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Lietuva sutinka 
suspenduoti [statymus 
Naujas pasiūlymas prez. Gorbačiovui 

Maskva. Gegužės 16 d. — 
Lietuvos vyriausybė formaliai 
šiandien sutiko suspenduoti 
visus įstatymus, kurie buvo 
priimti, kai buvo paskelbta ne
priklausomybės deklaraci ja 
kovo 11 d. ir diskutuoti perei
namuoju laikotarpiu visišką 
atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjun
gos, praneša „New York Times" 
spaudos biuro vadovas B. 
Keller. 

Sis pasiūlymą? buvo priimtas 
uždaroje Lietuvos Parlamento ir 
kabineto sesijoje. Tai pats svar
biausias pasiūlymas Gorbačio
vui, kad atšauktų ekonominę 
blokadą ir pradėtų pasitarimus. 
Ketvirtadienį Lietuvos ministe-
rė pirmininkė Prunskienė at
skrido į Maskvą su laišku prez. 
Gorbačiovui. Tačiau čia nebuvo 
žinoma, ar Kremlius ją priims 
ir sutiks su tuo pasiūlymu. Gor
bačiovas galėtų pasinaudoti pro
ga baigti blokadą, kurios šešė
lis kris ir ant pasitarimų vir
šūnių konferencijoje, kurie pra
sidės gegužės 30 d. Washing-
tone. 

Tur inys neske lb iamas 

Šis Lietuvos nutar imas su
tinka su Prancūzijos prezidento 
Mitterrand ir Vokietijos kancle
rio Kohl pasiūlymu, kurį gavo 
Lietuvos prez. Landsbergis. 
Tačiau Gorbačiovas laikėsi savo 
nusistatymo, k a d Lie tuva 
privalo grįžti į kovo 10 dienos 
padėtį, taigi, prieš nepriklauso
mybės deklaracijos paskelbimo 
datą, ir laikytis Sovietų priim
to išstojimo įstatymo. 

Lietuvos vyriausybės nariai 
atsisakė pasakyti pasiūlymo 
rašto turinį, bet kaip oficialūs 
pareigūnai sako, bus sulaikyti 
išleisti atsiskyrimo įstatymai, 
jei Maskva sutiks pradėti pasi
tarimus ir užtikrins, kad neban
dys pašalinti dabartinės Lietu
vos vyriausybės. 

Pasiūlyme esą išdėstoma, kad 
pereinamuoju laikotarpiu į 
pilną suverenumą būtų disku
tuojamos Sovietų piliečių teisės 
Lietuvoje ir tariamasi saugumo 
klausimais, į kuriuos įeina 
karinių bazių likimas ir uostų 
klausimai. Jei pasiūlymas būtų 
priimtas, tai Lietuvos atvejis 
būtų panašus į Estijos ir Latvi
jos atvejus. Tos respublikos prie 
nepriklausomybės eina palaips 
niui. 

Es tų ir la tv ių veikla 
Pranešama, jog Estijos min. 

pirm. Edgar Savisaar pasiuntė 
JAV Va l s tybės sekretoriui 
Bakeriui telegramą, kurioje 
pareiškia, kad Estijos Parla 
mento puolimas yra lygus norui 
nuversti demokratiškai išrinktą 
vyriausybę ir prašo iškelti savo 
pasitarimų metu šį klausimą 
Sovietų užsienio ministeriui 
Ševardnadzei. 

Rygoje AP žinių prenešimu 
vicepremjeras Ilmars Bisers 
pasakęs, jog Latvijos delegacija 
tu rės i an t i žemesnio rango 
pasitarimus Maskvoje. Jis tai 
pasakė sugrįžęs iš Maskvos. 
Latvių delegacija susitiksianti 
su Sovietų Tautybių komiteto 
pirm. G. Tarazevčiumi ir 
vicepremjeru Ivanu Silajevu. 

Gorbačiovas klauso kariškių 

Lietuvos rašytojai prašo netylėti 
Vilnius. - Kaip pasauliui 

gerai žinoma. Sovietų Sąjunga, 
sudariusi nusikalstamą slaptą 
sandėrį su nacine Vokietija. 
1940 m. okupavo ir aneksavo 
nepriklausomą Lietuvos 
Respubliką. Tautų Sąjungos 
narę. Beveik pusę šimtmečio 
lietuviai kentė sunkiausią prie
spaudą, patyrė genocidą ir di
džiausius nuos to l ius , bet 
niekada nenustojo t roškę 
laisvės ir už ją kovoję. Šių metų 
kovo 11 dieną .pagal konstituciją 
Lietuvos gyventojų teisėtai 
išrinkta Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba, kurioje 
esama ir Lietuvių PEN centro 
nar iu , paskelbė Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės 
atstatymą. Tam džiaugsmingai 
pritarė Lietuvos žmonės. Deja, 
Maskva reaguoja į tai įvairiais 
grasinimais, ul t imatumais ir 
psichologiniu teroru. Šiuo metu 
gyvename prievartos ir smurto 
situacijoje: miestų gatvėmis 

Paminklo konkursas 
Vilnius. — Iš Lietuvos pra

nešama, jog Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino pamink
lo konkursas turėjo baigtis 
gegužės 15 d.. priimant konkur
sinius projektus Dailės parodu 
rūmuose. Atsižvelgiant į kon
kurso dalyvių pageidavimus, 
nutarta konkursą pratęsti dar 
dviem mėnesiams. Tad konkur 
siniai projektai bus ir toliau 
priimami Vi ln iu je , Dailės 
parodu rūmuose iki šių metų 
liepos 23 dienos. 6 vai. vakaro. 

važinėja t a n k a i , skraido 
kariniai lėktuvai ir sraigta
sparniai, gabenami specialūs 
daliniai, užiminėjamos valsty
binės įstaigos. Matyt, tikimasi 
taikingoje respublikoje sukelti 
kruvinas provokacijas. Virš 
Lietuvos pakibo mi r t i nas 
pavojus. 

Ypatingą dėmesį norime at
kreipti į ta i . kad pastaruoju 
metu TSRS blokuoja informa
ciją iš Lietuvos ir skleidžia 
dezinformaciją. Vieninteles tei
s ingas ž in i a s apie padėtį 
Lietuvoje šiuo metu teikia 
Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės informacijos šaltiniai. 

Todėl šią grėsmingą valanda 
Lietuvių PEN centras kreipiasi 
pagalbos į Tarptautinį PEN 
klubą. į visus mūsų mažos ir tai
kingos šalies likimui neabe
j ingus jo nar ius . Prašome 
netylėti ir aktyviai raginti savo 
šalių vyriausybes kuo greičiau 
pripažinti atstatytos Lietuvos 
Respublikos valstybinį suvere
numą. Mes su viltimi žvelgiame 
j Jus ir tikimės, kad aktyviais 
savo protestais neįeisite grieb
tis smurto ir vėl sutrypti mū
sų laisvės. 

Lietuvių PEN cen t r a s 

— New Yorko ligoninėje mi
rė amerikiečių lėlių teatro kū
rėjas, išgarsėjęs savo progra
momis televizijoje. Jim Henson, 
kuriam buvo 53 metai. 

— Popiež ius J o n a s Pau l iu s 
II šiandien Vatikane mini savo 
septyniadešimtąjį gimtadienį. 
Jis ką tik grįžo iŠ savo svarbios 
misijos Meksikoje. 

Illinois senatorių? Alan I)ixon sveikina Lietuvos I -publikos ministere pirmininke Kazimierą 
Prunskiene Kapitoliuje. Son. Dixon.kalbėdamasSt •••. pasakė, JOJ: yra ..absoliučiai beprasmiška 
Amerikai tartis, kad būtu Sovietų Sąjungai suteil palankios prekybos sąlygos, kai Sovietų 
vadai to pačiu met.: bando pasmaugti Lietuvą su -. noroine blokada. 

Lietuvos ministerės pirmininkės 
vizitas Anglijoje 

Lietuvos deklaracija neatšaukiama. Pasitarimai 
galimi nepriklausomybės atstatymui. 

L o n d o n a s . — Anglijos 
spauda plačiai aprašė Lietuvos 
ministerės pirmininkės vizitą 
Londone. V i e n i la ikraščiai 
pasisakė nedvejodami už Lietu
vos nepriklausomybę ir ragin
dami p r i p a ž i n t i d a b a r t i n ę 
vyriausybę, kit i kiek šalčiau, 
patardami derėtis , kalbėtis ir 
palaukti, neskubėti . 

„ T e l e g r a p h " dienraštis geg. 
9 d. laidoje.savo politinio kores
pondento Jon Hibbs žodžiais, 
rašo, jog konservatorių grupė 
paragino savo mmis terę pirmi
ninkę M. Tbatcher pasisakyti 
už Kazimieros Prunskienės, 
Lietuvos m i n i s t e r ė s pirmi
ninkes, kovą, kad būtų ap
saugota Lietuvos nepriklauso
mybė nuo Sovietų Sąjungos. 
Pasirašiusieji konservatorių 
nariai sako, kad „Lietuvos sie
kimas taikos ir laisvės britų 
žmonių širdyse turi daug simpa
tijų l ie tuviams". 

P r u n s k i e n ė s p r a š y m a s 
Prunskienė Londone buvo dvi 

dienas. Dienrašt is rašo. kad 
Tbatcher pasirinko moderuota 
kelią ir pabrėžė jai dialogo 
būtinumų su Sovietų vadovybe. 
Prunskienė prašė ją asmeniškai 
panaudoti savo ryšius, kad Gor
bačiovas pradėtų pasitarimus. 
Bet Downing Street (ministerės 
pirmininkės Thatcher įstaiga)ją 
priėmė tik ka ip išrinktą Lie
tuvos atstovę, bet ne kaip mi 
nistere pirmininkę. Dienraštis 
pabrėžia, jog Britanija formaliai 
nepripažįsta Lietuvos įjungimo 
1 Rusijos imperija 1940 m., bet 
sutinka, kad praktikoje Lietuva 
yra susijusi su Sovietų Sąjunga 
ir negali efektyviai kontroliuoti 
savo teritorijos ir politikos. 
Todėl ir aerouoste, kai ji at
skrido iš Washingtono. nebuvo 
diplomatinio sutikimo, rašo 
dienraštis. Ta ip pat dar nė 
vienas k r a š t a s nepripažino 
Lietuvos ta rp taut in iu mastu. 

