o Sovietų 
Sąjungą užimti Pabaltijo ir 
kitas jai parduotas tautas, kaip 
Moldavija, dalį Lenkijos, dalį 
Suomijos, paskiau visas Vidurio 
Europos valstybes. I š t e n 
išsikraustė tik tada, kai pama
tė, kad jų laisvės negalės 
sulaikyti ir jų nepajėgs toliau 
apgaudinėti. 

Spaudos draudimas ar jos pro
fanavimas ir panaudojimas t ik 
propagandai yra blogis, kuris is
torijoje neturi pavyzdžio. Isto
rijoje bus pažymėtas ka ip 
laukinių žmonių nekultūringas 
elgesys, kuris buvo vykdomas 
carų, o paskiau bolševikų. 

Tačiau spaudos neribota lais
vė taip pat nėra kultūringumo 
pažymys. Tai yra tik išsigimu
sių, komunizmo melo ir klastos 
sugadintų, neturinčių žmo
giškos atsakomybės žmonių dar
bas. Skirtinga nuomonė yra 
geras dalykas, nes „quot capita. 
tot sententia — kiek galvų, tiek 
nuomonių", sako senas posakis. 

Ne visos skirtingos nuomonės 
yra geros, bet jų reikia išklausy
ti ir jas priimti ar nepriimti. Bet 
reikia bent pagerbti žmogų su 
skirtinga nuomone. Bet kokia 
d a r o m a žala j a u n i m u i a r 
vyresniesiems, bet kokia įžei
džianti ką nors nuomonė, bet 
kokia pornografija betgi yra su
gedusių žmonių nuomonė. Jos 
reikia saugotis kaip ugnies, 
kuri gali sukelti neužgesinamą 
gaisrą. Reikia saugoti ir ki tus 
nuo tokių žmonių. 

Kad tokių sugadintų žmonių 
yra net besi laisvinančioje mūsų 
tėvų žemėje, besilaisvinančiame 
Pabaltijy, tai mes negalime 
turėti abejonių. Kaip blogas yra 
spaudos draudimas, ta ip bloga 
yra spaudos visiška laisvė blo
gų žmonių, komunizmo suga
dintų, be atsakomybės panaudo
jama spauda. Spauda turi turėti 
laisvę, bet laisvė turi būti atsa
kinga — tik darbai rodo jos 
vertę. 

A. D. 

Prisiartino rugsėjis. Baigėsi 
atostogos ir poilsio laikas. 
Moksleiviai, pailsėję per va
saros atostogas, grįžo į mokyk
las, studentai į univetsitetus. 
Prasidėjo nauji mokslo metai, 
darbas. 

Rugsėjo mėnesį bus dveji me
tai nuo Lietuvių centro įkūrimo 
Lemonte. Centro įsteigimo rū
pesčius, atsakomybę ir riziką 
pasiėmė mūsų jaunesnė karta. 
Norėdama, kad daugiau apie 
centro dvejų metų veiklą, 
rūpesčius, ypač apie ateities 
planus sužinotų platesnė vi
suomenė, paprašiau advokatą 
Rimą Domanskį atsakyti į 
keletą klausimų. Rimas jau ant
ri metai pirmininkauja centro 
valdybai ir an t savo pečių neša 
sunkiausią naštą. 

— Būtų į domu žinoti, kodėl 
pas i r ink tas Lemontas? 

— Vieta parinkta neatsitik
tinai. Lemonto apylinkėse jau 
seniai gyveno nemažai lietuvių 
šeimų. Čia jau veikė JAV Lie
tuvių Bendruomenės apylinkė, 
šeš tad ien inė l i tuan i s t inė 
mokykla, tautinių šokių grupė. 
Buvo veikli lietuviška gyven
vietė. Lemonte ir ateitininkai 
nusipirko namus. Apie savo 
patalpas galvojo ir Bendruome
nės apylinkė, o taip pat ir čia 
įsisteigusi,Aušra". Atrodė, kad 
jau atėjo laikas ir už Chicagos 
miesto ribų turėti nuosavą 
pastogę — centrą, kuriame 
galėtų rasti vietos po plačius 
užmiesčius išsisklaidę lietuviai 
lietuviškai veiklai, lietuviškam 
žodžiui. Be tokio centro vis 
daug iau ir daug iau šiose 
apylinkėse gyvenančių žmonių 

j atitrūko nuo lietuviško kamie-

I
' no. Tai matydamas ir supras

damas būrys jaunesnių lietuvių 
sudarė iniciatorių grupę ir 
ėmėsi darbo, rizikos ir labai 
daug rūpesčių. Spėliojome, ar 
žmonės supras centro reikalin
gumą ir ar parems mus. Greitai 
pastebėjome, kad baimintis per 
daug nereikėjo, žmonės rėmė 
mūsų idėją ir jau dveji metai, 
kai turime Lietuvių centrą. Į 
centro veiklą įsijungė daug 
jaunesnių, bet taip pat daug ir 
vyresnių žmonių. Įvyko lyg ir 
kartų susijungimas. Daug kas 
prisideda ir darbu ir aukomis. 

— Kokia y r a Lietuvių cent
ro pask i r t i s? 

— Turime lietuvių Misiją, kuri 
atlieka visas parapijos funkci
jas. Bažnytėlėje palaiminami 
jaunavedžiai, žengią į bendrą 
šeimos gyvenimą. Krikštijami 
naujagimiai , pabaigus šios 
žemės kelionę iš čia palydimi į 

amžino poilsio vietą Nariai 
gausėja ir jau dabar bažnyčia 
didinama. 

Centre vyksta ir lietuviško 
jaunimo švietimas. Čia veikia 
Montessori mokyklėlė ,.Žiburė
l i s " , kiekvieneriais metais 
p r i t r a u k i a n t vis daugiau 
vaikučių. Energingai dirba Mai
ronio šeštadienine lituanistinė 
mokykla, kuri mokinių gausu
mu šiuo metu didžiausia už 
Lietuvos ribų. Mokykloje tiky
bos pamokos yra dėstomos kata
likams ir evangelikams liutero
nams vaikams. Turime ir vasa
ros stovyklėlę mūsų mažie
siems. 

Centre vyko Mokslo ir kūry
bos simpoziumas, sutraukęs lie
tuvius mokslininkus iš viso 
pasaulio. Čia yra ir „Pasaulio 
lietuvio" redakcija. Lietuvai 
nepriklausomybę paskelbus įsi
kūrė „Hot Line", kuri gautas 
žinias greitai perduodavo laik
raščiams, televizijai. 

Čia vyksta labai daug įvai
riausių kultūrinių renginių. 
Tumino teatras, dainininkų 
pasirodymai , „Esterdo ir 
Amber", kur lietuvių poetų ei
lėraščius išverstus į anglų 
kalbą, vaidino — deklamavo 
amerikiečių menininkų grupė, 
balinių šokių spektaklis, madų 
parodos. Turėjome ir keletą 
supažindinimų su naujai iš
leistomis lietuviškomis kny
gomis. Puoselėjame ir lietu
viškus papročius: mokosi kaip 
margyti margučius, kaip daryti 
kalėdinius šiaudinukus. 

Centro patalpose gyvena ir 
mūsų vyresnieji. Valdyba rūpi
nasi, kad jie čia galėtų ramiai 
patogiai gyventi lietuviškoje 
savo draugų aplinkumoje. Bai
giami įruošti buteliai — condo-
minium. Norime, kad visiems 
būtų maloni ir jauki aplinka. 
Sakau visiems, nes mes norime, 
kad centras jungtų visus, po 
plačius užmiesčius išsiblaškiu
sius lietuviškos kilmės žmones. 

Pastate yra daug vietos ir 
pasilinksminimams. Soduose 
vyksta gegužinės. Salėje baliai: 
tradicinis Naujų Metų sutiki
mas, „Pavasario balius", „Der
liaus šventė', įvairios vaka
rienės bei pietūs tuojau po 
pamaldų, bendros kūčios, Vely
kų stalas. Bandome išlaikyti lie
tuviškas tradicijas ir papročius. 

Reikia paminėti, kad čia ir 
sportuojama jaunimas žaidžia 
besibolą, futbolą. Yra sporto 
klubas vaikams. Jau antr i 
metai vyko futbolo turnyras, 
kur tarp savęs rungtyniavo 10 
komandų. Sporto salėje žaidžia 

Jurgis Riškus, kuris lietuvių cen
trui visu uolumu renka aukas. 

mas krepšinis. Taip pat čia repe
tuoja tautinių šokių grupės. 
Skautai turi savo sueigas. Cent
re prisiglaudžia ir iš Lietuvos 
atvykę lietuviai, kurie neturi 
giminių Amerikoje. Šiuo metu 
gyvena L i e t u v o s gydytojų 
grupė. 

— Ar j a u p i lna i i š n a u d o t o s 
didžiulės p a t a l p o s ? 

— Centro patalpos vis daugiau 
ir daugiau išnaudojamos. Dar 
yra vietos bibliotekai ir ar
chyvui. Turime labai gerą vietą 
lietuvių klubui. 

— Kokie a te i t ies p l a n a i ir 
rūpesč ia i? 

— Planų daug, bet didžiausias 
rūpestis, kaip galima greičiau 
išmokėti skolą. Noras pritraukti 
kiek galima daugiau nuo lietu
viškos veiklos atitolusių lie
tuvių, ar t a i šeimų ar pavienių 
asmenų. Suburt i juos į vieną 
didelę lietuvišką šeimą ir ta ip 
visiems pasijusti, kad esame tos 
pačios tautos vaikai, kad mūsų 
šaknys prie Nemuno, Dubysos, 
Baltijos. Susijungę daugiau ga
lėsime padėti ne tik sau, bet i r 
j laisvą ir nepriklausomą gyve
nimą žengiančiai Lietuvai. 

Nepaprastai smagu, kai kiek
vieną sekmadienį pamatai nau
jų veidų. Didžiausias troškimas, 
kad visi veiktumėm kar tu . 
Stengiamės, kad centras būtų 
atviras visiems. Lietuvių cent
ro patalpos didelės, tilpsime vi
si. Žinome, kad šis centras nė
ra vienintelis, mes remiame ir 
k i tus l ie tuviškus te lk in ius , 
kitus esančius centrus. 

Ko l a u k i a t e iš l i e tuv i škos 
v i suomenės? 

— Pr i ta r imo, pasitikėjimo 
vieni k i t a i s , mora l inės i r 
piniginės paramos. 

Ačiū už malonų pokalb į . 
Bronė N a i n i e n ė 

Liepos pabaigoje Lietuvių 
Fondo vadovybe išsiuntinėjo 
Lietuvių Fondo įgaliotiniams 
1990 metų Lietuvių fondo pelno 
paskirstymo duomenis. Pelną 
skirstė speciali LF pelno skirs
tymo komisija, o paskirstymo 
duomenis patvirtino Lietuvių 
Fondo taryba. Pažvelgus ir 
arčiau susipažinus su pelno 
paskirstymu imi suvokti, kokį 
didel į va idmen į l ie tuvių 
išeivijos gyvenime vaidina 
Lietuvių Fondas. Štai. kad ir 
paskut iniame pelno paskirs
tyme išdalinta 265.955 dol 

Apie pelno paskirstymą spau
doje plačiau jau rasė Antanas 
J u o d v a l k i s , J u o z a s Zygas, 
Bron ius Juodel is . J ie savo 
rašiniuose dal inai suminėjo 
stambesnes pozicijas, kurioms 
y r a sk i r tos sumos. Tačiau 
pačioje pelno skirstymo san
traukoje yra išvardinta labai 
daug pozicijų, kurioms buvo duo
tos nemažos sumos pinigų. Litu
anistiniam švietimui 134,425 
dol. Kul tūr iniams reikalams 
63,500 dol. Visuomeniniams 
reikalams 68,030 dol. Apyskai 
toje yra išvardinta detaliai, kam 
ir kiek paskirta. Klausantis 
žmonių pokalbių, dažnai nugirs
tama: „Ką tas Lietuvių Fondas 
nuveikia, kam jis aukoja, nėra 
smulkių apyskaitų..." Šitaip 
kalbą žmonės, atrodo niekada 
LF nerėmę ir jo veikla nesi
domėję. Ir nežino.kad LF per 
savo veiklos metus jau yra iš
dalinęs mokslui, menui, kultū
rai, švietimui, jaunimui, or
ganizacijom remti arti trijų 
milijonų dol. 