Anglijos par lamentarai malo

niai sutiko Prunskienę. Edwina 
Currie su kitais parlamentarais 
jai suruošė Commons rūmuose 
pietus. Po to parlamentarai 
sakė. kad Prunskienė yra labai 
patyrusi ministerė pirmininkė 
ir reiškėjai simpatijas, žadėdami 
savo paramą. Ji taip pat susiti
ko su Darbo parti.ios ir Liberalų 
Demokratų partijos vadais prieš 
išvykdama į Paryžių susitiki
mui su Prancūz >s prezidentu 
Tik Socialdemokratų partijos 
vadas dr. David Owen patarė 
Prunskienei ir i-ietuvai būti 
kantriais. 

Gali būt i kompromisai 
„The Indepenoient" dienraš

tis ta proga irgi p įčiai rašė apie 
jos vizitą, kartu -^ausdindamas 
savo korespondt" ų R. Cornwell 
iš Maskvos ir H ^'omack iš Vil
niaus pranešrv - bei reporta
žus. 

Dienraštis ra.- jog Lietuvos 
ministerė pirm nkė Kazimie
ra Prunskiene \ ;-.ar pasakė, jog 
ji tiki, kad I. • tuvos nepri
klausomybė kit įetu gale taps 
realybe. Savo p; -įkalbėjime su 
šio dienrščio re * <cijos nariu ji 
paneigė, kad 'priklausoma 
Lietuva būtų r • aimė Sovietų 
Sąjungai". B e t j i a i šk ia i 
pareiškė, kad t; "i tikrose srity
se gali būti da- *ni kompromi
sai, kur yra sp< 'ūs interesai' . 
Tačiau ji aiški- pabrėžė pasi
kalbėjime su Tie Indepen-
dent" repor' u, jog kovo 
Ilsios dekia; ja nebus at
šaukta. Ir dau. is žurnalistu, 
kurie ką tik b Vilniuje, tvir-
tira. kad Ma.-• - sankcijos dar 
labiau sus' no l ie tuvių 
pasiryžimą '•• nepriklauso
mais. 

Prunskient ' pasakojo, jog 
ji, kaip ekono: ė, norinti, kad 
Lietuvos ek niija t u r ė tų 
tamprius ryšius su Skandi 
navija. Ru J e vyks tąs 
demokratin- ūdis. „Gorba 
čiovas prad< ^rsitvarkymą. 

bet tai nereiškia, kad mes.bū
dami už tai dėkingi, turėtume 
atiduoti visa tai, kas mums reiš 
kia laisvę"... „Iki šiol Vakarai 
sutiko su faktu, kad mes esame 
Sovietų Sąjungos dalis, bet 
dabar Vakarai tu r i pabusti". 
P runsk ienė p a s a k ė esan t i 
patenkinta vizi tu pas prez. 
Bushą. Ji nepramatant i jokių 
garantijų iš jo, tačiau ji kreipusi 
dėmesį į tai, ką j i s jai šnekėjęs. 

Vizitų p r a s m ė 
Britanija, kaip ir JAV, priėmė 

Prunsk ienę , k a i p la i sva i 
Lietuvos žmonių i š r ink tą 
atstovę", ne ka ip valstybės 
vadovę. Bet dienraštis pažymi, 
kad tai tik semantika, nes jos 
priėmimas sostinėse reiškiąs 
daugiau negu t ik paprastą 
vizitą. Bet Prunskienė pasakė, 
jog Lietuva ir kitos Pabaltijo 
valstybės dar nelaiko, kad 
nepriklausomybės deklaracija 
jau yra pabaigtas aktas , nors 
nepriklausomybė galioja. ..Mes 
sutinkame su Vakarais , kad 
mes turime apspręsti persitva-
kymo būdą". J i , kaip ir kiti Pa
baltijo vadai , s u t i n k a , jog 
Sovietų naujasis į s ta tymas 
išstojimui iš sąjungos, kuris 
suteikia Sovietams ir veto teisę 
tuo klausimu. Pabaltijui nega 
lioja. 

Lietuva. I^atvija ir Estija buvo 
inkorporuotos j Sovietų Sajun 
ga nete isė ta i , pagal sovie
tu naciu aktą, ir todei pasita
rimai turi būti t ik kaip ta nepri
klausomybę ats tatyt i , bet ne iš 
viso kelti jos klausima. Pruns 
kienė sutinka, kad paskutinių 
savaičių ir mėnesių įvykę pasi 
keitimai gali būt i jėga pakeisti. 
..Okupacija gali būti atnaujin
ta. Tai būtų beviltiška. Vakarai 
su savo strategija palaiko iliuzi
ja, kad rusai y ra tokie stiprūs, 
kad jie gali t a i padaryti, bet 
tada bū tų d ide l ių sunk ių 
komplikacijų". Ji pasakė, kad 
didėja solidarumas Pabaltijui 

B r iu s se l i s . (Agence France-
Presse^ — Čia pranešama, jog 
rodydami savo stiprybę eliti
n i a i Raudonos ios Armijos 
sluoksniai Maskvoje vasario 25 
d. pr ivertė Gorbačiovą būti 
g r i ež t e sn iu nus ig ink lav imo 
derybose ir su Lietuvos respub
likos vyriausybe. 

Tą dieną kariniai daliniai tarp 
3,000 ir 4,000 vyrų iš Taman sto
vyklos, netoli Maskvos, užėmė 
sostinės vieną karo akademiją, 
kurioje apginklavo daug stu
dentų automatiniais ginklais. 
Tie studentai ,,rodė savo gink
luotą jėgą. žygiuodami aplink 
akademijos pastatą" ir įspėda
mi, kad Sovietų Sąjunga ..skal
doma". Bet tuo pačiu metu 
maždaug 100,000 žmonių minia 
demonstravo Maskvoje, pasisa
kydama už demokratiją, prane
ša tie patys šaltiniai, neleisdami 
skelbti pavardžių, bet žinoma, 
k a d j ie y r a a r t imi NATO 
sąjungai. 

K l a u s o ka r i šk ių 
Po to Gorbačiovas tuoj įsakė 

savo delegacijai, paklusdamas 
k a r i š k i a m s , susilaikyti nuo 
daromos pažangos nusiginkla
vimo derybose konvencijonalių 
pajėgų klausimais Europoje. 
Vienos pasitarimai beveik sus 
tojo. Gorbačiovas taip pat 
užblokavo kitus NATO-Varšu-
vos pakto pasi tarimus Ottawo-
je , kur buvo tariamasi žvalgy
binių lėktuvų klausimais ir 
sutiko su savo kariškių, rei
k a l a v i m u , kad ne i ša rdy tų 
Sovietų Sąjungos ir tada užėmė 

Lietuvos Respublikos Ryšiu minis-
teris Kostas Birulis. 

„ M a s k v o j e , L e n i n g r a d e ir 
daugelyje kitų miestų". 

T h a t c h e r p r i t a r i a Mi t te rand 
i r kanc le r iu i 

L o n d o n o „T imes" dienraš
t is , aprašydamas jos pasisaky
mus, kaip ir kita spauda, pažymi, 
kad Thatcher po pasitarimų su 
Prunskiene buvo labiau opti 
mistiška, negu prieš tai. Būsiąs 
suras tas praktiškas būdas iš
spręsti Lietuvos nepriklauso
mybei, nepakenkiant tam, kas 
pasiekta Rytų-Vakarų ryšiuose. 
Kalbėdama spaudos konferenci
joje po pasimatymo su Thatcher, 
Prunskienė pasakė, jog del 
Maskvos ekonominės sankcijos 
Lietuvai alyvos užteks gal 
20-čiai dienų. Ji taip pat pasakė, 
kad gali reikėti suspenduoti tik 
tuos nutarimus, kurie buvo 
padaryti po kovo 11 d., kas 
sutinka ir su prezidento Mitter 
rand ir kanclerio Kohl formule 
Si pozicija esanti priimtina ir 
Britanijai. 

Londono dienraščiuose buvo 
kartu su aprašymais įdėtos ir 
didžiulės Prunskienės nuotrau 
kos 

daug griežtesnę liniją su Lie
tuva, visai nepradedamas dery
bų dėl atsiskyrimo. 

Londone nepriklausomos tele
vizijos žinios tada pranešė, jog 
„Sovietų Sąjunga yra prie 
civilinio karo angos". Tai buvo 
vasario 25 d Panašus prane
šimas buvo padarytas BBC 
stotyje. Vakarų politikai ir 
diplomatai. įskaitant ir prezi
dentą Bushą. pareiškė biją, kad 
didėja kariuomenės opozicija 
Sovietų vyriausybei. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— VVashingtone lankosi 
Vakarų Vokietijos kancleris 
H e l m u t Kohl . Tai bus jo 
paskut in ia i pasi tar imai su 
prezidentu Bushu prieš įvyks
tant viršūnių konferencijai. Svar
biausias klausimas esąs. kad So
vietai sut ik tu su sujungtos 
Vokietijos dalyvavmu NATO 
sąjungoje. Bus aptarti ir Pabal
tijo klausimai. 

— Los Angeles mirė Sammy 
Davis.Jr., kur is buvo gerai 
žinomas dainininkas, šokėjas ir 
aktorius. J i s buvo 64 metų 
amžiaus ir mirė gerklės vėžio 
liga. 

— Vakarų Vokietijos federa
linė ir valstijų vyriausybės 
įsteigė Vienybes fondą su 70 
bilijonų dolerių. iš kurio bus 
atstatoma Rytų Vokietija. 

— Rusijos federalineje res
publikoje vyksta aršūs debatai, 
kas turėtų būti išrinktas jos 
prezidentu. Svarbiausias kandi
datas yra Boris Jeltcinas. 

— „ P r a v d o s " dienraštis at
spausdino straipsnį, kuriame 
kritikuojamas M. Gorbačiovas 
kaip nesugebantis vadovauti ir 
vedantis savo sprendimais į 
susiskaldymą. 

— J A V prez. G. Bushas, kal
bėdamas Texas universiteto šių 
metų užbaigimo iškilmėse, 
pasakė, kad Amerika iki 2030 
metų t u r ė s pasiųst i savo 
astronautus į Marsą ir ten 
įsmeigti JAV vėliavą. Texas 
u n i v e r s i t e t a s jam suteikė 
garbės daktaro laipsnį. 

— L o n d o n e leidžiamas laik
raštis ..Sunday Times" įsidėjo 
buvusio ministerio Neville 
Chambelaino nuotrauką su liet
sargiu, kai j is sugrįžo pasirašęs 
Miunchene sutartį 1938 m., kai 
buvo paaukota Čekoslovakija 
nacių Vokietijai. Ir dabar 
daromos nuolaidos Maskvai, 
pažymi t a s laikraštis , ka i 
Lietuva ir kitos Pabaltijo vals
tybės parduodamos iš naujo 
Rusijai. 

— Pi l seno mieste esančią 
alaus daryklą, kuri turi 158 
metų istoriją, perėmus Čekos
lovakijos valdžią ne komunis
tams, nutarta padaryti moder
niška pasaulyje alaus gaminimo 
jmone. 

KALENDORIUS 

Gegužės 18 d.: Venancijus, 
Julita, Erdvilas, Jonas I, po
piežius. Ryte, Venantas. 

Gegužės 19 d.: Celestinas V. 
popiežius. Gilvmas, Taura, 
Skaistuolis, Jovaras. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 5:29. leidžiasi 8.05. 
Temperatūra dieną 681.. nak

tį 47 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. gegužės mėn. 18 d. 

/PORTO APŽVALGA 

40-TA SPORTO ŠVENTĖ 
BOSTONE 

40-sios ŠALFASS s p o r t o 
žaidynės vyks Bostone gegužės 
26-28 dienomis. Kvieč iami 
sportininkai iš Amerikos bei 
Kanados. Atvyks ta Moterų 
tinklinio komanda iš Lietuvos. 

Viešbutis: The Quincy Bay 
Inn, Quincy, MA. Tel. (617) 
375-1500. 

Automobilių nuomavimas: 
Budget Rent-a-Car (Rate Code 
V AR 1 SAL iš Logan Airport) 
Tel. 1-800-772-3773. 

Lėktuvų nuolaida: U S Air 
5% nuolaida. Gold File #213593. 

DIENOTVARKĖ 
Penktadieni, gegužės 25 d. 

7-12 v.v. — Registracija Quin-
cy Bay Inn. 

9 v.v.-l v.r. — Registracija So. 
Bostono Lietuvių klube. 

8-12:30 — S u s i p a ž i n i m o 
vakaras, So. Bostono klube. 

Šeštadienis , gegužės 26 d. 9 
9 vai. ryto iki 7:30 v.v. 

Moterų tinklinis — Randolph 
North Junior High 

Vyrų tinklinis — Braintree 
High School. 

Ledo Ri tu lys — P i l g r i m 
Skating Arena Hingham. 

Racketball — Stonehill Col-
lege. 

Tenisas — Thayer Academy 
(lauke) arba Bluehills Tennis 
Club. 

Plaukimas — Brockton High 
School. 

Kėgl iav imas — W e s t g a t e 
Lanes, Brockton. 

Stalo Tenisas — Brockton 
High School. 

Šachmatai — So. Bostono Lie
tuvių klube. 

Krepšinis — Brockton High 
School, Thayer Academy, Ran
dolph High School. 

8 v.v.- l v. r. — Sportininkų 
balius — Quincy Bay Inn . 

Sekmadienis, gegužės 27 d. 
Thayer Academy, Bra in t ree 

vyks: 
9:00 val.r. - Vyrų B. krepši

nio komandos semi-finalas. 
10:30 vai. r. — Vyrų A. krepši

nio komandos semi-finalas. 
12:00 vai r. — Jaunių krepši-

ms"Moterų krepšinis. 
1:30 val.p.p. — Vyrų B krep

šinio finalas. 
Braintree High School vyks: 
12:30 vai. p.p. — Moterų paro

domasis t inklinis. 
2:00 vai. p.p. — Vyrų tinklinio 

finalai. 
3:45 vai. p.p. - Užbaigimo 

iškilmės. 
4:15 vai. p.p. — Vyrų A. krep

šinio finalas. 
8 v.v.- l v.r. — Šokiai — So. 

Bostono Lietuvių klube. 

40-JL SPORTO ŽAIDYNIV 
PAPILDYMAI BEI 

PAKEITIMAI 

B u r i a v i m a s ir 
..VVind s u r f i n g " n e į v y k s 

Bur i av imo ir „Wind surf
ing" varžybos žaidynėse nebus 
vykdomos del nepakankamo da
lyvių skaičiaus. Dalyvių regis
tracija šioms šakoms užsibaigė 
gegužes 12 d. 

Krepšinis, t inklinis ir ledo 
ritulys 

Pasibaigus krepšinio, t ink 
hnio ir ledo ritulio komandų 
galutinei registracijai gegužes 
5 d.. paaiškėjo, kad krepšinis 
bus vykdomas šiose klasėse: 

vyrų A, vyrų B, jaunių A (1971 
m. gim. ir jaunesnių), jaunių B 
(1973 m. gim. ir jaun.) ir moterų. 
Dėl nepakankamo komandų 
skaičiaus jaunių C (1975 m. 
gim. ir jaun.) varžybos neįvyks. 

Tinklinis vyks tik vyrų ir 
moterų klasėse. 

L e d o r i t u l i o varžyboms 
užsiregistravo 5 komandos. 

Kitos sporto šakos 

Galutinė dalyvių registracija 
— šachmatų kėgliavimo (Bowl-
ing), raketbolo, lauko teniso, 
s t a lo t en i so i r p laukimo 
varžyboms yra gegužės 19 d. im
tinai, pas org. k-to pirmininką, 
šiuo adresu: V. Eikinas, 1 Favvn 
Circle, Randolph, MA 02368. 
Tel . 6 1 7 - 9 6 1 - 3 5 2 3 . FAX 
617-849-2065. 

Šių sporto šakų varžybų vado
vai yra: šachmatų — Bronius 
Skrabulis: 508—668-8230, kėg
liavimo — Arūnas Kleinas 
617-328-8354, raketbolo Algir
das Veliuona 301-744-2044, 
lauko teniso — Darius Ivaška 
617-288-4543, stalo teniso -
Aidas K u p č i n s k a s 508— 
668-2167, plaukimo Adolfas Iva
nauskas - 617—298-1042. 

Įspėjame, k a d tos sporto 
šakos, kuriose neužsiregistruos 
minimalus dalyvių skaičius, 
žaidynėse gali bū t i eventualiai 
nevykdomos. 

Pataisome klaidą: stalo tenise 
vyrų senjorų amžius tur i būti 
„virš 49 m.", bet ne „virš 44 m." 

Atkreipkite dėmesį, kad šach
matų, lauko teniso ir raketbolo 
varžybų vietos pasikeitė nuo 
praėjusios savai tės „Sporto 
apžvalgoje" skelbto pranešimo. 
Dėl naujausių adresų ir bendro 
žaidynių tvarkaraščio sekite 
šiandieninėje „Sporto apžval
goje" paskelbtą žaidynių vykdy
tojų pranešimą. 

Golfas 

Romas Puodžiūnas ir Edas Modestas į Bostone vyksiančias ŠALFASS 40-sias 
Sporto žaidynes veža „Ner ies" vyrų ir jaunių krepšinio komandas ir žada 
staigmenų. 

GEGUŽĖS 13-JI LIETUVOS 
OLIMPINĖ DIENA 

„Būk stipri ir dora Lietuva!" 
— tai praėjusių metų Lietuvos 
olimpinės dienos šūkis. Jis ne 
tik nepaseno, jis šiuo metu dar 
reikalingesnis. Šiandien tos 
stiprybės, dorybes ir pasiryžimo 
bei drąsos reikia dar daugiau! 

tuvos Olimpas, tautos siekių 
viršūnė. 

Įvairiausi sportiniai renginiai, 
daugiau vietinio pobūdžio, dėl 
žinomų priežasčių vyko visose 
Lietuvos vietovėse. 

Kaip pernai, taip ir šiais 
Ekonominė blokada, politinis metais ŠALFASS sąjunga soli

darizuoja su Lietuvos Tautiniu 
Olimpiniu komitetu ir 40-sias 
ŠALFAS sąjungos žaidynes 
Bostone skiria Lietuvos Olimpi
nei dienai. y^ Q^ 

spaudimas, grasinimai, gąsdi
nimai, armijos žiaurumai — 
bando tautos stiprybę be at
vangos. Lietuva negali pasi
duoti, negali nusileisti. Tai Lie-

LIETUVOS TRISPALVĖS NEBUS 
„GEROS VALIOS" ŽAIDYNĖSE 

savo charakterį, drąsą ir pasi
ryžimą — pas iū lymą 
atmesdama 

Suprantama ir logiška, kad 
Lietuvos Tautinis Olimpinis 
komitetas :aip pat atmetė Seat-
tle ir Maskvos pasiūlymą. 

V. G. 

Informacinis susirinkimas 

Žaidynių proga, gegužės 26 d., 
šeštadienį, 9 vai. vak., The Quin 
cy Bay Inn įvyks sporto klubų 
atstovų ir sporto darbuotojų in
formacinis susirinkimas, kuria
me pagrindinius pranešimus 
padarys ŠALFASS centro val
dyba ir IV-jų PLSŽ-nių JAV ir 
Kanados išvykų komitetai. Bus 
aptariami gyvybiniai sportiniai 
reikalai. Dalyvauti gali visi 
besidomintieji. 

Seattle „Geros Valios" žaidy
nių organizacinio komiteto 
pirmininko R. Walsh ir Mask
vos pasiūlymas Lietuvos sporti
ninkams dalyvauti tose žaidy
nėse su Lietuvos trispalve ir 
„Lietuva" užrašais ant uni
formų, bet sovietų rinktinės 
sudėtyje, oficialiai atstovaujant 
Sovietų Sąjungai .buvo atmestas 
Lietuvos Tautinio Olimpinio 
komiteto. 

Nutarimas tokiam pasiūly
mui buvo padarytas po to, kai 
išeivijos lietuviai Seattle org. k- 40-sios ŠALFAS s-gos metinės 
tą nugąsdino boikotu, ar net žaidynės, gegužės 26-28 d Bos-
žaidynių išardymu, jei Lietuvos tone, žada būti ypatingos. Visi 
sportininkai nebus priimti į klubai entuziast ingai joms 
žaidynes ir po to, kai Prancū- ruošiasi, nes čia bus pirmas, 
zijos ir V. Vokietijos prezidentai pasiruošimo žingsnis IV PLS 
pasiūlė Maskvai ir Lietuvai 2 žaidynėm? ateinančiais metais 

P A V A S A R I O TURNYRAS 

Chicagos Lietuvių Golfo klubo 
pavasario turnyras vyko sekma
dienį, gegužės 6 d., Tuckavvay 
Country Club. Oras buvo pui
kus ir lošėjų nuotaika pakili. 
T u r n y r e pas iek t i tokie 
rezultatai. 