Nereikėtų an t tokių žmonių 
rūstauti . J ie geri tėvynainiai. 
Tik gal per mažai domisi ir Lie
tuvių Fondo veikla. O reikėtų 
domėtis. 

Tad kyla klausimas, ar nerei
kėtų Lietuvių Fondo vadovybei 
pelno skirstymo apyskaitą su 
visomis detalėmis paskelbti 
spaudoje, k a i p dabar y ra 
skelbiami nariai įstoję į LF ar 
padidinę įnašus. Žinoma, gal tai 
ir nebūtų jau toks efektyvus 
poveikis , be t vis tik t i e 
„ka lbė to ja i " tu rė tų progos 
užmesti akį ir į LF darbus. O 
tada gal ir tie, kurie dabar abe
jingi, taptų nuoširdžiais LF 
rėmėjais nariais. 

Lietuvių Fondo įgaliotiniai 
savuose lietuvių telkiniuose 
bando atlikti savo pareigas sąži
n inga i . Ma lon i a i ka lb ina 
tėvynainius, dar nesančius LF 
nariais, dalyvauti penktojo mili
jono užbaigimo talkoje, kad ir su 
bet kokiu įnašu. Kviečia jau 
esančius LF narius savus įnašus 

bet kokia suma padidinti. 
Turiu pasidžiaugti, kad mūsų 

gražioje lietuvių kolonijoje 
užka lb in t i e j i t ėvyna in ia i 
dažniausia atsiliepia šiltai ir 
tampa LF nariais su mažesne 
ar didesne suma, o kartais su 
penkšimtine ar tūkstantine, 
dargi prie siunčiamo įgaliotiniui 
čekio prirašo ir gražius lin
kėjimus įgaliotiniui ir Lietuvių 
Fondui Žinoma, tokiais tėvy
nainiais džiaugiesi. Jie lengvina 
darbą, dalyvauja didžiajame LF 
darbe, tuo pačiu prisideda prie 
mūsų visokeriopos veiklos 
gyvastingumo išlaikymo. 

Lietuvių Fondo tarybos pirmi
ninkas Stasys Baras laiškutyje 
tarp kitko rašo: „Penki mili
jonai užbaigs mano pirmi 
n inkav imą Lietuvių Fondo 
taryboje. Tikiu, kad su Dievo 
pagalba galėsiu tą įvykdyti..." 
E n e r g i n g a s tarybos pirmi
n inkas optimistas, gal net 
nemiega nak t imis , besi
rūpindamas penktojo milijono 
užbaigimu. O darbščioji LF 
įstaigos vedėja Alė Steponą 
vičienė rašo: Iki tikslo — penkių 
milijonų bereikia apie 130,000 
dol. Stengiamės visais būdais, 
kad įgyvendintume šią svajonę 
ir t ikime, kad taurūs tėvynai
niai supras LF didžiuosius 
užsimojimus ir parems. 

Taigi ir stovime penktojo mili
jono užbaigimo išvakarėse. Iki 
naujų metų dar turime penke
tą mėnesių. O kad taip kas 
mėnesį į LF įplauktų bent po 
30,000 dol. Tai juk nedidele, 
palyginti, suma 

Mieli tėvynainiai, kuriems 
rūpi Lietuva [L¥ paskyrė pa
galbos Lietuvai vieną milijoną) 
kam rūpi išeivijos lietuviškasis 
kultūrinis, visuomeninis gyve 
nimas, lituanistinis švietimas, 
jaunimas, mokslas, neatsakyki
me ir savo kolonijos įgalioti 
niams, su šilta ranka ir gera šir
dimi paremkime Lietvių Fondo 
pastangas. Kaip būtų gražu, 
kad ir mažuose telkiniuose 
neliktų ne vieno abejojančio ar 
LF darbų neremiančio. 

Kas gi bus, kai sutelksime 
penkis milijonus? Ar sustosime? 
Greičiausia — ne. Ir nereikėtų 
sustoti. Juk gyvenimas eina. 
Žmones gimsta, auga ir rūpinasi 
l ie tuviškojo gyvenimo ap
raiškomis, o dabar ir pagalba 
Lietuvai. Nenusiminkime, atsi
ras remiančiųjų ir toliau. Atsi
ras ir Lietuvių Fondo darbi 
ninku gretose tokių, kaip Stasys 
Baras, dr. Antanas Razma ir 
daugelis kitų. kurie rūpinsis, 
kad Lietuvių Fondas pasiektų 
bent dešimt) milijonų dol To. 
atrodo, žada siekti ir kiti fondai 

DUOBĖ 
R o m a n a s 

ANDRIUS NORIMAS 

43 
O gal pabandyti? Bandyti, ragauti juk viską galima! 

Net reikia. Tik vieną kartą, tik valandr>... Tai 
kažkokie lietuviškų dainų žodžiai atklysta. Iš kur jie 
— iš praeities. O kas jam? Na, žinoma, jeigu " patiks, 
tada nebeleis į venas! Tik pats nemokės... Juk .švirkš
ti moka gailestingosios seserys... Je, Nancy . Jinai 
galėtų... Bet trauk ją velniai ir šimtas - įpužių! 
Nereikia jam jos! Ak, tikrai, degtinė nieko -.'padėjo, 
tik apsvaigino... 

— Penny... 
Tai lyg pagalbos šūksnis, lyg SOS skę< ričiame 

laive... Jauna širdis vis dar blaškosi. Kažką- nenu
galimai, traukiančiai liepia jam šaukti Penny pagalbos. 
Mergina snūstelėjo. Stengiasi atsimerkti. AK - lėlytės 
padidėjusios, tik sekundei pasirodo iš po b <3tienų. 
Jau pusiau sėdėdama sofoje miega. Negalia ja ^peinusi. 

— Vito... Tu geras vyras... Eikš pas mane... 
Ištiesta merginos ranka bejėgiai krinta ja 'gal ant 

šlaunų, lyg smėlio prikimšta pirštinė ar rank - Vytas 
junta girtumą, bet negali ir nenori tam pr:••- ntis ar 
kovoti. Nori šitaip visą laiką būti. Tik Penr žodžiai 
jį grąžina į dabartį. Prisimena ko nori. 

- Penny... Būk gera... Įleisk man, gera;1 

Ji prasimerkia, net kiek pakyla, bet vėl -žlemba. 
- Ar nori „pafiksinimo"? Gerai... Duok man 

surinkti jėgų... Taip gera... Būsi patenkintas, pama 
tysi! E! Bet žinok — tai kainuoja! 

Truputis šalto vandens atgaivina protą. Atsimena 
— kaip tik dėl heorino brangumo jis kalėjime jam ne
buvo prieinamas. Ten skolon niekas nenorėjo duoti. 

— Dabar dar neturiu savų pinigų... Bet kai turėsiu, 
atiduosiu... 

— Durniuk, tu... Mano gražuoli!... J u k aš nepra
šau sumokėti! Bet vėliau pats turėsi pirktis. Žinau, 
Dikas tave pamokys, kaip uždarbiauti... Jisai specas... 
Tikiu, tu greit jo amato išmoksi. Esi gabus. Tada galėsi 
m a n atiduoti už šitą „pafiksinimą"... 

Lėtai, lyg kokia lunatikė, atsikelia, eina virtuvėn, 
ku r buvo palikusi rankinuką. Vytas pasilieka sofoje 
klausydamasis vandens čiurlenimo. Penny dizinfekuoja 
savo švirkštą, nes kito neturi. J is girdi lengvą jos kojų 
šlepsenimą artėjant. 

— Na, eikš... Atversk ranką... Štai , šitaip! 
Sekundei iš pasąmonės išnyra nudriskę praeities 

paveikslėliai. Kaip jis bijodavo, kai mokykloje skiepy 
davo nuo raupų! Nors jis nealpo, kaip ki t i vaikai... O 
Penny ta ip mokančiai leidžia — tik menkas durs 
telėjimas! Ta lakstūnė jau patyrusi. . Abi jos rankos 
sulenkimuose subadytos... 

Žiūri j įsmigusią adatą. Kaip palengva stumiasi 
permatomame cilindre šviesus skystis varomas apskri 
to stūmoklio. Kažkas gyvo, kažkas karšto įsilieja \ 
gyslas. Plinta po visas arterijas, po visą kūną... Taip 
skaudžiai iš karto, lyg karšta lava Bet greit pasidaro 
šilta, malonu! Po minutės pajunta, kaip visi sąnariai, 
raumenys ir net smegenys (taip, smegenys!) tokie tar
si guminiai, nejautrūs! Sykiu akyse viskas lyg pntems-
ta , lyg apsidengia tamsiu šydu. . Ausys užkrinta, 
apkursta, ta r tum pakilus į aukštą aukštą kalno 

viršūnę... Sudrimba šalia Penny toks pat. kaip ir ji — 
bejausmis, bejėgis, bežadis. . Abudu apsikabina nuogu 
glėbiu ir virsta šonu. Keista! Jis nejunta jos priglaus 
tų lūpų! Tai medis ar popierius! Net šlama. Tik hm 
pa abiejų kūnų darnus, vienodas karštis. 

— Penny... Aš jaučiuos kažkaip juokingai... 
— Nieko, Vito, tai laikinai... Praeis... Užmikime 

truputį.. . Taip gera dabar! Tavo glėby norėčiau 
amžinai... 

Juodu pasineria j bejausmę nirvaną. Nei laiko, nei 
tikrovės. Ateitis migloje, o praeitis visai pranykusi. 
Karščiuodami kažkokiu kliedėjimu, pusiau budėdami, 
pusiau miegodami juodu be judesio tik alsuoja, be sapno 
dausioja... 

Staiga, nežinia po kurio laiko. Vytas atsisėda ne
garsiai šuktelėjęs. Visu ryškumu prieš jo akis spindėte 
spindi matytas vaizdas Penny taip pat pabunda 

— Ar ką susapnavai? Tu taip baisiai šaukei. 
J is iškvepia iš krūtinės sunkų atodūsį. Lyg 

lengviau pasidaro, išgirdus gyvo žmogaus balsą. 
— Laimei, tai buvo tik sapnas... Labai keistas, 

baisus!.. 
Mergina prisiglaudžia ir užmerkia akis laukdama 

pasakojimo 
— Pradžioje man vaimejosi, kad skridau aukštai, 

aukštai. . . Virš medžių, virš kalnų! Mačiau mūsų žemę 
iš didelės aukštybės. Viskas taip aiškiai, kaip kokiame 
globė ar žemėlapyje! Jūros, vandenynai, žemynai, 
salos... Tik kontinentų ribos kitokios. Tokios keistos, 
tokios apskritos duobes... 

— Aha!.. Tai įspūdžiai po matytų astronautų 
kelionių į erdvę... 

Neatsakydamas j Penny pastabą tęsia pasakojimą. 
i Bus daugiau) 
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AMERIKOS LIETUVIŲ DĖMESIUI: 
MŪSŲ PAGALBA LIETUVAI 
VIS DAR REIKALINGA! 