Moterų klasėje: Low net — I 
vieta — Irena Kleizienė, II v. — 
Detta Galzin, III v. — Aldona 
Urbienė. Low gross I v. Aldona 
Vaitkienė (101 smūgiais). 

Vyrų C klasėje: Low net I. v. 
Andrius Kelpša, II v. Vytas 
Liškūnas, III v. dr. Edmundas 
Ringus. Low gross I v. Petras 
Striupatis (90 smūgiais). 

Vyrų B klasėje: Low net I v. 
Vytas Vaitkus, II v. Audrius 
Rušėnas, III v. Vladas Meilė. 
Low gross I v. Algis Liškūnas 
(85 smūgiais). 

Vyrų A klasėje: Lovv net I v. 
Arūnas Dagys, II v. Bruno 
Racevič ius , I I I v. J o n a s 
Kubilius. Low gross I v. Tomas • 
Vaitkus (74 smūgiais). 

J a u n i ų klasėje laimėjo 
Vytukas Ringus (104 smūgiais) 
ir arčiausiai prie vėliavėlės 
laimėtojas buvo Vytas Vaitkus. 

Ateinantis turnyras bus gegu
žės 26 ir 27 d. The Oaks Count
ry Club, St. Joseph, Michigan. 

VĖL l LOUZANĄ? 

Lietuvos Tautinio Olimpinio 
komiteto narių nuotaika šiomis 
dienomis nėra labai skaidri, 
tačiau rankų jie nežada nuleis
t i . Juolab, kad reikalai po 
t ruput į juda į priekį. Štai 
neseniai buvo gauta telegrama 
iš Maskvos Olimpinio komiteto 
pirm. Smirnovo. Joje sakoma, 
kad numatomas pasitarimas 
Louzanoje tarp Tarptautinio, 
Sovietų S-gos ir Lietuvos 
olimpinių komitetų. Pasitarimo 
data bus pranešta vėliau. Mos
tas netikėtas, bent iš Maskvos 
pusės. Kas žino? Juk išrinkti 
nauji vadovai, be senoviškų 
ambicijų ir nusistatymų, su ki
tokiomis pažiūromis į šį reikalą. 

LTOK nekantriai laukia šio 
susitikimo. y Q 

metų moratoriumą. Maskvai 
pasiūlymas patiko ir ji galvojo. 
kad Lietuva jį ta ip pat priims. 
Tuo atveju toks Lietuvos spor 
tininkų dalyvavimas Seattle 
žaidynėse būtų gal ir patei
sinamas. Tačiau Lietuva parode 

Futbolas Chicagoje 
.LITUANICA" RUNGTYNIAUJA *»J 

Praėjusį sekmadienį, gegužės 
13 d., vyrų komandos rungtynes 
prieš lenkų „Royal Wawel'" del 
patvinusios ir purvinos aikštės 
neįvyko. Tačiau rezervo koman
da žaidė ir laimėjo rezultatu 1:0. 

Šį sekmadienį, gegužes 20 d.. 
visos ..Lituanicos" futbolo klubo 
komandos rungtyniaus prie
miesčiuose. Vyrų komanda žais 
p r i e š s t ip r i ą amerikiečių 
komandą ..Pegasus"', kuri po 4 
pirmenybių rungtynių jau stovi 
trečioje vietoje tarp 10 major 
divizijos komandų. Nors ,,Pe
g a s u s " yra pati jauniausia 
komanda Metro lygoje, ..Liths" 
vyrai praėjusį rudenį turėjo pro
gos įsitikinti jos pranašumu, 
kai rungtynėse del pirmos 
divizijos meis te r io vardo 
s k a n d a l i n g a i pralaimėjo 
rezultatu 1:7. 

Bet tai buvo pernai. Po pusės 
metų daug kas pasikeitė. Ypač 
gerokai pasikeitė . .L i ths" 
komanda, gavusi pastiprinimų 
iš po priespaudos besikeliančios 
Lietuvos. Jai dar truputį trūks
ta susižaidimo ir pasitikėjimo 
savimi Šį karta tenka palinkėti 
laimės, kuri ligi šiol dar nepasi
rodė mūsiškių pusėje. 

Rungtynes vyks 3 val.p.p. 
Deerfield. IL. Vv'ilmot Elemen-
tary School. WUmot Rd Rezer 
vo komandos ten pat žais 1 vai. 
p.p. 

Veteranų komanda žais prieš 
Addison ..Olympics** jų aikštėje. 
Foxdale Pk.. šeštadieni. 5 vai. 
vak. 

Jaunių komandos žais prieš 
Aurora „Kickers" sekmadieni. 
1 vai. po pietų. 

J . J. 

vyksiančioms Lietuvoje. Todėl 
Bostone, nežiūr in t tolimo 
atstumo, bus rekordinis dalyvių 
skaičius - daugiau negu 500! 
Vien NVw Yorko LAK, vado
vaujama nesenstančio Prano 
Gvildžio, a tvyks ta su 70 
sportininku. 

Jose pirmą kartą dalyvaus ir 
Lietuvos sportininkai: moterų 
tinklinio komanda Vilniaus 
. .Ner is" ir keletas Kauno 
„Pluošto" pavienių sportininkų. 
Ta proga numatomos parodomo
sios rungtynės. 

Ypatinga susidomėjimą kelia 
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DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

507 S. Gllbart, LaGranga, IL. 
Tai. (708) 352-4487 

Chicagos G r a n t P a r k e 
gegužės 19 d. bus a i tvarų 
rungtynes. Juos gali leisti skris
ti jaunikliai nuo 9 iki 15 m. Pra
džia 10 v.r. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabmete) 
Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Ta». (1-312) 434-S949 (veikia 24 vai) 
>irm., antr . ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Ras. (709)248*087; arba (708)249-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDfCAL BUILDING 

6448 So. Rulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Xadxla Ava. , 
Chicago. III. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

BOSTONO ŽAIDYNĖS BUS 
YPATINGOS 

vyrų A klasės varžybos. Nevv 
Yorko . .At le tų" uždavinys 
apginti meisterio titulą, nežiū
rint, kad komanda tikriausiai 
bus sustiprinta, bus ypatingai 
sunkus. Juk Detroite ,,Kovas" 
jau pernai pralaimėjo tik vienu 
tašku ir paskutinėje sekundėje, 
š iemet tu rės dar geresnę 
komandą. Stiprus bus ir Toron
to ..Vytis" su ką tik iš Lietuvos 
grįžusiu Jonu Karpiu. Tačiau 
niekas net nenujaučia, kad po 
daugelio metų vėl ..susiklija
vusi" Chicagos ..Neris" veltui 
nė negalvoja daryti tokios 
tolimos kelionės — ji žada daug. 

Pagaliau pirmadienį (Memo-
rial Day) numatoma eisena ir 
demonstracijos už Lietuvos 
nepriklausomybe. 

V . VJ»-

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

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

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Dsagnos'S. Ltd. 
Marquette Medica l Bui ldmg 

6132 S. Kedzie 
Chicago IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagysle Ligos 
Vaianctos pagal susitarimą 

9132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(1-312) 925-2970 arba (1-312) 499-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (709) 584-5627 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES JGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa Ava.. Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos Daga! susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr. ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir ; namus 

• DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Hickory Hllls. 
1 mylia j vaKarus nuo Ha-iem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitanmą 

IL 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St Chicago IL 
Tai. (1-312)476-2112 

9525 S 79th Ave Hickory Hills IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal sus i tašą 

DR. PRANK PLECKAS 
Ootometristas Kalba lietuviška^ 

Tikrina ak'S. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

Ta4. (1-312) 73*-5149 
Vai Dag3i susitarimą 

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

Tai. (708) 448-1777 

TARPTAUTINES 
RUNGTYNĖS 

Illinois Senior Soccer Assn. 
rengia tarptaut ines futbolo 
rungtynes, kurios vyks šį šeš-
tadienj. gegužės 19 d.. Chicago-
je. Hanson stadione, Fullerton 
ir Central Ave. Žais „Dnepr" iš 
Sovietų Sąjungos p r i e š 
Meksikos komandą ..Atlas". 
Rungtynių pradžia 7:30 vai. 
vakare Bilietai prie įėjimo po 
12 dol. asmeniui. 

Pnešžaismyje — 5:30 vai. — 
žais Illinois rinktinė prieš In
dianos rinktinę. 

J. J . 

TOMO PUKŠCIO 
PASIEKIMAI 

Tomas P ū k š t y s ie t ies 
metime artėja prie olimpinių ir 
rekordinių pasekmių. Prieš 
keletą savaičių, universitetų 
varžybose, jis nusviedė ietį 267 
pėdas ir 7 inčus. arba 81 metrą 
ir 48 centimetrus. O praėjusį sa
vaitgalį Gaterade invitational 
lengvosios atletikos varžybose 
Floridoje j i s pager ino tą 
pasekme iki 273'33". arba 83 
metrų ir 30 centimetrų. Tokia 
pasekmė Seoul Olimpiadoje 
bū tų buvusi ver ta sidabro 
medalio, nes laimėtojas ten 
buvo 274 pėdos. Daugiau apie 
tai kitą kartą. 

Tai. kaMnato Ir buto: (708)952-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 500) Ava.. Clcaro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
15S N. Michigan Ava.. Sutta 324 Ir 
5935 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 

Tai. (1-312) 585-2990 <ve<Kia 24 vai i 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V. PRUNSKIS. M.D 
Gycytojas •< cfi ' j rgas 

Anestezijos i siausmo Qvdvmo ioec A S*3S 
Sherman ligonine. £;gin IL 

Tai. (708) 837-0005 
Skambint aa..~a 24 vai 

Dr Tumasortio kablnstą parsme 
T. RAMA, M.D. 

SpeoaiyDe — CMnajgfįa 
2454 Wast 71st Straat 

Tai. (1-312) 434-1818. Rsz (708) 852-0889 
Vai abM M > K<?:V - oe-"<; 

3 -ki 7 vv T'k SuSlar-S 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDlCAL BUILDING 
3200 W. 81 st Straat 

KaMnato tat. (1-312) 737-1188: 
RazM (709)385-4911 

Dr. Tumaaonlo kabtnstą parama 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Straat -

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
S P E O A L Y B E -- Ci_AJČ'Ų LIGOS 
2836 W 71 st. St.. Chicago. III 

Tai.: (1-312) 436-0100 
11800 Southvrast Hlgtmay 
Palos Hatgrtts. III 60463 

(708)361-0220 (708)361-0222 

.a 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

DROSTAT0 CHIRURGIJA 
2656 8JL 63rd Straat 

i ant* "-4 v p p .r *etv 2 5 v p o 
Sešt paga' sus i t a r i a 

Kabinate, tai. (1-312) 776-2880 
Raz. (708) 448-5545 

K*b. tai. (1-312) 585-0348: 
Ra*. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4258 W 83rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv i 

6-9 antr 12-6 penkt 10-12 16 
2 4 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D . S .C 
Specaiybe - v daus '.gų gycVoias 

Kalbame i'etuvška 
6165 S. Archar Ava. (prie Ausimi 

Valandos Daga' susitar'mą 
Tai. (1-312) 585-7755 

Kab tai. (1-312) 586-3166: 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
G v D V O j A S iP CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Str.at 
Vai p'rm antr ketv r oenKt 3-6 

Sestadienas papai susitarmą 



Marija — tiltas į 

KRIKŠČIONIŲ 
VIENYBĘ 

Gegužės mėnuo jau pusiau ginčus, kurie taip trukdo eku-
praėjęs. Prisimenu, kai maža menizmo darbą, rašo kun. Dick-
buvau. kiekvieną vakarą eida- son. Ir šios pastangos turėtų 
vom j parapijos bažnyčią geguži- vykti ne t ik teologų diskusijose, 
nėm pamaldom. Buvo giedama bet ir pasauliečių kasdieni-
Marijos litanija, palaiminimas niame gyvenime, ryšium su 
Švč. Sakramentu. Gyvenom arti tokiais pagrindiniais sakramen-
parapijos. tad gegužinėm pamal- tais kaip Moterystė ir Eucharis-
dom, su nuėjimu ir grįžimu tija. Šiose srityse, jis rašo. 
tereikdavo skirti tik valandą — „mūsų Viešpaties Motina Man-
tad ir kas vakarą einant, tai ja atviromis rankomis laukia, 
gyvenimo netrukdė, o papuošė, kad jos vaikai baigtų savo gin-
įprasmino. Lietuvoje dabar, čus ir vėl pradėtų elgtis kaip 
teko girdėti, giedama Marijos vienos šeimos nariai. Marija 
li tanija labai išpopuliarėjo, tikrai gali būti t i l tu į krikščio-
Nesunku tai suprasti, prisimi- nių vienybę", 
nus gale litanijos giedamą Tokios vienybės pagrindu yra 
maldą „Tavo apgynimo šaukia- visų bendras pripažinimas, kad 
mės, Šventoji Dievo gim- Jėzus yra ir Viešpats ir Išgany-
dytoja". kuri ypač šiandien tojas. Marija, paties Dievo pa-
lietuviui duoda maldos žodžius, rėdymu, visuomet tame plane 
meldžiantis už Lietuvą ir už var- dalyvavo. Marija priklauso ne 
go ištiktus saviškius. vien katal ikams ar ortodok-

Tač iau t a rpkonfes in i ame sams. J i priklauso visiems, 
bendravime Marija dažnai yra kurie jos Sūnų išpažįsta Išgany-
iškel iama ka ip nesutar imo tojų, rašo Dickson. 
priežastis. Pro tes tan ta i ka
talikams primeta, kad jie gar
bina Mariją Dievo vietoje, o ka
talikai protestantams — kad jie 

SPAUDA MIRGA 
NUO „LITAUEN" VARDO 

SPAUSDINTO 
ŽODŽIO REIKŠMĖ 

EDMUNDAS JAKAITIS 

Ankstyvosios ir viduramžių 
Bažnyčios Marijos šventės vi
suomet turėjo Kristų savo cen
tre, ir protestantų reformatoriai 

neski r ia deramos pagarbos norėjo tą pratęsti. Jų supratimu. 
Marijai, kaip Dievo Motinai 
Liuteronų kunigas C. Dickson 
Our Sunday Visitor laikrašty 
a t spausd in tame straipsnyje 
rašo, kad, be abejo, Marijos 
skausmas, matant kaip jos 
Sūnaus sekėjai savo tarpe ki
virči jasi ap ie ją, ga lė tų 
prilygti motinos liūdesiui, ma
tant kaip jos vaikai savo tarpe 
ginčijasi ir pešasi. 

Iš tikrųjų, rašo kun. Dickson, 
protestantų ir katalikų ginčas 
apie Mariją yra gerokai išpūstas 
įvairių klaidingų nuomonių 
vienų apie kitus. Ilgainiui aiš
kėja, jog dogminiu atžvilgiu 
abiejų pusių kaltinimai yra 
nepagrįsti ir dėl to tik be reikalo 
skaldo mūsų Viešpaties šeimą 
kaip tik tuo laiku, kai visi bend
romis jėgomis turime siekti 
vieno tikslo. 

„Norint, kad opos užgytų', 
rašo kun. Dickson. „abiems pu
sėms reikia atsisakyti konfe
sinių polemikų ir pereiti į 
atvirą, bendro sutarimo pagrin
do ieškantį dialogą. Kai tai 
įvyks, visi krikščionys pajus, 
kad jie yra viena šeima". 

Toliau rašydamas, jis pripažįs
ta, kad šių dienų protestantai 
dažniausiai gūžtelėja, išgirdę. 
kad Mergelė Marija yra svarbi 
krikščioniškame tikėjime. Bet iš 
tiesų pamaldumas į Mariją 
nesukėlė sunkumų pirmiesiems 
reformatoriams, jis primena. 
Liuteronų teologas Harding 
Meyer neseniai pastebėjo: ..Liu
teris, Melanchthonas ir Zvring-
lis ne tik nekėlė klausimo dėl 
mokymo apie Mariją, bet spe
cialiai jį priėmė". Tų priimtų 
mokymu tarpe buvo Marijos iš
saugota mergystė, pagimdžius 
Jėzų: Thentokos doktrina (kad 
Marija yra ne tik žmogaus Jė
zaus, bet ir Dievo gimdytoja*: 
vadinamoji semper virgn (vi
suomet mergelei doktrina, kurią 
definavo penktasis Bažnyčios 
ekumeninis susirinkimas, ir 
mokymas apie Marijos pašventi
nimą, kaip jį dėstė šv. Bernar
das, šv. Tomas Akvinietis ir 
kiti. Nors jiems gal ir kėlė 
sunkumų kai kurios formos 
pamaldumo į Mariją, jų akimis, 
tos problemos nepa te i s ino 
Bažnyčios skaldymo dėl jų. 

Šiandien, jis rašo, daug kas 
pripažįsta, kad šiandienine 
krikščioniją skaldantys nesu
tarimai apie Mariją kilo ne iš 
pirmųjų protestantų reforma
torių keliamų problemų, o iš 
vėliau kilusių ginčų Tiek 
katalikų, tiek ir protestantų 
uždavinys yra užgydyti žaizdas 
Reikia rūpestingai ieškoti būdų 
išnarplioti Mariją liečiančius 

tos šventės sudarė progą pamąs
tyti apie įsikūnijimo paslaptį, o 
ne kažkokį krikščionybei prie
šingą kultą. Šių švenčių tarpe 
buvo Marijos paaukojimo Jė
zaus šventykloje šventė — 
Grabžnyčios vasario 2 d., angelo 
apreiškimas Marijai kovo 25 d. 
ir Marijos apsilankymas ge
gužės 31. Adventas ir Kalėdos 
taip pat buvo laikomi Marijos 
šventėmis. Tačiau vėliau visos 
šios šventės, išskyrus Adventą 
ir Kalėdas, pranyko iš protes
tantų švenčių tarpoTo su tuo 
pražuvo ir progos pabrėžti die
viškojo įsikūnijimo svarbą ir su 
tuo surištą Švč. M. Marijos 
vaidmenį išganymo istorijoje. 

Liuter is Mariją pavadino 
„Dievo dirbtuve" ir taip pat 
rašė: „Kaip Dievo Motina, ji 
iškyla virš visos žmonijos, netu
rėdama sau lygių". Tai žymiai 
skiriasi nuo šiandieninio tvirti
nimo, kad pamaldumas į Mariją 
numenkina Kristaus centrinį ir 
unikalų vaidmenį žmonių iš
ganyme, rašo kun. Dickson. 

Protestantams sunku supras
ti, kad mokymu apie Marijos 
Nekaltą Prasidėjimą ir Dangun 
paėmimą katalikų Bažnyčia 
nesiekia Marijos padaryti lygios 
Dievui, o pastatyti ją švytinčiu 
pavyzdžiu tikros krikščioniš
kos vilties. Toks šviesus šių 
mokymų perpratimas padėtų vi
soms krikščionių bendruome
nėms žvelgti į Mariją ne kaip į 
jų skaldymosi priežastį, o kaip 
į visus jungiantį tiltą. 

Vatikano II-jo susirinkimo 
dokumentai palaipsniui atitai
so protestantų klaidingą ma
nymą, kad katalikai nori į Kris
taus vieta pastatyti Mariją kaip 
žmonijos Išganytoją. Pamoksle 
apie Mariją pop. Jonas Paulius 
II taip pasakė: ..Marijos vaid
muo yra iškelti savo Sūnų, vesti 
žmones į jį". Tokia samprata 
tikrai nestato Marijos į Jėzaus 
vietą, o priešingai, yra išraiška 
tikėjimo, kurio centru yra Kris
tus ir kuriame pamaldumas į 
Mariją tik išryškina tikrą tikėji
mą Kristumi. 

Mums lietuviams krikščio
nims, ypač šiuo Lietuvai kri
tišku laiku, kai būtina šauktis 
visokeriopos Dangaus pagalbos, 
būtų svarbu į Mariją pažvelgti 
kaip į mūsų tautos vienytoją, 
ypač atsižvelgiant į tai. kad Lie
tuva buvo pavesta jos globai. 
Prašykime jos, kad ji tarpi
ninkautų, padedama kuo grei
čiau mūsų tautos nuskriaus
tiems žmonėms pažinti ir pa
milti jos Sūnų ir jam pasišvęsti. 

a.j.z. 