JAV Kongresas (House of Representatives) grįžta darban š.m. rugsėjo 10 dieną. Kongre
sas svarstys įvairius reikalus, kurių tarpe turėtų būti iškeltas ir humanitarinės pagalbos 
Lietuvai klausimas. (Anksčiau jau buvo pranešta, kad š.m. rugpjūčio pradžioj JAV Sena
tas nutarė paskirti 10 milijonų dolerių Lietuvai). 

humanitarinės pagalbos Lietuvai reikalu Kongresui (House) yra pateikti du projektai (H.R. 
5262 ir H.R. 5481). Iki šiol dar nežinoma kada kongresas svarstys šį klausimą, todėl turime 
vieningai veikti, KAD LIETUVOS REIKALAS NEBŪTŲ UŽMIRŠTAS. 

Ne visi kongresmanai yra formaliai pareiškę savo nuomonę šiuo reikalu, todėl mums la
bai svarbu juos paveikti, kad jie teigiamai BALSUOTŲ UŽ PAGALBĄ LIETUVAI. 

SPAUSDINAME MUMS ŽINOMŲ, BET DAR NEPASISAKIUSIŲ KONGRESMANŲ 
SĄRAŠĄ TŲ VIETOVIŲ. KURIOSE GYVENA DIDESNIS SKAIČIUS LIETUVIŲ (net 
dešimties gyventojų laiškai jau bus tikrai reikšmingi!) 

Jeigu Jūsų kongresmano pavardės mūsų sąraše nėra, tai tik todėl, kad negavome pla
tesnės informacijos apie Jūsų koloniją. 

RAŠYKITE visi savo kongresmanams laiškus, raginkite ir prašykite, KAD BALSUOTŲ UŽ 
PARAMĄ LIETUVAI! PADĖKOKITE tiems, kurie jau tą darbą padarė. 

SUSIRIŠKITE su visomis savo apylinkės lietuviškomis organizacijomis ir skatinkite jas 
jungtis į bendrą mūsų akciją! 

Kongresmanų pavardes bei jų adresus galite sužinoti vietinėje lietuvių organizacijoje ar
ba apylinkės bibliotekoje. 

Savo kongresmanui galite rašyti jo vietinės įstaigos arba šiuo adresu: 

Mon. (vardas) 

Hous* of Representative* 
WMhin«ton, D.C., 20515 

T * . (202) 225-3121 

Kiekvienu atveju Jūsų laiškas pasieks adresatą. (Galima ir telefonuoti, tačiau laiškas bus 
svaresnis).. 

Rašykite ar tetetonuokite savo kongresmanui ir PRAŠYKITE JO PRITARIMO, KAD 
[STATYMAS 10-TIES MILIJONŲ DOLERIŲ HUMANITARINĖS PAGALBOS LIETUVAI 
BŪTŲ PRIIMTAS. 

Laiško pavyzdys: 

Dear Representalive 

Please help the Lithuanian people by votmg for humnitanan assistance for Lithuania when the 
issue is presented on the ftoor 

Your affirmative vote for humanitarian aid for Lithuania will not be forgotten. 
Your constituent, 

(name) (address) 

Žinoma, geriausiai rašyti savais žodžiais, kad laiškas nebūtų formalus. 

KIEKVIENAS MŪSŲ TURIME ir NE LIETUVIŲ KILMĖS DRAUGŲ bei PAŽĮS
TAMŲ Tai mūsų kaimynai, bendradarbiai, klubų, organizacijų, unijų nariai, 
draugiški prekybininkai, žmones, su kuriais drauge meldžiamės ir pan. 

Daugelis jų, be abejo, yra palankūs Lietuvai ir jos žmonėms, tačiau nėra 
informuotas apie dabartinę padėti 

Je»gu KIEKVINAS MŪSŲ PAPRAŠYTUMĖM SJŲ PAŽĮSTAMŲ PARAŠYTI 
PO LAIŠKĄ KONGRESMANUI. o jie. savo ruožtu, paprašytų dar trijų, 
gautumėm ištisą grandinę laiškų, kūne turėtų daug didesnės įtakos na vienas 
mūsų laiškas. 

Yra daugybė žmonių, nonncių mums padėti, todėl JŪS esate tie, kūne JIEMS 
GALI NUROOYTI KOKIU BŪDU JIE GALĖTŲ prie mūsų pastangų 
PRISIDĖTI y pensM M 
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Šiandien svarbiausias ir skubiausias veiksmas: 

ARIZONA 

IKI ŠIOL TREMIA: 
J O H N J . RHOOCS m R) Mėsa ADRESAS 
2345 South Alma Schco Rd.. Mėsa, A2 85210 
(602) 831-6433 
MORRIS K. UOALL 0) Tucson ADRESAI: 
373 South Meyer. Tucson. AZ 85701 (602) 
629-6404; 522 VVest Fx>sevelt, Phoenix. AZ 
85003 (602) 261-3016 
• O * STUMR (R) Tofeson ADRESAS: FederaJ 
BuUding. Room 5001.230 North First Avenue. 
Phoenix, AZ 85025 (602) 261-8923 
JOM KYU (R) Phoei* ADRESAS: Suite 
140-K. 4250 East Car~ sac* Roao. Phoemx, 
AZ 85018 (602) 840-891 
JMJ K 0 L M (R) Tucson ADRESAI. Suite 112. 
1661 North Swan. T-cson, AZ 85711 (602) 
323-1467; Suite B-16C 77 Calle Portal. Sierra 
V i s u , AZ (85635 (602 459-3115 

CAUFORNIA 

(PARAŠU REMIA: C. C0X, R. DORNAN, R. 
LAOOMARSINO) 

IKI ŠIOL HEREMIA: 
JCRRY L S W I * (R) =tedlands. ADRESAS 
Suite 104,1826 Orange Tree Ln.. Redlands. 
CA 92373 (714) 862-6030 
W I L U A M DANNEMEYER (R) Fullerton. 
ADRESAS: Suite 100 1235 N Harbor Brvd . 
FuHerton, CA 92632 714) 992-0141 
B I U . LOWCRV (R) San D»ego. ADRESAS 
880 Frofrt St.. San Diego. CA 92188 (619) 
231-0957 
J t M B A T U (D) San C ecc ADRESAS: Suite 
220,3450 CoHege Ave San D>ego, CA92115 
(619) 287-8851) 
D A N A ROHRABACMER (R) Lomita 
ADRESAS: Suite 306 2733 Pacific Coast 
Htghvray. Torrence, CA 90505 (213) 325-0668 
N O M R T M A T S U I (D) Sacramento 
ADRESAS: 8058 Fedrai Bldg . 650 Capital 
Mali. Sacramento. CA 95814 (916) 561-2846 
V K FAZK) (D) W Sacramento. ADRESAS 
Suite 330,, 2525 Natoimas Park Dr . 
Sacramento, CA 95833 (916) 978-4381 
R O N A L D DELLUUS (D) Oakland 
ADRESAS: Suite 105 201 I3th St., Oakland. 
CA 94617 (415) 7634370 
D O N I D W A R M (D' San Jose. ADRESAS 
Rm. 100.1042 W . Heoding S t . San Jose. CA 
95128 (408) 247-171' 
THOMAS R. LAKTOS (D) San Mateo. 
ADRESAS: Suite 8JC 400 EI Camino Fteal. 
San Mateo. CA 94<02 (415) 342-0300 
T O M C A M R M L L R) Stanford ADRESAS 
Suite 105. 599 N MathHda, Sunnydale. CA 
94086 (415) 321-9'54 
MONMAN NMNTTA 0) San Jose ADRESAS: 
Suite 310, 1245 S Vfinchester Blvd . San 
JOM. CA 95128 (408) 984-6045 
CHARLES RASMAYAN JR. (R) Fresno 
ADRESAS: 1702 E Bullard. Fresno. CA 
93710 (209) 487 5500 
CLTON G A L L E G L Y (R) Simi Valley 
ADRESAS: Surte 110. 9301 Oakdale Ave 
Chatsworth, CA 9<311 (818) 341-2121 
CARLOS MOOBHEAD (R) Glendale ADRE 
SAS: 420 N BranC Blvd.. Glendale. CA 91203 
(818) 247-8445 
ANTHONV BEILENSON (D) Los Angeles 
ADRESAS: Suite-4223. 11000 VVilshire Blvd . 
Loa Angeles, CA 90024 (213) 209-7801 
HENRY WAXMAN (D) Los Angeles 
ADRESAS: Surte 400.8425 W. Third St . Los 
Angeles. CA 90048 '213) 651-1040 
•OWARD ROY8AL (D) Pasadena. AD
RESAS: Rm 7106 300 N Los Angeles St . 
Los Angeles. CA 90012 (213) 894-4870 
HOWARO BERNAM (D) Panorama City 
ADRESAS: Surte 506. 14600 Roscoe Btvd 
Panorama City. CA 91402 (818) 891-0543 
M U , LEVINE (D! _os Angeles ADRESAS 
Suite 447. 5250 vv. Centory Blvd , Los 
Angeles. CA 90045 (213) 410-9415 
JUUAN DtXON D Cutver Ctty ADRESAS 
La Cienega Siausor Business Pk.. Surte 208. 
5100 W GokJleaf Circle. Los Angeles. CA 
90066 (213) 6765424 

AUGUSTUS HAWKINS (D) Los Angeles 
ADRESAS 4509 S 8roadway. Los Angeles 
CA 90037 (213) 2330733 
M A T T H E * MART1NEZ (D) Monterey Pk 
ADRESAS Surte 201.1712 W. Beverty Blvd . 
Montebello. CA 90640 (213) 722-7731 
RON RACKARD (R) Oceans.de ADRESAI 
Suite 105. 212' Palomar Airport Rd 
Carisoad. CA 92009 (619) 438-0443; Surte 
204.629 Caminc :<• oe Mares. San Ctemente. 
CA 92672 (714) 496-2343 
OUNCAN HUNTER R) Coronado. ADRESAI 
366 South Pierce St., EI Cajon. CA 92020 
(619)S79-3001 Su re G. 1101 Airport Road 
Impenal. CA 9225" (8191 353-5420; 825 Im-
penai Beach Blvc -npenaJ Beach. CA 92032 
(619)423-3011 

DOUOLAS H. BOSCO (D) Occidental 
ADRESAI Surte 329 Federa) B»dg.. 777 Sono-
ma Ave . Santa Posa CA 95404 (707) 
5751466. The Ej-eka mn, 71h and F Streets. 
Eureka. CA 955C' 707) 4452055 

CONNCCTICUT 
(PARAŠU REMIA s VORR'SON. B KEN-
NELLY) 

IK; ŠCL NEREMIA: 
SAM GEJDENSON (Dl Bozrah ADRESAI 
P O Box 2000 \orwch. CT 06360 (203) 
8860139. 90 Ccu- St'eet. Middletown. CT 
06457 (203) 346- -23 
JOHN O. ROWLAN0 <R> W«terbury 
ADRESAS Roorr 210. 135 Grand St r * * l . 
Wat*rbur>. CT f* 701 2031 573 1418 

NANCY L. JOHNSON (R) New Britam. 
ADRESAI: 1 Grove Street, Nevr Bntain. CT 
06O53 (203) 223-8412: 276 Hazard Avenue 
Enfiekj. CT 06082 (203) 745-5722 

FLORIDA 
(PAMAŠU REMIA: T. LEVVIS. MS ROS-
LEHTINEN) 

IKI ŠIOL NEREMIA: 
P A N T I FASCELL (D) Miami ADRESAS: 
Suite 220. 7855 Soutrnvest I04th St Miami. 
FLA 33156 (305) 536-5796 
S A M GIBSONS (D) Tampa. ADRESAS: Surte 
1425, 101 E. Kennedy Blvd.. Tampa FLA 
33602 (813) 228-2101 
HARRY JOHNSTON (D) W Palm Beacn 
ADRESAS: Surte 250. 1501 Corporate Dr. 
Boynton Beach. FLA 33426 (407) 732-4000 
W I L U A M LEHMAN (0) N. Miami Beech 
ADRESAS: 2020 Northeast 163 Rd N. Miami 
Beach. FLA 33182 (305) 9457518 
E. C t A V SHAW JR. (R) Fort Lauderdale AD
RESAS: 299 E Broaward Blvd.. Fort Lau
derdale. FLA 33301 (305) 522-1800 
C .W. B I U . YOUNO (R) Treasure Island 
ADRESAS: Surte 627. 144 First Ave. South. 
St Petersburgh, FLA 33701 (813) 893-3191 

GEORGIA 
IKI ŠIOL NEREMIA: 

J O H N UEWI« (D) Atlanta ADRESAS 
Equitable Bidg Surte 750.100 Peachtrae St 
SW. Atlanta. GA 30303 (404) 6590116 

H A W A I I 
IKI ŠIOL NEREMIA: 

RATRICIA SAIKI (R) Honoiulu ADRESAS: 
Rm. 4104. 300 Ala Moana Blvd.. Honoiulu. Hl 
96850 (808) 541-2570 
OANICL AK AKA (D) Honoiulu ADRESAS: 
P.O. Box 50144, Honoiulu. Hl 98850 (808) 
541-1986 

I L U N O I S 
(PARAŠU REMIA: F ANNUNZO. W UPIN-
SKI. M RUSSO. R DURBIN. H. HYDE. 
MADIGAN. L. MARTIN. J. PORTER) 

IKI ŠIOL NEREMIA: 
GEORGE SANGMEISTER (D) Mokena. 
ADRESAS: 101 N Joliet St . Joliet. IL 60431 
(815) 740-2028 
RMNJR CRANE (D) Mount Proapect ADRE
SAS: 1450 S New VVilke Rd.. Antngton Hts 
IL 60005 (708) 394-0790 
LAME EVANS (D) Rock Island. ADRESAS: i 
Rm. 5. 1535 47th S t , Moline. H. 61265 (309) 
793-5760 
O A N ROSTCNKOWSKI (D) Chicago. ADRE
SAS: 2148 N Damen Ave . Chicago. IL 80647 
(312) 431-1111 
H A R R M W. FAWEU- (R) Glen Eltyn ADRE
SAS: Suite 100. 115 West 55th St.. Claren-
don Hills, IL 60514 (708) 655-2052 
JCRRY r. COSTELLO (D) Belleville ADRE
SAI: 1316 Ntedringhaus Ave., Granite City. IL 
62040 (618) 451-2122; Suite 207. 8787 State 
Street. East Saint Louia. IL 62203 (618) 
397-8833 
SIDNEY R. YATES (D) Chicago. ADRESAI 
Room 3920. 230 South Dearbom St.. Chicago. 
IL 60604 (312) 353-4596: Room 2700. 2100 
Ridge Ave . Evanston. IL 60204 (312) 
328-2610 

INDIANA 
IKI ŠIOL NEREMIA: 

J O H N HILER (R) LaPorte ADRESAS: Surte 
101. 224 W Jefferson Blvd . South Bend. IN 
46601 (219) 236-8282 
ANDREW JACOSS JR (D) Indianapoi.s 
ADRESAS Rm 441-A. 46 E Otno St . In-
dianapolrs. IN 46204 (317) 226-7331 
RMIUR SHARR (D) Munoe. ADRESAS: Rm 
101.2900 W Jackaon, Munoe. IN 47304 (317) 
747-5566 
DAN BURTON (R) Indianapolis. ADRESAS 
Surte 1050. 8900 Keystone at the Crossing 
Indianapolis. IN 46240 (317) 8460201 
J I U . LONG (D) Lamill ADRESAS: 1300 S. 
Harnson. Room 3105. Fort VVayne. IN 46805 
(219) 424- 3041 
RCTER VISCLOSKY (D) Merriltville ADRE
SAS: 215 West 35th Avenue. Gary. IN 46408 
(219) 884-1177 

KAMŠAS 
IKI ŠIOL NEREMIA: 

JAN MEYERS (R) Ovenand Pk ADRESAS 
Federal BkJg . Surte 204. 812 N 7th St Kan-
sas City. KS 66101 (913) 821-0832 

MARYLANO 
PARAŠU REMIA: C T McMILEN) 

IKI ŠIOL NEREMIA 
KWEISI M F U M E (D) Baltimore ADRESAS 
3000 Druid Park Dr., Baltimore. MD 21215 
(301) 367-1900 
HELEN BENTLEY (R) Lumerville ADRESAI 
200 East Joppa Road. Towson. MD 21204 
(301) 337-7222. 7458 German Hill Road. Dun-
dalk. MD 21222 (301) 285-2747. 11$FuHord 
Avenue Bei A.r. MO 21014 (301) 879-2517 
SSNHAMIN L. CAROIN (D) Baltimore 
ADRESAS Surte 201. 540 East Beiveoere 
Ave . Baltimore. MD 21212 (301) 433-8866 

BEVERLY S . BYRON (D) FredericJc 
ADRESAI 110 East Criurch. St., Frederick 
MD 21701 (301) 662-8622; 100 West Franklin 
S t . Hagerstown. MD 21740 (301) 797-6043 
6 North Coun Street. VVestminster MD 21157 
(301) 848-5366. P.O Box 3275. CumDertand. 
MD 21504 (301) "29-0300 

STENY H. HOYER (D) ForestvUle ADRESAS 
Surte 625 4351 Garden Crty Dnve. Landover 
MD 20785 (301) 436-5S10 
CON8TANCE A. M O R E U A (R) Bethesda 
ADRESAS Suite 302 11141 Georgia Avenue. 
VVheaton. MD 20902 (301) 9466801 

MASSACHUSSTTS 
(PARAŠU REMIA B DONNELLY. B FR,*NK) 

IKI ŠIOL NEREMIA: 
JOSERH EARLY (D) VVorcester ADRESAS 
Rm. 203. 34 Mechantc St.. VVorcester. MA 
01608 (508)752-6718 
JOSERH R. KENNEDY H (D) Bnghton 
ADRESAS: Federal Office Blog.. Rm 1111. 
10 Causevray St.. Boston. MA 02222 tet (617) 
565-8686 
JOE MOAKLEY (D) Boston ADRESAS: 
VVortd Trade Center. Surte 220. Boston. MA 
02110(617) 565-2920 
RtCHARO NEAL (D; Spnngfietd ADRESAS 
Federal Bldg , Rm. 309,1550 Main St. Spnng
fietd. MA 01103-1422 (413) 7850335 
SILVIO O. CONTE (R) Prttsfteld ADRESAI-
78 Center Street Artenal. PTttshekl. MA 01201 
(413) 442-0946; 187 High Street, No. 202. 
Hotyoke. MA 01040 (413) 532-7010 
GERRY E. STUOOS (D) Conasset ADRESAI: 
Post Office Building. New Bedford, MA 02740 
(508) 999-1251 Suite 6. Barstow's Landing. 
2 CoiumDia Rd . Pembroke. MA 02359 (617) 
8263866: 146 Mam Street. Hyannis. MA 
02601 (508) 771-0666 

MICHK2AN 
(PARAŠU REMIA rV BROOMFIELD) 

IKI ŠIOL NEREMIA: 
JOHN CONYERS (D) Detrort. ADRESAS 
Federal Bu.lding. Room 669. 231 W. 
Lafayette. Detrort. Ml 48226 (313) 961-5670 
HOMARD WOLRE (D) Lansing ADRESAI: 
707 Academy Street, Kalamazoo. Ml 49007 
(616) 385-0039. P.O Box 1202. Battie Creek. 
Ml 490161202 (616) 961-4576; 316 North 
Caprtai Avenue. Lansing. Ml 48933 (517) 
377-1644 
FREO URTON (R) St Josepn ADRESAI- 421 
Main Street. St Joseph. Ml 49085 (616) 
982-1986; P O Box 425. Three Rrvers. Ml 
49093 (616) 273-9122; P O Box 1917. 
Holland, Ml 49423-1917 (616) 394-4900 
RAUL HENRY (R) Grand Rapids ADRESAS 
166 Federal Bldg Grand Rapids. Ml 495C3 
(616) 451-8383 
BOS CARR (D) E Lansing ADRESAS' Surte 
1. 2848 E Grand River. E. Lansing. Ml 48826 
(517} 351-7203 
DALE KILDEE (D) Flint ADRESAS 303 
Water St . Flint. Ml 48503 (313) 239-1437 
BOS TRAKLER (D) Bay Crty ADRESAS 
1052 New Federal Bldg . Sagmaw. Ml 48606 
(517) 754-4226 
SANDER LEVIN (D) SouthfiekJ ADRESAS: 
North Park Plaza Otfice Bldg . Suite 1120. 
17117 West Nine Mile Rd., Southfield. Ml 
48075 (313) 559-4444 

NEW JERSEY 
( P A a 4 5 u REMIA: R. TORPICELLI. C 
SMITU. F. PALLONE) 

IKI ŠIOL NEREMIA 
BERNARO J . DWYER (D) Edison ADRESAI: 
214 Smith Street. Perth Amboy. NJ 08861 
(201) 826-4610: 628 Wood Ave.. Lmden, NJ 
07036 (201) 486-4600. 86 Bayward St.. New 
Brunswick. NJ 08901 (201) 5455655 
MATTEW J . RINALDO (R) Union. ADRESAI 
1981 Morris Ave . Union. NJ 07083 (201) 
687-4235: 290 Route 22. Green Brook. NJ 
08812(201)981-9090 
ROSERT A. ROE (D) VVayne ADRESAI P.O 
Box 407. 158 Mountviev* Btvd.. VVayne. NJ 
07470 (201) 6962077; Room 102.66 Hamitton 
St.. Peterson. NJ 075O5 (201) 523-5152; U S 
Post O* ce Bldg . Blcomfield Ave.. Bioomfieid. 
NJ 07003 (201) 6456299 
DONALD M. RAYMt (D) Newark ADRESAS 
970 Broad Street. Newark. NJ 07102 (201) 
645-3213 

JAMES SATTON (R) Bordentown ADRESAI 
115 High Street, Mount Holly. NJ 08060 (609) 
261-5800: 1 Maine Avenue. Cherry Hill. NJ 
08002 (609) 4260520: 23 Crestt»ood V;llage 
Shopping Center, VVhrting. NJ 08759 1201) 
350-3535 
FRANK J . GUARINI (D) Jersey City 
ADRESAI 15 Path Ptaza. Jersey Crty. NJ 
073O6 (201) 659-7700: 654 Avenue C. 
Bayonne. NJ 07002 (201) 823-2900 
..VAKANCIJA" Stratford) Atstovas bus iš
rinktas lapkncio rnen ADRESAS: Surte 5.208 
VVhrte Horse Pike; Bamngton. NJ 08007 (609) 
546-0888 

NEW YORK 
PARAŠU REMIA L SLAUGHTER. B 
GILMAN. G ACKERMAN M Mc/VULTY, C 
RANGEL. F HORTON) 

IKI ŠKX NEREMIA: 
FLOYD FLAKI (D) Rosedale ADRESAS 
114-60 Memck Blvd . Jamaica. NY 11434 
(718) 657-2968 
STERHEN J . 1 0 L A R Z (D) Brooklyn 
ADRESAS 532 Neptūne Ave Brooklyn. NY 
11224 (718) 372-8600 
JAMES RTAtSM (R) Syracuse ADRESAS 
1269 Federal BkJg Syracuse. NY 13260 (3151 
4235657 
HENRY J . MONAK (D) Buffaio ADRESAS 
Room 212, U S Courthouse Buffaio. NY 
14202(716)8534131 
NORMAN t. LENT (R) East Rockv»ay 
ADRESAI Room 300 2280 Grand Ave 
Bakhvin. NY 11510 (516) 223-1616. 151 F'ont 
Street. Massapeaua Park NY 11762 (5i6) 
795-4454 
ROSERT J . MRAZSK (D) Huntmgton 
ADRESAS 143 Main St Huntmęton. NY 
11743 (516) 6736500 