Spėju, kad Miuncheno „Sued-
deutsche Zeitung" YVashingtono 
korespondentas lankėsi mūsų 
pasiunt inybėje ir Lietuvių 
Informacijos Centre, kadangi 
savo straipsnyje jis mini Wa-
shingtono . . emig ran t in ius 
vadus" bei jų tvirtinimą, kad 
jau vieną kartą Lietuva buvo 
JAV išduota (Rooseveltas). 

Apsilankymui greičiausiai 
akstiną davė prez. G. Busho ne
veiklumas, nes vokietis rašo. 
kad p rez iden tas a t s i r ado 
Lietuvos krizės r ankose . 
Kongresas ir vieša opinija stip
riai puola G. Bushą ir pačią vy
riausybę, paskendusią „Gorby 
karštligėje", nesiųsdama JAV 
pasiuntinio į Vilnių. 

Visuomenė stipriai reagavo į 
Lietuvos įvykius, kadangi ši Pa
baltijo valstybė tur i stiprią 
sąvoką iBegriffl Mat Lietuva. 
Latvija ir Estija yra žinomos ne 
vien tik iš gausių Pabaltijo 
emigrantų, bet ta ip pat ir iš 
vadovėlių, kadang i juose 
pažymėta, kad šių valstybių 
okupacijos JAV niekuomet 
nepripažino. 

Korespondentas Karlos Vid-
mann yra labai pesimistiškai 
nusi teikęs ir nemano, kad 
G. Bushas imsis kokių nors 
sankcijų ir tai dar prieš svarbų 
susi t ikimą su Gorbačiovu, 
užmerkdamas akis prieš Sov. 
Sąjungos ekonominį spaudimą 
Lietuvai. Tik praliejus kraują 
Lietuvoje, konferencija būtų 
atšaukta. 

..Bet l i e tuv ia i nes iduos 
provokuojami" — rašo Bavarijos 
sostinės dienraščio bendradarbė 
K. Kahlveit (Kalvaitytė,-ienė?). 
Ji aprašo mūsų sostinės vaizdą, 
matydama riedančius šarvuo
čius, virš stogų skraidančius 
malūnsparnius, tačiau nema
tydama masių žmonių gatvėse, 
o tik kelis šimtus demonstrantų, 
stovinčių prie Aukščiausios 
tarybos rūmų. Lietuviai stovi 
tykūs, vadindami raudonarmie
čius „okupanty". Tačiau Prahos 
ar Budapešto įvykių K. Kahl
veit Vilniuje nelaukia. 

Miunchene vieši iš Lietuvos 
fotografas Juozas Kazlauskas. 
Dienraščio bendradarbei jis 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas 

Europoje 

sako. kad l ietuviai laikosi 
ramiai, kadangi išėjus masiniai apsunkina stojimą 
į gatves, gali atsirasti provoka- jėga nelaimi jokios 

sostinę, tad K. Kahlveit klausia 
neseniai atvykusių apie padėtį 
Lietuvoje. J . Kazlauskas at
sako: „Esame (Gorbačiovo šali
ninkai , kadan*;. be jo persi
tvarkymo polit.Kos nebūtume 
tiek pasiekę, ,-ietuviai yra 
sąmoningi, tačiau kartu žino
dami, kur groja nuzika, esame 
kan t rūs , protingi, nekaršta-
galviai , visuomet pasiruošę 
kompromisams 

V. Landsbergį užimtoji lini
ja yra gera, kadangi lietuviai 
nenori peilių ko\ e. bet prie san
tykių suregulia'. nio eiti taikos 
keliu. 

Jo varžovas Algirdas Bra
zauskas tautoje yra populia
resnis už muzikologą ir in
telektualą V. Landsbergį. Stam
bus A. Brazauskas tiesio
giniame tautos ^alsavime grei
čiausiai įveiktų V Landsbergį, 
kadangi eiliniai ?monės. darbi
ninkija yra jo ousėje. Tačiau 
Lietuvoje žinon.a. kad prieš jė
gos politiką, žaicieią ir laimėtoją 
Gorbačiovą — lygiaverčiu jam 
asmeniu gali būt: taktikas, vil-
kintojas V. Landsbergis. 

..Dalis gyventojų abejojo jo 
tokia taktika. Prasidėjus nervų 
karui, kasdieninėse žiniose skel
biama apie siunčiamas rusams 
telegramas, lai įkus" — sako 
architektė Dalia Kazlauskienė. 
Nuobodu, neįdomu. 

Atrodo, kad ramybė vyrauja 
k r a š t e . Tikrove yra k i t a . 
Daugumas lietuvių nemiega, 
šeimos ilgiau kartu praleidžia 
vakarus, žiūri per langą, kad 
pavojaus metu galėtų greitai 
reaguoti. 

įdomus komentaras buvo 
mano artimo miesto dienraštyje, 
užbaigiant ji tokiais sakiniais: 
„lengviausias ir tiksliausias 
Maskvos kelias būtų įrodymas 
Sov. Sąjungos pakraščių 
respublikoms, kad tik pasiliki 
mas jos ribose turi ekonominį 
p r iva lumą Bet š iandieną. 
K r e m l i u s negali bazuot is 
bankrote paskendusia ūkine pa
dėtim. Palieka prievarta ir 
blokada, kunos tik dalinai 

Karinė 
naudos. 

m. sukaktį tik antrame. 
Užsienio spaudos t u r i u 

važiuoti į Heidelbergą (turistų 
miestas!) arba Mannheimą. Ma
no mėgiami angliški dienraščiai 
popietinėm valandom labai 
dažnai būna išparduoti, tad 
reikia tenkintis kaimynės Švei
carijos bei Austrijos spauda. Iš 
anksto turiu pasakyti, kad be 
pačių straipsnių, redakcijos 
deda ir skaitytojų laiškus. 
Tikras jų srautas pasirodė 
Zuericho „Neue Zuericher Zei
tung" balandžio mėn. 5,7,13 d. 
jų tarpe Šveicarijos LB pirm. N. 
Prielaidos, kritikuojant su
rengtas svarstybas Lietuvos 
klausimu. Atrodo, simpoziumo 
dalyviai nesuprato Lietuvos 
klausimo, kadangi N. Prielaida 
rašo. kad pasiuntinys Stasys 
Lozoraitis buvo vienas prieš 
visus! 

Stiprus yra lenko Kazimiero 
KamkoNvski laiškas. Balandžio 
5 d. jis klausia, kur dingo de
monstrantai, reikalavę teisių 
PLO. Svapo,sandinistams? 1940 
Europa negalėjo padėti Lie
tuvai, tad Europai dabar užde
dama ši pareiga. Niekas negal
voja pakenkti Gorbačiovui, 
tačiau kiekviena tauta turi teisę 
taip gyventi kaip ji nori, atgau
nant brutaliu keliu jai atimtą 
laisvę. Užbaigsiu Vilniaus 
„Sporto" laikraštyje tilpusiu 
anekdotu: vyksta lengvosios at
letikos varžybos. Rungtyniauja 
kūjo metikai. \ sektorių ateina 
v ienas žmogelis ir sako: 
„leiskite pabandyti ir man". 
Teisėjai sutinka, o kai šis kūjį 
švystelėjo už visų rekordų ribos, 
net išsižiojo iš nuostabos. 

— Tai niekis — sako naujasis 
rekordininkas. Dabar duokite 
pjautuvą — šį tai mestelsiu už 
horizonto... 

Kai aš buvau dar vaikas, 
norėjau, kaip ir kiti vaikai , vis 
ką žinoti, visur būti. viską dary
ti, ypač kas buvo neleistina. Už
augęs, daug ką sužinojau, daug 
kur buvau, daug ką pada
riau. Gerų darbų ir šunybių. 
K i e k v i e n a s p e r g y v e n i m a s , 
kiekviena perskaityta knyga 
praturt ino mano žinių bagažą. 

Tokia jau žmogaus prigimtis 
— jei nežino, klausia. Tad ir 
vaikas, vos pradėjęs kalbėti, 
klausia: kodėl? Gavęs atsa
kymą, klausia: kaip? Smalsu
mui patenkint i k laus imams 
nėra galo. Kas, kur. kada. kam 
ir t.t. Geras, supran tamas at
sakymas yra naudingas abiem 
pusėms. Tolimesnis klausinė
jimas nebėra reikalingas. Vis
kas aišku. 

Jeigu vaiko klausimai yra 
kasd ien i šk i , ta i s u a u g u s i o 
neaiškumai yra komplikuo-
tesni. Dalyko išsiaiškinimui yra 
enciklopedijos, knygos, pro
fesiniai žurnla i . spausd in t i 
naudojimosi nurodymai. Kada 
v i enas įdomaujas i v ienu 
dalyku, kitam rūpi visai kita. 
Ž in ioms į s igyt i s k a i t o m o s 
knygos, vadovėl ia i . Vienos 
žinios y r a k i e k v i e n a m 
prieinamos, kitos — laikomos 
seifuose ir jos yra prieinamos tik 
patikimiems pareigūnams. Biz
nio paslaptys konkurenciniais 
sumetimais ten ir guli. Vals
tybinis ginklavimasis ir karinių 
jėgų išdėstymas eiliniam pilie
čiui lieka paslaptis. Vyriau
sybės įsakymai bei potvarkiai 
skelbiami spausdintuose aplink 
raščiuose bei la ikraščiuose. 
Žinios keliaujančios iš lūpų į 
lūpas nėra patikimos. Kada 
matoma juoda ant balto, tikima 
žinių tikrumu. BeU'dažnai tiesa 
dėl įvair ių p r iežasč ių y r a 

torių, įvykti nesusipratimų su Tuo pavyzdžiu buvo Kaukazo 
raudonarmiečiais. „Tas gali tautos" . 
mums tik pakenkti, paaštrinti Tas pats dienraštis pirmame 
padėtį". — sako J. Kazlauskas, psl. įdėjo benzino laukiančių 

Vakarų žurnalistams beveik automašinų nuotrauką, o prez. 
neįmanoma pasiekti Lietuvos R. VVeizacker.o, švenčiančio 70 

Snieguole Zalatoriūtė. profesionalė žurnal is tė . Šiuo metu d i rba ..Klaipėdos' 
laikraščio redakcijoje. 

slepiama. Tada atsiranda noras 
sužinoti tikrą tiesą. Prasideda 
rausimasis po enciklopedijas, 
knygas, archyvus. 

Mano pirmas, kiek atsimenu, 
noras buvo sužinoti, kaip ir iš 
kur atsirado mano mažoji sese
rėlė. Kai paklausiau mamos, at
sakymas buvo trumpas: „Esi 
per jaunas žinoti". Turėjau 
susigyventi su mintimi, kad 
vaikas neprivalo viską žinoti. 
Išmokus skaityti, sekdamas 
tėvo pavyzdžiu, pradėjau skai
tyti laikraščius. Praleisdavau 
prezidento sakytas kalbas . 
Nerūpėjo ne politika. Gal dėl to, 
kad nesupratau. Mano vaikiš
kas pasau l i s ribojosi kas
dieniniu gyvenimu Bet jau tada 
priėjau išvadą, kad skaityti ir 
nesuprasti žodžių prasmės reiš
kė tą patį. kaip ir neskaityti. 

Matomi juodi ant balto spaus
dinti žodžiai krovėsi į galvą, 
kaip į kompiuterį. Po kiek laiko 
buvau pripažintas turįs foto
grafinę atmintį. Bet tai man 
nieko nepadėjo, jei nežinojau 
kokio žodžio reikšmės. Vieną 
dieną už t ikau laikraštyje 
pe re i to s nak t i e s policijos 
pranešimą, pagal kurį buvo 
areštuotos 3 prostitutės. Mano 
..kompiuteryje" tokio žodžio 
„prostitutė" nebuvo. Užklausus 
tėvą, kuris tuo pačiu metu 
skaitė kitą laikraščio dalį. 
gavau t rumpą atsakymą: 
„Daug žinosi, greit pasensi". 
Kas jos buvo. sužinojau gimna
zijoj. Iš draugų. 

Su amžiumi atsiranda vis 
daugiau neaiškumų, kurie 
kvaršina galvų. Dabar klau
simai yra daug komplikuotesni. 
Nuostabu, kad išėjus gyvenimo 
ir mokslo mokyklas žinių ba
gaže vis dar atsiranda vietos. 

Spausdintas žodis niekuomet 
nenustojo savo reikšmės. Tik 
urviniam žmogėnui spauda yra 
bereikšmė. Kada laikrščiai par
davinėjami beveik ant kiek 
vieno kampo, o knygos biblio
tekose laukia mūsų, savišvieta 
yra lengvai pasiekiama Ramioj 
aplinkoj spausdinto žodžio 
užburti keliaujame, pergyve
name, sužinom ko nežinojom 

Spausdintas žodis yra galin
gas, kartais aštrus uždegan
tis, neretai prajuokinantis. 
Nežiūrint kokios spalvos dažais 
spausdintas, jo reikšme lieka ta 
pati. Spausdinto žodžio pras
mėje kaupiasi išmintis, prota
vimas, idėjos, siekiai, patyri
mas. Pagarba spausdintam 
žodžiui. 

KAI LAISVĖ ŠVITO 
Žmonių mentalitetas 

JUOZAS RUDZEVIČIUS 

neliko nė vieno šovinio. Daugelio šūvių pakirstas, jis sudarytam 32 milicininkų būriui, kai jau kuris laikas 
garbingai savo pareigą atlikęs, amžinai užmerkė akis. ir kaimų vyrai ištraukę iš slėptuvių šautuvus, šovinius 
Tarp Lietuvos žmonių teises gindamas, žuvo vienas 
pirmųjų, jei ne pirmasis, Lietuvos milicijos tarnauto 
jas Vingilis. 

Liudvinavo valsčiaus žmonių įsiliepsnojančiam 

šveitė, valė ir iš Vilniaus ženklo laukė. 
Ir Bart ininkų valsčiaus vyrai gausiai suėję mies

telin, išsirinko gerą valsčiaus komitetą Šis atrinkęs 
12 stiprių vyrų. juos valsčiaus milicininkais pakele. Iš 

Peralkę, nustoję kantrybės gyventojai pasidarė 
pikti ir susimokė sukelti maištą. Ir pakilo. Dar įninku 
minia, komieto nar ia i apniko vokiečiu 
sandėlius: sargybinius išdaužė, išvaikė, vag'' 
vartė. Nelenkė jie nė maisto gėrybėmis prip 
šiuos aukštyn ratais išvartė, maisto krovin 

laisvės ilgesiui anomis dienomis neprilygo nė vienas jų bene smarkiausias buvo K.jauskų P.jusas, ,s Galio 
plačios apylinkes valsčius. Bene ir todėl, kad šioje r.škes kaimo. Jį ir po tiek metų savanoris P. Botynus 
apylinkėje buvo išlikę daugiau sūduvių, kurie įš senų atsimena gerai 
laikų išlaikė ir perdavė upės ir 3 senųjų sūduvių 
apgyventų gyvenviečių sūduviškus vardus. 

Dar ir mūs laikais prie Sūduonės Sūduonios upės 
tebebuvo Pasūduonio ir Pasūduonės kaimai. Rašytojas 
K. Boruta buvo įsitikinęs, kad ten, kur Sūduonios upė 

aplinkui. Atskubėjęs vokiečių karių dalir maiš- j tek a į Šešupę, vietoje dabartinio Liudvinavo miestelio, 
tininkų minią užpuolė, ką pasiekė — apdau7> ~> maiš- D u v ę s Sūduonių kaimas. Čia 1719 m. magnatas, didysis 
tininkų vadus, jų tarpe ir daugiausiai nuK' ntėjusį e t m o n a s , Punios seniūnas, Vilniaus pilininkas Liud 

maisto 
liūs iš-
ytų. Ir 
ištaršė 

Nuo Pijušo nė kiek neatsiliko ne jo brolis Juozas 
Kijauskas. Šis irgi jaunutei Lietuvai pagelbėti didžiai 
norėjo, ta i veikiai apsitvarkė ir kariuomenėn tėvynės 
vaduoti išskubėjo savanoriu. Tai kas. kad ten buvo 
sužeistas, kautynių lauką aplaistė savo krauju. Pas
veikęs, dar smarkesnis pasidarė. Visus karus įška-
riavęs, linksmai dainuodamas sugržo į laisvus tėviš
kės namus. 

komitetininką Vladą Kulikauską, areštavo Per naktį v i k a s p a c a s kaime pastatydinęs bažnytėlę, kaimą Tarpvaldis - valdžios pasikeit imo la ikotarp is 
apsigalvoję vokiečiai, bene pabūgę aršesniu usikir- p a k e i ė miestu ir jį pavadino savo patrono Liudviko var-
timų. ryte žmonėms jau pigiai pardavinėjo i 'dus ir 
maisto gaminius. 

du - Liudvinavu. Jau daugeli metų žmonės šj mies-
telį tevadina Liudvinavu. Liudvinavo apylinkėse 

Vilkaviškio miesto apie 15 vyrų lietuvi - milici- įąiįkusios upės ir trijų kaimų sūduviški vardai liudija 
ja (A. Svotelis) jau nuo pat pradžios stengei ; laikyti č i a tebeesantį gyvą senųjų sūduvių kraujo palikimą 
tvarka ir tada, kai miesto gatvės į Voku* > pasi- K Boruta rašo, kad apylinkės žmonėse tebebuvo ryš-
traukiančiais vokiečių kariais knibždėte k bždėjo. k u s i r s e n u j u sūduvių būdo bruožai: „O ir mūs krašto 
Vieną tų dienų, kai milicininkas Vilgilis ar'^jo prie z m o n e s _ stataus ir atkaklaus būdo. ar neprimena 
Kęstučio gatvės ir turgaus aikštės kampo, iš - ' »utuvės s e n ų j u sūduvių (...). Toki žmonės ir dabar mano gim 
išpuolęs žydas sekė vokiečių kareivį ir visa gerkle 
reikalavo, kad anas užmokėtų už paimta ; kelį ci
garečių. Vingilis pastojo vokiečiui kelią ir p ikalavo 
už rūkalus atsiteisti. Kai išdidus karys netan žodžio, 
savo šautuvą atsuko į milicininką. Vingi! - nukovė 
vienu revolverio šūviu. Kritusio vokiečio dra - u l mili
cininką atidengė šautuvų ugnį. Drąsus m: minkąs 
nė žingsnio nepasitraukė nė tada, kai r»v Jveryje 

tajam kampe gyvena - kieti, kampuoti, nelankstūs, 
kiek išdidūs su svetimaisiais, bet ir nuoširdūs su sa
vaisiais". 

Tai nė stebėtis nereikėtų, kad Liudvinavo valsčiaus 
žmonės su tokiu patriotiniu pakil imu puolėsi 
organizuoti savo valsčiaus vadovybę — komitetą ir 
miliciją. Ne plačioj apylinkėje, gal ir visoj Lietuvoj tik 
vienas, kitas valsčius teprilygo Liudvinavo valsčiaus 

Be kitų vykusių nutikimų, aną 1918 m. rudenio 
naktį Bajorų kaimo vieškeliu jojantis vokiečių žandaras 
pamatęs Juozo Purvinsko sodyboje šviesą ir ten 
veikiančią aliejinę, įjojo j vidun kiemo Stipruolis J. 
Purvinskas priėjęs prie žandaro pasilenkė ir paėmęs 
už arklio priekinių kojų — visą naštą — arklj ir žandarą 
iškele iki savo pečių. Išsigandęs žandaras kuone pro 
ašaras išsiprašė paleidžiamas. Po šio įvykio, čia nepasi
rodė niekada. 

Lapkričio men. rengdamasis iš Lietuvos pasitraukti 
nusavintu dvarų vietinės Ober Ost administracijos cen
tras, iš Vembrių dvaro pasiuntė kelis kareivius, kad 
šie iš Viktonnes palivarko j centrą pargabentų visus 
gyvulius Palivarko darbininkai jiems pasipriešino. 
Kareiviai išvyko tuščiomis rankomis. 

(Bus daugiau* 
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^ssmmmm 
SUKAKTUVININKO 
DOVANA LIETUVAI 

Povilas Bielskis, gimęs 1900 
m. balandžio 23 d. Rygoje, šių 
metų balandžio 21 d. savo 
vaikų, artimųjų ir draugų tarpe, 
gražiame Pine Ridge Country 
klube, Willoughby, Ohio, šventė 
90-jj gimtadienį. 