(PARAŠU REMIA: M OAKAB. T HALL. E. 
FEIGHAN. R. McEWEN, D. PEAS£. D. 
LUKENS) 

IKI ŠIOL NEREMIA 
TONY HALL (D) Dayton ADRESAS: 501 
Federal Bldg . 200 VVest Secood Street. 
Dayton. OH 45402 (513) 225-2843 
DENNM ECKART (D) Mante* ADRESAS 
Room 220. 5970 Heitloy Rd . Mentor. OH 
44060 (216) 522-2056 
W I L L I 8 G R A O I S O N (R) Cincinnati 
ADRESAS Federal Omce Btdg.. 500 Main St., 
Cinctnnati, O H 45202 (513) 684-2456 
TMOMA* SAWYER (D) Akron ADRESAS: 
Federal Bidg.. 2 South Main St Akron. OH 
44308 (216) 3755710 
LOUIS S T O K E S (D) Shaker He.ghts 
ADRESAI: Room 2947. 1240 East 9tft St 
Clevetand OH 44199 (216) 522-4900: Suite 
211,2140 Lee Road. Cleveiand Meights. OH 
44118(216) 522-4907 
C H A L M E R S W Y L I E (R) ColumbuS 
ADRESAS Room 500. 200 North High St 
Columbus. OH 43215 (614) 469-5614 

RENNSYLVANU 
(PARAŠU REMIA: W COYNE) 

IKI ŠIOL NEREMIA 
THOMAS R O a U B T T A (D) Philadelphia 
ADRESAI, vviiiam J. Green Bldg.. Room 
10402.600 Arch St.. Ptiilacttphia, PA 19106 
tei (215) 925-6840; 1806 South Broad St 
Philadelphia PA 19148 (215) 324-9410 
W I L U A M GRAY I I I (D) Philadelphia. 
ADRESAS: 6753 Germantown Ave.. 
Philadelphia PA 19119 (215) 951-5388 
ROSERT B O R S K I (D ) Philadelphia 
ADRESAS: 7137 Franklord Avenue. PhHa-
detphia. PA 19135 (215) 335-3355 
GUS YATRON (D) Reeding. ADRESAS: 1940 
North I3th St.. Reeding. PA 19004 (215) 
929-9233 
JOHN MURTHA (D) Johnstovm ADRESAS: 
P.O. 8ox 780. Johnstown. PA 15907 (814) 
535-2642 
GEORGE GEKAS (R) Hamsourg. ADRESAS: 
1 Rivers>de Office Center. Suite 302. 2101 
North Front St.. Hamsborg. PA 17110 Nf. 
(717) 232-5123 
DOUG DVALGREN (D) PittsDurgh ADRESAS: 
2117 Federal Bldg , 1000 Liberty Ave . Prtt-
sburgh. PA 15222 (412) 391-4016 
THOMAS RIDGE (R) Erie ADRESAI: 108 
Federal Office Bidg Erie. PA 16501 (814) 
456-2038: 305 Chestnut S t . Meadville. PA 
16335 (814) 724-8414; 91 East Stae Street. 
Snaron. PA 16146 (412) 961-8440 

T IKAS 
IKI ŠIOL NEREMIA: 

STEVE SARTLETT (R) Dalias ADRESAS: 
Surte 4190. 6600 LBJ Freeway. Dalias. TX 
75240 (214) 767-4848 
JOHN BRYANT (D) Dalias ADRESAS: Suite 
518. 8035 East R. L. Thornton, Dalias. TX 
75228 (214) 767-6554 
B4U. ARCHER (R) HouSton. ADRESAS: 7501 
Federal Building. 515 Rusk Street. Houston 
TH 77019 (713) 229-2763 
MICHAEL A N D R E W S (D) Houston 
ADRESAI: Federal Building. Suite 12102.515 
Rusk St., Houston. TX 77002 (713) 229-2244; 
Suite 810. 1001 East Southmore. Pasadena 
TX 77504 (713) 473-4334 
MARTIN FROST (D) Dalias ADRESAI: 1319 
NCNB Oak Oiff Tower. 400 South Zang Blvd.. 
Dalias. TX 75206 (214) 767-2816; 720 
Repubhc Bank Tovrer. 801 VVest Freeway. 
Grand Prairie. TX 75051 (214) 262-1503 
J . J . PICKLE (D) Austin. ADRESAS: 783 
Federal Building. Austin. TX 78701 (512) 
482-5921 

VIRGINIA 
PARAŠU REMIA F. VVOLF) 

IKI ŠIOL NEREMIA 
STANFORD E. R A M M S (R) Alexandna 
ADRESAI: Surte 101. 6901 Otd Keene Mill Rd.. 
SD'igfieid VA 22150(703)644-O004; 14546 
Jefferson Davis Hignway. VVoodbridge. VA 
22191 (703) 494-8199 

WA«j>fs|MQT w r l 
(PARAŠU REMIA: J Millar) 

IKI ŠIOL NEREMIA 
JOLENE UNSOELD. (D) Otympia ADRESAI: 
207 FederaJ Bidg Olympia WA 96501 (206) 
753-9528; 601 Main Street. Suite 505. Varv 
couver WA 98660 (208) 8967942 
NORMAN D. D I C K S (D) Bremerton 
ADRESAI One Pacific Building. Surte 201. 
621 Pacific Ave Tacoma. WA 98402 (208) 
5936636. Surte 307. 500 Pacific Ave . Bremer
ton. WA 96310 (206) 479-4011 
JIM McDERMOTT (D) Seattte ADRESAS 
Tower Bldg.. 1809 7th Avenue. Seattte. WA 
98101-1313 (206) 442-7170 
ROO CHANOLBR (R) BeHevue. ADRESAI 
SUITE 105. 3326 I60th Avenue SE . BeHevue. 
WA 98006 (206) 442-0116:1025 South 3201h. 
No 101. Federal Way WA 98003 (206) 
941-2875 

WISCONSIN 
PARAŠU REMIA: G KLECZKAj 

IKI ŠIOL NEREMIA 
LES ASR1N (D) Racine ADRESAS: 1661 
Douglas Ave . Racine. Wl 53403 (414) 
632-4446 
ROSERT KASTENMCIBR (D) MtdisoD 
ADRESAS • Martin Luth« King Jr BJvd . 
Madison. Wi " " < " ( • • • ) » < . » « « 
JAMES MOOOY (D) Mifwaukee ADRESAS: 
Surte 618. 135 W VVeifs St M.Nvaukee Wl 
53203 (414) 291-1331 
DAVID OBEY (D) VVausau ADRESAS: 
Federal Buriding. 317 First St . VVausau. Wl 
54401 (715)842-5606 
TOŠY ROTH (R) Appteton ADRESAS: Suite 
505.333 Mam St . Green BAy. W1 54301 (414) 
433-3931 
STEVE G U N O t R S O N (R) Pieaaantv.iie 
ADRESAS P O Box 247. 436 N VVater St . 
Black Rrver Fa»a. W1 54615 (715) 284-7431 
F. JAMES SENBSNDRSNNER (R) Shore-
wood ADRESAS Room 154. 120 Bishops 
W«y Brcokf^kJ. W l 53005 (414) 784-1111 

RAŠYKITE SAVO KONGRESMANAMS! 
P S NEPAMESKITE ŠIO LAPO. NES JIS NEBUS PAKARTOTAS (Pakabinkite geriausiai matomoj vietoj, pvz ANT ŠALDYTUVO). 

Lithuanian 
"HOTLINE" 
5 1 1 E 1 2 " 7 t h S t r e e t . L e m o n t I L 6 0 4 3 9 
( 7 0 8 ) 2 5 7 - 6 7 7 7 • F a x ( 7 0 8 ) 2 5 7 - 6 8 8 7 

http://Oceans.de
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RENGINIAI CHICAGOJE 
Rugsėjo 6-J* d. — Santaros-

Šviesos federacijos 37-sis suva
žiavimas Tabor Farm. Sodus. 
Mich. 

Rugsėjo 8 d. — LTS Chicagos 
skyriaus vakarienė Lietuvių 
Tautiniuose namuose 

Rugsėjo 9 d. — LB-nės gegu
žinė Lietuvių centre. Lemonte 

Rugsėjo 14 d. — Juozo Polio 
fotografijos parodos atidarymas 
ir jo naujausios knygos „At
gimstanti Lietuva'" sutiktuvės 
JAV ėse, Čiurlionio galerijoje. 
Jaunimo centre. 

Rugsėjo 15-16 d. - LSS Se-
serijos ir Brolijos suvažiavimas. 
Lietuvių centre. Lemonte. 

Rugsė jo 16 d. „Lietuvos 
Aidų" radijo programos rudeni
nė gegužinė Šaulių namų salėje. 

— LB Vidurio Vakarų apygar
dos gegužinė Lietuvių centre. 
Lemonte. 

Rugsėjo 21 d. - Filisterių 
Skautų sąjungos vakarienė-va-
karonė „Baltia" restorane. 

— Dail. Gintarės Uogintaitės 
kūrinių parodos atidarymas 
7:30 v.v. Balzeko Lietuvių Kul
tūros muziejuje. 

Rugsėjo 23 d. — „Draugo" 
metinis banketas Martiniąue 
pokylių salėje. 

— Anglijos Lietuvių klubo ge
gužinė Saulių salėje. 

Rugsėjo 28 d. — Lietuvos pre
zidento Aleksandro Stulginskio 
gyvenimo ir veiklos dokumenti
nės parodos atidarymas Jau
nimo centro Čiurlionio galeri
joje. Paroda tęsis iki rugsėjo 30 
d. 

Rugsėjo 29 d. - ALIAS Chi
cagos skyriaus akademija Jau
nimo centro didž. salėje. 

— Derliaus šventė Lietuvių 
centre, Lemonte. 

— Cicero jūrų šaulių kp. 
„Klaipėda" metinis pokylis Sv. 
Antano parapijos salėje. 

— Lietuvos vyčių 36 kuopos, 
Brighton Parko Nekalto Prasi
dėjimo parapijoje, 75-rių metų 
jubiliejus. 

Rugsėjo 30 d. — Soprano 
Mildos Motekaitytės, akompa
nuojant muz. Manigirdui Mote-
tekaičiui. koncertas 3 v. p.p. 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje. 

Spalio 5-7 d. — Eichstadto 
gimnazijos abiturientų šventė. 

Spalio 6 d. - LB Brighton 
Parko apylinkės Rudens pokylis 
Šaulių namuose. 

Spalio 7 d. - Spalio 9-sios 
• Vilniaus pagrobimo' minėjimas 
jaunimo centre. Rengia Vil
niaus Krašto Lietuvių sąjungos 
Chicagos skyrius. 

— Šv. Pranciškaus seserų rė
mėjų seimas Marijonų koply
čioje ir salėje. 

— Lietuvos Vyčių 112 kuopos, 
Švč. M. Marijos Gimimo par., 
šampano pusryčiai. 

Spalio 12 d. — „Ateities" 
savaitgalis. 

Spalio 13 d. — „Ateities" sa
vaitgalis. 

— Montessori mokyklėlių tra
dicinis rudens pokylis Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Spalio 13 ir 14 d. — Alto 
metinis suvažiavimas Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

Spalio 14 d. — „Grandies" va
karas Jaunimo centro didž. 
salėje. 

Spal io 20 d. — „Margučio" 
rengiamas Ant. Vanagaičio 100 
m. gimimo sukakties koncertas 
Jaunimo centre. 

— „Puota jūros dugne" — 
tradicinis jūrų skautų vakaras 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Spal io 21 d. — Madų paroda 
Jaunimo centre. Rengia Nekal
to Prasidėjimo Marijos seserų 
rėmėjai. 

— „Dirvos" Jubiliejinių metų 
banketas Martiniąue pokylių 
salėje. 

Spal io 26 d. — Lietuvos Fi
la te l i s tų draugijos paroda 
Jaunimo centro maž. salėje. 

S p a l i o 27 d. - Rudens 
pokylis Jaunimo centro didž. 
salėje. Rengia Lietuvos Dukterų 
draugija. 

— Lietuvos filatelistų drau
gijos paroda Jaunimo centro 
maž. salėje. 

— Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos ba
lius Šaulių salėje. 

Spa l io 28 d. — Lietuvos fila
telistų dr-jcs paroda Jaunimo 
centro maž. salėje. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
mirusių narių prisiminimas — 
šv. Mišios Jėzuitų koplyčioje. 

— Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

ALOYZO BARONO VARDO 
NOVELĖS KONKURSAS 

Jau eilė metų. kaip skelbiamas 
mirusio talentingo rašytojo Alo
yzo Barono vardo novelių kon
kursas. Premijos dydis - 500 
dol. Mecenatas surandamas 
kasmet kitas. Šių metų mece
natas — dr. A. Šliažas iš Chi
cagos. 

Šiemet dėl įvairių techniškų 
kliūčių ir dėl kitų skubių darbų 
konkurso paskelbimas suvėlin
tas, bet Liet Rašytojų draugijos 
valdyba mano, kad laiko užteks 
novelei parašyti. Be to, kiek
vienas rašytojas tur i novelių ir 
atsargoje. 

Konkurso terminas iki 1990 
metų lapkričio 1 d. Premijos 
į teikimas bus lapkričio 17 
Kultūros Židinyje Brooklyne, 
kur Liet. Rašytojų draugija 
rengia savo literatūros šventę. 

KONKURSO SĄLYGOS 

Temą kiekvienas pasirenka 
laisvai. Novelės dydis - apie 20 
mašinėle dviguba interlinija ra
šytų puslapių. Ant novelės 
užrašomas slapyvardis Slapy
vardis užrašomas ir ant voko, į 
kurį jdedama autoriaus vardas, 
pavardė, adresas Vokas užkli
juojamas. Po komisijos sprendi
mo atidaromas tik vienas vokas. 
Kiti vokai neatidaromi. Prašom 
pažymėti, kokiu adresu gražinti 
nelaimėjusių kūrinius. 

Vertinimo komisija bus suda 
ryta iš New Yorko aplinkoje gy
venančių rašytojų 

Toje pačioje l i t e ra tūros 
šventėje lapkričio 17 d. bus 
į te ik ta ir metinė Lietuvių 
Rašytojų draugijos premija. 

Kūrinius siųsti šiuo adresu: 
LRD — novelės konkursas. 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. 

Kviečiame konkurse daly
vaut i visus rašytojus, ypač 
kviečiame jaunimą! 

Liet. Rašytojų 
draugijos valdyba 

— Chicagos skaut in inkių 
draugovės 40 metų veiklos 
sukaktuvine švente Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

Lapkr ič io 3 d. — Operos 
balius Jaunimo centro didž 
salėje. 

— Lietuvių Golfo klubo meti 
nis pokylis Lietuvių centre. Le
monte. 
Lapkr ič io 4 d. — Vėlinių 

iškilmes Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse prie Steigėjų pamink
lo. Praveda Kapų savininkų 
draugija, Bendruomenes Pasau
liečių komitetas, garbės sargy
boje — uniformuoti šauliai ir 
šaulės. 

— Kristijono Donelaičio litua
nistinių mokyklų ruošiama 
madų paroda Lexington House, 
7717 W.95 St., Hickory Hills, 
IL. 

— Marijonų bendradarbių me
tinė žaidimų popietė Marijonų 
vienuolyno svetainėje 1 vai. p.p. 

Lapkr ič io 10 d. — Lietuvių 
fondo banke tas Mart iniąue 
pokylių salėje. 

— Lietuvių Bendruomenės po
būvis Lietuvių centre, Lemonte. 

Lapkr i č io 11 d. — East 
Chicago Lietuvių medžiotojų ir 
meškeriotojų klubo ba l i u s 
Stankūnų restorane. 

— Inos Varytės ir Ed. Zelnio 
koncertas Jaunimo centre. Ren
gia „Margutis". 

Lapkr ič io 15 d. — Meninin
kės Ramunės Kmieliauskaitės 
grafikos ir akvarelės kūrinių 
parodos atidarymas Čiurlionio 
galerijoje. Jaunimo centre. 

Lapkričio 16 d — Teatro fes 
tivalis Jaunimo centro didž. 
salėje. 

Lapkr ič io 17 d. — Lietuvių 
futbolo klubo „Lituanica" 40 
metų jubiliejinis banketas Lie
tuvių centre, Lemonte. 

— Teatro festivalis Jaunimo 
centre. 

Lapkričio 18 d — Teatro fes
tivalis Jaunimo centre. 

— Teatro festivalio premijų 
įteikimas, vakarienė ir už
baigimas Jaunimo centre. 

— Zarasiškių klubo pusmeti
nis narių susirinkimas 1 v. p.p. 
Jaunimo centro posėdžių kmb. 

Lapk r i č io 23 d. — „Ar
monikos" ansamblio koncertas 
Jaunimo centre. 

Lapk r i č io 24 d. — „Ar
monikos" ansamblio koncertas 
Jaunimo centre. 

— „Lietuvių Balso" laikraščio 
metinis vakaras Lietuvių Tauti
niuose namuose. 

L a p k r i č i o 25 d. — „Ar
monikos" ansamblio koncertas 
Jaunimo centre. 

Gruodžio 1 d. — Pianisto An
driaus Kuprevičiaus koncertas 
7 v.v. Balzeko Lietuvių Kul
tūros muziejuje. 

Gruodž io 2 d. — Jaunimo 
centro metinė vakarienė Jauni
mo centro didž. salėje. 

Gruodžio 16 d. — Lietuvių 
meno ansamblio „Dainava" 
religinis koncertas Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje Brighton Par
ke. 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai BRONEI, 
dukroms RŪTAI, RAMUNEI ir DANGUOLEI bei vi 
šiems artimiesiems. 

Birutė Sturmer ir 
Dalia Taurienė su šeimomis 
Marija Barienė 
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Brangiam Tėvui ir Uošviui 

A.tA. 
ALEKSANDRUI NELSUI 

mirus , ROMUI ir ANGELEI NELSAMS bei visiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto vaidyba 

Didžiajam Visuomenininkui 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

mirus , p BRONEI KVIKLIENEI. dukroms DAN
GUOLEI , R A M U N E I . RŪTAI i r jų š e imoms 
reiškiame gilią užuojautą. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba 

A.tA. 
JONUI PRUNSKIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai VANDAI, 
broliui prel. JUOZUI PRUNSKIUI. sesutei ONUTEI 
GARŪNIENEI ir brolienei ALBINAI PRUNSKIE
NEI. 

Anastazija Kulienė 
Bronė ir V\tautas Pauliai 

M ū s ų a r t i m a m , m i e l a m d r a u g u i 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

n e t i k ė t a i m i r u s , n u o š i r d ž i a i už jauč iame jo ž m o n ą 
B R O N Ę , d u k t e r i s R Ū T Ą K U L I K A U S K I E N Ę , 
R A M U N E L U K I E N Ę ir D A N G U O L E bei j ų š e i m a s . 

Ona ir Juozas Girniai 
Stasė ir Jurgis Gimbutai 
Valerija ir Antanas Girniai 

Liūdime mielo draugo 

A.tA. 
PETRO KAUNO 

netekę..JNuoširdžiai užjaučiame jo sūnus, brolius 
JONĄ ir JUOZĄ su šeimomis. 

Viktorija ir Algirdas Karaičiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSK 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 827-1741 1 

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

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

STEPONAS ^ LACK ir SŪNŪS 
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 

RE/MAX 
REAl.TORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS pe - ą įstaigą, prašome 
paminėti kad ate arbarorrte būti 
Rtmo Stankau* Klientais Nuosa
vybės |kamav - as nemokamai. 

^ MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba gaMe PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste " priemiesčiuose Sąž' 
nmgai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELLBACE P E A L ' O R S 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZiE 

778 2233 

Kviečiame atvykti i 

LIETUVIŲ DIENAS 
LOS ANGELES 

Šv. Kazimiero parapijos patalpose 
rugsėjo 22-23 d. 

Taip pat kviečiame dalyvauti Aventės rengime!!! 
Kreipkitės dėl: 

prekybos pas Birute Šakaliene (213) 478-9403 
programos pas Kristiną Švarcaite (213) 3944889 

kitos informacijos pas Donatą Empaker) (213) 393-9128 

Rengėjai: Lietuvių Bendruomenė ir kitos organizacijos 

Parduodam* greičiau 
u i didesn* kalną! 

Įkainojimas «" "••' 
Perkame " ^.-. jodame visose JAV 
valstipse 
Išlavinti ir pat. tarnautoiai 
MLS kompiute-5 

Perkame-pc1-' )a r r>e ir mažas ir di
deles nuosavvr-s. 
Vietinė istaicjd 

ALEXAN3f R 4. MOCKUS 
PE- ORS. LTD. 

6610 S Pu4»»* Chicago, IL 60629 
(312 767-66S5 

lietuviams.- >s ir patikimas vardas 

Gntuifc k MIK lfc REAITORS 

2 . 1 4 HS S. Ar< her Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus kreipkite^ i Danutę Mayer. )i 
profes ional ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui 

MISCELLANEOUS 

G mis 
Š I M A H S REALTY 

Viktoras SlmaHI»,Realtor 
Nuosavybių avimas Income Tax 

3953 S Kadtt* Ave. 
T>i 436-7S76 

FOR SALE 

Parduodamas 
geras msdus. 

T«|. 312-471-1366 

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

Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

10%—20%-30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 We$t 95th Street 

Te l . - GA 4-8654 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

1-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 6046=> 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60651) 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

C kero, Illinois 6Ofc>0 
708-652 1003 

Visi is l a ido tuv ių n a m u s galite- pasiekti 
s k a m b i n d a m i 1-1312)-476-2345 

ANIHONY B. P t l M s 
DONAI D A. PEIKUS 

DONAI D \L H I KIS 
I \VVRINCE C. CASINAS 

E L E K T R O S -
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chtcigos miesto leidimą Dirbu >r 
užmiesty Dirbu greitai garantuotai ir sąži-

312-779 3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o , I l l i no i s 

PATARNAUJA C f C A O O J B BEI PRIKMIESCIl OSF, 
T e l . (708) 652-5245 

> 
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x Lietuvos aš tuoni ateiti
ninkai lankėsi Chicagoje ir apy 
linkėse ir dalyvavo Ateitininkų 
studijų dienose Dainavoje. 
Dabar jie keliauja po Ameriką, 
globojami ekumeninės grupes. 
Rugsėjo 5-6 dienomis bus 
Columbus. Ind., rugsėjo 8-10 d. 
Louisville. Ky.. rugsėjo 12-15 d. 
Pittsburghe, Pa., rugsėjo 15-18 
d. Bethlehem. Pa., ir rugsėjo 
19-24 d. Nev* Yorke ir 
apylinkėse. Kelione jie nori 
susipažinti su amerikiečiais ir 
papasakoti apie padėtį Lie
tuvoje. Jie tikisi minėtose vie
tose sutikti ir lietuvių. Visą 
lajką pa la ikys ryš ius su 
Federacijos vadu Juozu 
Polikaičiu ir tarybos pirm. Biru
te Bubliene. 

x Nijolės Mart inai ty tės na
muose buvo posėdis viso 
Ekhstaetto gimnazijos minė
j imui rengt i komiteto . Be 
N. Martinaitytės, dalyvavo Rai
mundas Ošlapas, Pranas Naris, 
Roma Mastienė, Juozas Kon 
čius ir pirm. Aleksas Kikilas. 
Aptarė minėjimo eigą, meninę 
dalį ir kt. Minėjimas bus spalio 
5-7 dienomis Jaunimo centre, 
Tautiniuose namuose ir vėl Jau-
rfimo centre. 

-x Naujokų „ k r i k š t a s " P e 
dagogin iame L i tuan i s t ikos 
institute Jaunimo centre bus šį 
Šeštadienį, rugsėjo 8 d. 9 vai. 
ryto vyks registracija, oficialus 
mokslo metų atidarymas, sma
gi „senųjų" s tudentų p ra 
vedama naujųjų studentų pri
ėmimo programa ir kavutė. Visi 
a b i t u r i e n t a i ir s t u d e n t a i 
kviečiami lankyti Pedagoginį 
institutą ir pagilinti savo li
tuanistines žinias bei pasiruoš
ti galimam mokymui lituanis
tinėse mokyklose. 

x „ B r i d g e s " , spec i a lu s 
numeris 6, išėjo iš spaudos su 
dauge l iu informacijų a p i e 
Lietuvą ir l ie tuvius ang lų 
kalba. Šiame numeryje rašo 
Rita Likanderytė apie Wa-
.shingtone vykusias demonstra
cijas, taip pat išspausdintas 
kun. Sigito Tamkevičiaus pra
nešimas. Žurnalą redaguoja 
Eduardas Meilus, Jr., Vvorces-
tery, Mass. 

x Našlių ir našl iukių k l u b o 
s u s i r i n k i m a s , tu rė jęs b ū t i 
' penktadienį, rugsėjo 7 dieną, del 
• ̂ susidėjusių aplinkybių nukelia

mas savaite vėliau. Dabar susi
r ink imas bus penk tad ien į , 
rugsėjo 14 d., 1 vai po pietų 

" Zigy Kojak salėje. 4500 S. 
Talman Ave. Po susirinkimo 
bus vaišės. 

". x TRANSPAK p e r v e d a PI
NIGUS, t v a r k o PALIKIMUS, 
pigiai perka A U T O M O B I 
LIUS. 2-jų metų g a r a n t i j a 
VIDEOaparatūrai . T E L E V I 
ZORIAMS pagal susitarimą 
Parduodame k o m p i u t e r i u s , 
mezgimo, kopijavimo mašinas 
ir t.t. Viską galim p e r s i ų s t i 
apmokė tu mui tu ir p r i s t a ty t i 
į n a m u s Lietuvoje. T R A N S -

• PAK 2638 W. 69th St.. C h i c a 
go, IL 60629, 312-436-7772. 

(sk) 
x Dail. Vytas Saka l a s kvie 

čia visus lietuvius aplankyti jo 
parodą, kuri įvyks rugsėjo 
5—spalio 13 d. Lannon Galery, 

"Jt 119 N. Peoria St., Chicago, IL 
" 6 0 6 0 7 , te l . 3 1 2 8 2 9 - 4 5 4 1 , 

trečd.-šeštd. 11 v r -7 v.v. Ati-
^ d a r y m a s rugsėjo 8 d., š e š t d . 
ZZJB V.V.—11 V.V. 
ZZZ (sk) 

•r— x P i rk s ime ge ram s tovyje 
• - sunkesn į automobi l į . Skam
b i n k i t e v a k a r a i s . t e l . 
^ 0 8 - 8 0 7 - 7 2 8 1 . 

(sk) 

x Vyresn ių jų l ie tuvių cent
r a s rugsėjo 8 d., šeštadieni, 
Seklyčioje r e n g i a Labdaros 
vakarą . Bus pasivaišinimas, 
vakar ienė ir meninė programa. 
Visi kviečiami ir visi laukiami. 
Vietų rezervacijos Seklyčioje. 

x A d v . S a u l i u s K u p r y s me
t iniame Chicagos Serra Interna
t ional sus i r ink ime buvo iš
r i nk t a s šios draugijos pirmi
n inku . Jo kandidatūrą pr is ta tė 
Q u a k e r O a t s bend rovės 
vicepirmininkas ir žinomas tele
vizijos komentatorius Thomas 
Roeser. Serra įkurta 1930 me
tais , j ung ia apie 15,000 preky
bininkų, advokatų, gydytojų ir 
k i t ų profes iona lų . S k y r i a i 
veikia visuose pasaulio kon
t inentuose . 

x D a r i a u s - G i r ė n o l i tuan is 
t i nė m o k y k l a Jaun imo centre 
naujuosius mokslo metus pra
dės šį šeštadienį, rugsėjo 8 d. 
Registracija 9 vai. ryto. Po to 
e inama į klases ir iki 12 vai. 
susipažįstama su mokytojais, 
d raugais , mokyklos tva rka ir 
re ika lavimais , aps i rūpinama 
mokslo priemonėmis. Pri imami 
mokiniai į visus 8 pr. mokyklos 
skyrius. Vaikų darželin pri
imami vaikučiai nuo 4 metų 
amžiaus. Mokykloje dirba kvali
fikuoti mokytojai, išeinama LB 

x T a u t o s šventės minėji
m a s bus rugsėjo 16 dieną Jau
nimo centre. Pagrindinis kalbė
tojas bus Lietuvos vicepre
zidentas Kazimieras Motieka, 
kuris lankosi iš Lietuvos. 

x J u z ė Ivašausk ienė j au 
eilę metų reprezentuoja vy
resnio amžiaus moteris madų 
parodose, rengiamose kiekvie-
neriais metais Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolijos seserų 
rėmėjų Chicagoje. Šiais metais 
paroda rengiama spalio 21 d. 2 
vai. p.p. Jaunimo centre. Ma
dingus J . Ivašauskienei pri
taikytus rūbus siuva Lukošienė. 

x Par t i zano Daumanto jau
n u č i ų i r j a u n i ų Chicagos 
apylinkių ateitininkų kuopa 
pradeda savo 1990-1991 m. 
veiklą šeštadienį, rugsėjo 8 d., 
5:30 va i . p.p Ate i t in inkų 
namuose. Tuomet įvyks regist
racija. Po to bus laužas. Visi, 
kurie dalyvaus, prašomi atsi
vežti dainorėlius ir pagalius, ant 
kurių bus kepami minkštukai 
(marshmallows). Lietaus atveju 
visa programa vyks viduje. 
Visas j a u n i m a s nuo 1-8 
skyriaus nuoširdžiai kviečiamas 
prisirašyti. 

x Dr . Raslavičius ir J o n a s 
G r i g a i t i s paėmė bi l ie tus į 
„Draugo" renginių komiteto 
rengiamą vakarienę Martini-

Šv. Kazim.rro seserų vienuolijos narės, atšventusios vienuoliško gyvenimo auksini jubiliejų. Iš 
kairės: ses M. Corintha Davis, ses. Magdalena Bagdonas, ses. Jean Giržaitis, generalinė vyresnio
ji ses. Mar.yn Kuzmickus ir ses. Lourda Paulauskas. Turėjo auksinį jubiliejų švęsti ses. Aleksan
dra Gusta ytė, bet ji šventė su savo seserimi ses. Conrada Lietuvoje. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Švietimo tarybos nustatyta 8 pr. que pokylių salėje. Vakarienė 
mokyklos skyrių programa. Visi bus rugsėjo 23 d., sekmadienį, 
t ė v a i r a g i n a m i s u d a r y t i 
v a i k a m s ga l imybę l anky t i 
l i t u a n i s t i n ę mokyklą , o 
vaikučiai kviečiami ir laukiami. 

x Mažos ios Lie tuvos Rezis
t e n c i n i o są jūdžio suvaž ia 
v i m e Chicagoje, rugsėjo 2 d., 
dvejų metų laikotarpiui pirmi
ninko pareigoms aklamacijos 
keliu išrinktas Algis Regis. Kiti 
valdybos nar ia i bus paskelbti 
naujai valdybai pasiskirsčius 
pareigomis. 

x P r e z . A . S t u l g i n s k i o 
moks le iv ių a t e i t i n inkų k u o 
p o s s u s i r i n k i m a s įvyks penk
tadienį, rugsėjo 14 d., 7:30 vai. 
v a k . pas K a s t y t į Šol iūną 
Lemonte. Kviečiami visi gimna
zistai išklausyti paskaitą apie 
vėliausius įvykius Lietuvoje, 
kept i dešreles ir pabendraut i 
pr ie laužo. 

x Už a.a. L iudą B a r t a š i e n ę 
vienerių metų mirt ies sukakty
je šv. Mišios bus aukojamos šeš
tadienį, rugsėjo 8 d., 7 vai. ryto 
T ė v ų Mari jonų koplyčioje. 
Kviečiame gimines ir draugus 
pasimelsti už a.a. Liudą, ir, ga
l int , dalyvauti šv. Mišiose. 

(sk^ 
x Milž iniška K r i s t a u s Ka

r a l i a u s s tovyla , Sugar Loaf 
kalnas , vaizdingi Copacabanos 
ir Ipanema pajūriai — ta i tik 
dal is įdomių vaizdų, kuriais 
džiaugsis „Draugo" ekskursijos 
dalyviai Rio de Janeiro mieste. 
Kelionė vyks š.m. lapkričio 26 
dieną. Informacija ir registracija 
— A m e r i c a n Serv ice B u r e a u , 
9727 So. Western Ave., Chica
g o , IL 60643. t e l . (1-312) 
238-9787. 

(sk) 
x Vi ln iaus P e d a g o g i n i o in

s t i t u to šokių i r da inų an
s a m b l i s . . Š V I E S A " koncertai 
bus š.m. spalio 14 d., sekma
dienį 3 vai. p.p. i r spalio 15 d., 
pirmadienį 7 vai. vak. Jaunimo 
centre. Programoje taut iniai 
šokiai, dainos ir liaudies instru
mentų muzika. Bilietai iš anks
to gaunami Gifts International. 
2501 W. 71 St. T e l . : 
312-471-1424. Bilietų kaina 
$12.00. $10.00,. $8.00 ir studen 
t a m s $5.00. Maloniai visus 
kviečia „Grandis" . 

(sk) 

x NAMAMS P I R K T I PA 
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri 
einamais nuošimčiais. Kreipki 
lės i Mutual F e d e n l Savings. 
2212 Weat O i m>k tttmi 1.1 

' VI 7-7747. 
(sk) 

su įvairumais ir menine progra
ma. 

x Grąžino laimėjimų šak
ne les su 12 dol. auka: Marie 
Poška, Antanas Diržys, S. Erlin-
gis, J . Mačys, J. ir S. Latvys, 
Adolph Lingis, L. Kulnys, S. 
Naumus, Juozas Jurkus, Bronė 
Jankevičius, V. Svazas. Labai 
ačiū. 

x Aldona Kamantas iš Dow-
ners Grove, 111., lietuviškos 
knygos mylėtoja, už „Draugo" 
įva i r ius le id in ius a t s iun t ė 
215.02 dol. 

x Pau l ius Gylys iš Olympia, 
W a s h . , B i r u t ė Lesevič ius , 
Chicago, 111., Zigmant A. Jakim-
čius, Ann Arbor, Mich., A. Ma
tulaitis, Richmond Hill, N.Y., 
La ima Ja r a šūn i enė , Santa 
Monica, Cal., Irena Kairys, 
Chicago, 111., g rąž indami 
laimėjimų šakneles, kiekvienas 
paaukojo po 25 dol. lietuviškos 
spaudos pa la ikymui . Labai 
dėkojame. 

x Lietuvių ekskur s i j a į Ar
gent iną , Brazil i ją ir Čilę 
o rgan izuo ja „ D r a u g a s " š.m. 
lapkričio 20 d. iki gruodžio 9 d. 
Smulkesnei informacijai kreip
tis: Amer i can Trave l Service 
B u r e a u , 9727 S. W e s t e r n 
Ave. , Chicago, IL 60643. Tel. 
312-238-9787. 

(sk) 

x Amer ican T r a v e l Serv. 
B u r e a u kelionė į Lietuvą spa
lio 5 iki spal io 20; Čikaga-Ko 
penhaga-Ryga-Vilnius. Vilniu
je 14 naktų, Kopenhagoje 1 nak
tis. Kaina iš Čikagos $1,895.00, 
iš New Yorko $1,745.00. ATSB, 
9727 S. VVestern Ave., Chica
go, IL 60643. tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x Šįmet įs te igtas Lietuvos 
Techn ikos muziejus Kaune, 
Aleksoto aerodromo teritorijoje. 
Čia šiuo metu ruošiama avia
cijos paroda. Muziejus renka 
medžiagą apie Lietuvos bei išei
vijos inžinierius ir aviatorius. 
Mus domina dokumentai, nuo
t r a u k o s , spauda , senosios 
technikos pavyzdžiai. Kuriama 
muziejaus biblioteka, kuriai 
reikalingi enciklopediniai lei
diniai, monografijos, memuarai 
ir kita l i teratūra lietuvių bei 
užsienio kalbomis. Norintieji 
užmegzti ryšius su šiuo muzie
jumi, gali rašyti jo direktoriui 
Algirdui Gamziukui , adresu: 
L i e t u v a , 233005, K a u n a s , 
Kapsų 104. 

(sk) 

ATSISVEIKINIMAS SU 
A.A. BRONIUM KVIKLIU 

Kaip jau buvo rašyta, ilgame
tis „Draugo" buvts redaktorius, 
nuolatinis bendradarbis ir Lie
tuvių Katalikų spaudos drau
gijos, leidžiančios „Draugą", 
d i rek tor ius ; a.a. Bronius 
Kviklys staigiai ir netikėtai 
mirė rugpjūčio 28 d. Pašarvotas 
buvo tik penktadienį Petkaus 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 20 dol. auka: Juozas 
Mikonis, Richmond Hts., Ohio, 
Daugirdas-Kliorys. Hinsdale, 
111., Frank ir Monika Andri
jauskai, St. Petersburg Beach, 
Fla., A. Rukuiža. Oak Lawn, 
111., Bronė Sirvir.skas, North 
Hollywood, Cal., Visiems 
dėkojame už aukas. 

x Ats iuntė po 15 dol. a u k ų 
ir gražino laimeimų šakneles: 
L. Raslavičius. Eik Grove, 111., 
H. Paškevičius. Downers Grove, 
111., J. Spakev:ėius, Westwood, 
Mass., A. Kvedaras, Savannah, 
Ga., Jonas Kanius, Portland, 
Oregon, Petras Ežerskis , 
Cleveland, Ohio, Vladas Kuo-
dys, S. Boston. Mass., Anthony 
Shillim, Countryside, 111., 
Juozas Gaspera>, Alina Skrups-
kelienė ir Kazys Vilūnas, visi iš 
Chicago. Dėk" ame už aukas. 

x Atsiuntė po 15 dol. auką 
ir grąžino laimėjimų šakneles: 
Juozas Mikuh>. Westchester. 
111., A. Žilėnas. Toronto. Kana
da, Algimantas Urbutis, Palos 
Hts., 111., S. Jankauskas, West-
lake, Ohio. Austrą Puzinas, San 
Mateo, Cal.. Alg. Vedeckas. 
Massapegue. N.Y., Anelė Kne-
zenus. New Rritain, Conn.. Leo 
J. Trečiokas. Santa Monica, 
Cal.. Anthony Shillim, Country
side, 111.. E. M Vaišnys, North 
Haven. Conn.. Valentina Gūdis. 
Chicago. 111. V;>įems nuoširdus 
ačiū. 

Marąuette laidojimo koplyčioje. 
Jo šeima yra išsiskirsčiusi net 
iki Los Angeles. 

Laidojimo koplyčioje penkta
dienį, rugpjūčio 31 d., vakare 
susirinko pilna didelė Petkaus 
koplyčia, daugeliui net stovint 
koridoriuje. Daugelis Velionį 
aplankė anksčiau — buvo pašar
votas nuo 4 vai. po pietų. 

Patį atsisveikinimą.trumpai 
pakalbėjęs apie Velionį, pravedė 
jo draugas Edmundas Korzonas. 
Vėliau jis pakvietė kitus kalbė
tojus. „Draugo" redakcijos var
du apie savo šeimos narį, išsi
skyrusį iš šio pasaulio ir bend
radarbių tarpo, kalbėjo „Drau
go" redaktorius kun. Pranas 
Garšva. Bibliotekos leidyklos, 
kurioje buvo išleisti šeši tomai 
B. Kviklio „Lietuvos Bažnyčių", 
kalbėjo Petras Aleksa Skautų 
akademikų ir skautijos vardu 
kalbėjo ilgai su Velioniu dirbęs 
Jonas Da inauskas . Atsi
sveikinimą trumpai užbaigė E. 
Korzonas, po kurio maldas 
kalbėjo kun. A. Saulaitis, o spe
cialiai parinktą psalmę paskaitė 
E. Kulikauskas. Lietuvių Kat. 
spaudos draugijos pirmininkas 
dr. Petras Kisielius savo direk 
torijos nariui užvedė Marija 
Marija, kurią visi sugiedojo. Pa
baigoje buvo sugiedota skau
tiška vakarinė malda „Ateina 
naktis". Tuo atsisveikinimas 
buvo užbaigtas. 

Pro Velionio karstą dar dau
gelis praėjo, nors nebuvo lengva 
sausakimšai prigrūstoje lai
dojimo koplyčioje prisiartinti 
Visi gailėjosi to nepaprastai 
darbštaus, pareigingo, visiems 
nuoširdaus, taip netikėtai miru
sio a.a. Broniaus Kviklio, kuris 
savo talentais ir darbštumu dar 
galėjo daug darbų tauta i atlik
ti. 

Rugsėjo 1 d. (velionio vardi
nėse) Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje Brighton Par 
ke 9:30 vai. ryto buvo Šv. 
Mišios už velionį. 

Pagrindines šv. Mišias atna
šavo kun. Antanas Saulaitis, 
lietuvių jėzuitų provincijolas, su 
juo koncelebruojant šešiems 
kunigams. Karstą prieš Mišias 
visi pasitiko prie bažnyčios du
rų, apdengė baltu uždangalu, 
sukalbėjo atitinkamas miru
siųjų maldas. Karstą lydėjo 
skautų vadovai ir mirusiojo 
draugai. Dalyvavo visa šeima ir 
p i lna bažnyčia žmonių — 
giminių ir artimųjų, skautų ir 
spaudos darbininkų. Pamokslą 
šv. Mišių metu pasakė kun. A. 
Saulaitis. Šv. Mišių metu skai
tymus ir invokacijas atliko 
Velionio anūkai Andrius ir 
Jonas Kulikauskai. Dovanas 
nešė Ramunės ir Vinco Lukų 
jaunimas. Giedojo sol. Jonas 
Vaznel i s . Pabaigoje šv. 
Komuni ją dal ino kun . A. 
Saulaitis. kun. V. Rimšelis ir 
kun. J. Vaišnys. Prie Komunijos 
ėjo beveik visi. 

Mišių pabaigoje a.a. Broniaus 
Kviklio karstas buvo palydėtas 
iki bažnyčios durų, o paskui 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes. Kapinėse laidojimo maldas 
atkalbėjo kun. A. Saulaitis. 
Karstas buvo apdengtas lietu
viška vėliava. Pabaigoje sugie
dota Marija. Marija, Lietuvos 
himnas ir skautų malda „Atei
na naktis" . 

Šeimos vardu visi buvo pa
kviesti gedulingiems pietums 
Jaunimo centre. 

Taip liko naujas kapas toli 
nuo Tėvynės, kuriai a.a. Bro
nius Kviklys visokiais būdais, 
ypač skautišku gyvenimu ir 
spaudos darbais visą gyvenimą 
tarnavo. Į redakciją jis ateidavo 
labai anksti , sutvarkydavo vi
sus reikalus, kad kiti redakto
riai jau rastų paruoštus savo 
darbus. J is visą savo laisvesnį 
laiką skyrė Lietuvai ir jos pra
eičiai bei dabarčiai, išleisdamas 
daug knygų, ypač keturių di
džiulių tomų „Mūsų Lietuvą" ir 
šešių tomų . .Lietuvos 

Bažnyčias". To niekas nebūtų 
padaręs. Todėl dar labiau gaila, 
kad jis negalėjo pamatyti savo 
darbų vaisių Tėvynėje. Bet jis 
savo darbus mato Amžinybėje, 
kuriai jis buvo pasiruošęs savo 
gyvenimu, savo darbais ir savo 
pasiaukojimu. — Pu. 

DŽIAUGSMAS I R 
U Ū D E S Y S 

Ta i žmogaus gyvenimo 
palydovai . Ka t ro d a u g i a u 
gyvenime, sunku pasakyti. Liū
desys dažniau, džiaugsmas 
rečiau pasireiškia ašaromis. 

Prieš dvejus metus Jane R. 
Kapočiūtė, Rasos ir Jono duktė, 
DePaul universitete Chicagoje 
baigė biologijos ir chemijos 
studijas, įsigydama bakalauro 
laipsnį. Ta proga jos tėveliai ir 
senelė Marija Augustinavičienė 
suruošė Da inos r e s t o r a n e 
vaišes , ku r io se da lyvavo 
giminės, geri kaimynai ir drau
gai. Buvo t ikra džiaugsmo 
šventė. 

Dar t am džiaugsmui neat
vėsus, 1988 m. rugpjūčio 17 d. 
net ikėta i staigiai mirė jos 
mamytė Rasa , p a l i k d a m a 
liūdesy motiną Mariją, vyrą 
Joną, dukras Ritą, Jane i r 
Aureliją, ir kitus gimines. S u 
liūdesio suspaustom širdim ir 
ašaromis atsisveikinta su ja ir 
palydėta į Amžinojo poilsio 
vietą. 

Jane, baigusi biologijos ir 
chemijos studijas buvo pasi
ryžusi studijuoti mediciną. 
Kadangi daug yra norinčių 
studijuoti mediciną, t a i prisėjo 
laukti eilės nepilnus dvejus 
metus . B e l a u k d a m a gilino 
studijas iš biologijos. Apsi
džiaugė gavusi pranešimą, kad 
priimta į Rush Medical College 
Chicagoje, kur rugsėjo mėnesio 
pradžioje pradėjo studijas. 

Jane R. Kapočiūtė 

Rugpjūčio 17 d. suėjo dveji 
metai nuo Janės mamytės mir
ties. Senelės ir tėvelio pa
stangomis su reikiama rimtimi 
tai buvo paminėta: už jos sielą 
paaukotos šv. Mišios Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje ir dalyviams pietūs 
Dainos restorane. 

Rugpjūčio 29 d. Jane susižie
davo su Ričardu Kuzu, daly
vaujant jos ir jo artimiesiems. 
Melskime iškeliavusiai amžino 
džiaugsmo, o žengiantiems į 
gyvenimą kuo geriausios sėk
mės. 

A. Blč. 

ROŽINIS MIESTO CENTRE 

Rugsėjo 8 d. yra Švč. M. Mari
jos Gimimo diena. Tą pager
biant šeštadienį, rugsėjo 8 d., 
Chicagos miesto Daley Plazoj, 
nuo 1:30 iki 2:30 bus kalbamas 
rožinis, Clark ir Washington 
gatvių sankryžoje. 

2,3 BIL. DOL. MOKYKLOMS 

Pr i imtas naujas Chicagos 
miesto mokyklų biudžetas. 
Siekia 2.3 bil. dolerių. 

Mūsų mažieji — Lietuvių centro l^monte ateitis 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzi« Avenue 

Chicago. IL 60629 
Tel. (1-312) 776^700 

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