S u k a k t u v i n i n k o ž m o n a 
Eugenija mirė vėžiu Vokietijoje 
J947 metais. Bielskių vaikai: 
sūnus Alfredas su žmona Roma, 
duktė Jadvyga Dautienė (vyras 
miręs), duktė Danutė ir Jonas 
Barai, ir jų vaikai, surengė 
p r i s i m i n t i n ą savo t ė v o 
pagerbimą. 

Povilas Bielskis, nepriklau
somoje Lietuvoje įsikūręs Sedo
je, Mažeikių apskrityje, buvo 
plačioje apylinkėje žinomas kaip 
išradingas paminklų bei ant
kapių projektuotojas ir sta
tytojas. Jo 1930 m. pastatytasis 
Sedoje Vytauto Didžiojo pa
minklas , išl ikęs s ta l in izmo 
siautėjimo metais, ir šiandien 
tebestovi, žmonių gerai prižiū
rimas ir dažnai lankomas. 

Nuo komunizmo pabėgusi 
Bielskių šeima buvo įsikūrusi 
Rothenberge, Vak. Vokietijoje. 
Cleve landan a ts ikė lė 1951 
metais. 

Povilas ir dabar draugiškas, 
geros nuotaikos, sąmojaus ir 
sveikatos, jautrus lietuviškiems 
reikalams, šios sukakties proga 
savo vaikų — sukaktuvinio 
pokylio rengėjų prašė , kad 
kviestieji svečiai jam dovanų 
neneštų, o jei kas norėtų pa
aukoti kaip dovaną Lietuvai, ta i 
gali laisvu noru padaryti. Arti 
40 susirinkusių svečių sudėjo 
409 dol. Lietuvos laisvės kovai 
ir per LB Clevelando apylinkę 
pasiuntė „Dovanos Lie tuva i" 
sąskaiton. 

Dar ilgų. sveikų ir Dievo 
l a i m i n a m ų metų . P o v i l a i ! 
Dėkui už gražų sektiną pavyz-
dį. 

V. R. 

DEMONSTRACIJOS 
WASHINGTONE 

Clevelando lietuviai jungs is į 
demonstracijas Amerikos sos
tinėje birželio 2 d. Gegužės 30 -
birželio 3 dienomis, kai pre
zidentai George Bush ir Mich-
ail Gorbačiov turės svarbius pa
sitarimus Washingtone. 

Autobusai iš C l e v e l a n d o . 
Dievo Motinos parapijos aikštės, 
18021 Marcella Rd., išvažiuos 
šeštadienį. 2 vai. ryte ( laikas 
gali truputį pasikeisti). 

Washingtone demonstracija 
vyks Lafayette pa rke p r i e 
Baltųjų rūmų tarp 11 vai. ryto 
ir 2 vai. po pietų. 

Šv. Mišios Marijos šventovėje 
3 vai. p.p. Po pamaldų bus ki ta 
demons t rac i ja pr ie Sovietų 
ambasados. Po demonstracijų 
autobusai važiuos namo. 

LB Clevelando apylinkė ir 
ALT Clevelando skyrius kviečia 
visus dalyvauti šioje išvykoje. 
P rašoma pas i imt i p laka tus , 
Lietuvos trispalves, JAV-ių ir 
Ohio vėliavas. 

Kelionės ka ina 35 dol. Visais 
klausimais kreipiamasi į Biru
tę Vedegienę, tel. 951-5011. Adą 
Stungienę, tel . 944-3669 ar 
A l g i m a n t ą P a u t i e n i ų , t e l . 
383-8225. Č e k i a i r a š y t i n i : 
Li thuanian American Commu-
nity ir siunčiami LB ižd. Mečiui 
Aukštuoliui, 25230 Chardon 
Rd., Richmond HTS, Ohio 
44143. 

Clevelando skautija taip pat 
vyks demonstracijoms į Wa-
shingtoną birželio 2 dienai. Or
ganizuoja tunt in inkai Kristina 
Freudenberger ir Remigijus 
Belzinskas. 

V. R. 

Reiškiant pagarbą Lietuvos nepriklausomybės kovų savanoriams kūrėjams, A. Johansonui ir 
J. Barniškiui prisegamos gėlės Vasario 16-sios minėjime Clevelande. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

LIETUVOS TEATRAS -
KITATAUČIŲ DĖMESY 

Dar Juozui Miltiniui, vadova
vusiam Panevėžio dramos teat
rui, pavyko su savo spektakliais 
išsiveržti į tarptaut in į lygį. 
Vakarų Europos šalys pastoviai 
kviesdavo jį į tarptautinius 
festivalius, bei gastroles, tačiau 
Maskvos kul tūr inė blokada ne
leisdavo to įgyvendinti. Palaips
niui šylant santykiams tarp 

rezultatas buvo, — Vilniaus 
Jaunimo teatro maršas Vaka
rų Europoje, bei JAV. Susilaukė 
dėmesio i r Jono Vai tkaus 
pastatymai. Režisieriai vienas 
paskui kitą kviečiami statyti 
spektaklius Vakarų šalyse. 
Lietuvos teatrų sceninės iš
raiškos priemonės savo meis
triškumu stebina nuo seno 

d. Jaunimo Centre suvaidins 
vaidinimą „Čia nebus mirties" 
ir grįš į Kanadą tolimesnėm 
gastrolėm. 

Chicagoje teatro surinktos 
lėšos bus panaudotos įsigyti 
vaistų užblokuotos Lietuvos 
vaikų l igoninėms. Va i s tu s 
veš į Lietuvą Mažojo teatro 
artistai. 

P.S. 

Vaka rų ir Rytų, nors sunkiai, pripažintas teatrines mekas. 
bet vakariečių atkaklaus siekio 

Lithuanian 
"HOTLIIME" 
5 1 1 E, 1 2 7 t h S t r e e t . L e m o n t , IL 6 0 4 3 9 
( 7 0 8 ) 8 5 7 - 6 7 7 7 • F a x [ 7 Ū B ] 2 5 7 - 6 8 8 7 

PADĖKIME LIETUVAI! 

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

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

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

LITHUANIAN „HOTLINE" PRAŠO TALKOS IR AUKŲ! 

Režisierius Rimas Tuminas, 
ilgai ieškojęs kelių įkurti savo 
teatrą, Lietuvos naujų įvykių 
raidoje, tikslą pasiekė. Po kovo 
11 d. Lietuvos valstybingumo 
atstatymo atsirado ir Lietuvos 
Mažasis teatras. Jo pirmą pas
tatymą „Čia nebus mirties" 
pamate svečiai iš Kanados 
nesvyruodami pakvietė į tarp
tautinį festivalį „Pasaul io 
scena", Toronte. Ypač malonu, 

,kad tartaut imame festivalyje 
bus vaidinamas būtent lietu-

- viskas veikalas, apie Lietuvos 
moralinį, fizinį, ekonominį nai
kinimą pokario metais. Juk to 
paties siekia Lietuvoje važinė
jantys tankai bei pasienio sar
gyba ir šiandien. 

Globojami Lietuvių Katalikų 
Labdarių Sąjungos, iš Toronto 
Mažasis teatras atvyks ir į 
Chicagą, kur birželio 15 d. 
Lemonte PLC a t l iks savo 
koncertinę programą, o 16 ir 17 

P r a d e d a n t 1 9 M m . I l a p o * 2 d . , k a s Sestad len Į 
8 :40 Ik i 10 v . v . 

per W P N A ( b u v . W O P A s to t i s ) 1 4 9 0 A M 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika tvalkata • motarų pasaulis - sportas - Ittaratūra • kinas satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams* 

8:30 v.v. Iki 8 :40 v.v. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to save regularty ! 

Artlanca C o m m u n i c a t i o n s . I n e . 
4 0 8 S o u t h Oak Park A v t n u a . Oak P a r k , IL 6 0 3 0 2 

t a i . nr. 8 4 8 - 8 9 8 0 

TORGSYN TORGSYN 
5542 Geary Blvd. , S a n Franc i sco , C A 94121 

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

& * 

see us for 
financing. 

AT OUR LOVV RATES 
VVlTH R f ^ A V M f N T 

TO *'t V O U « I N C O M t 

Mutual Tederal 
Savings and Loan 

2212 YVEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 
Peter Kazanauskas. Prs. Tel.: 847-7747 

Hours: Mon. Tue. F r i . 9 4 Thur 9 8 Sat. 9 1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKES! 

PIANO INSTBUCTION 
SW teacher cu'-ently acceptmg students 
for m home mst'jction. Ali ages levels 

P ease call 
708 403-8152 

for furtf-er information 
Piease 'esoond i n English 

CLASSIFIED GUIDE 

v r 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

SOLIDARUMAS SU 
LIETUVOS ŽMONĖMIS 

Krikščionių demokratų inter
nacionalo pirmininkas Eduardo 
Fardes (venecuelietis) ir gene
ralinis sekretorius Andre Louis 
(belgas) viso pasaulio Kr. dem. 
partijoms paraše laišką praneš
damas, kad jie su dideliu atsidė
jimu seka vis didėjančią įtampą 
tarp Sovietų Sąjungos ir Lietu
vos Aukščiausios Tarybos (ku
rių eilėj yra keturi krikščionys 
demokratai). .9 

Krikščionių demokratų inter
nacionalas, išreikšdamas solida
rumą su Lietuvos žmonių apsis
prendimu, kviečia abi puses 
pasiekti taikingo susitarimo, 
pripažįstant Lietuvos žmonių 
teises į laisvą apsisprendimą. 
Internacionalas ragina visas 
savo partijos organizacijas 
prisidėti, kad būtų pasiektas 
susitarimas. 

TV. VCRS 
TELEFONAI 

CAMCORDERS 
V o l t a i s * 127 220 

RADIJAI IR VCR 
RADIJO ĮRENGIMAI 

Tinkantys Sov. Sąjungai 
KOMPIUTERIAI 

Su rusišku raidynu 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LUPU DAŽAI 
SUVENYRAI 

Žamlauatoa kamot JAV baaa 
PrHmam užtaky mum taiotonu M <rlaų JAV miaatų Ir M kitų kraštų 

Parduodama automobiliu* glmtnamt Sov. Sąjungoj 
Parvedama pinigu*. Pakvtarlmal U liraaHo 

Mūsų parduotuve i i u n i ' n viaokiM 
r u * i u r a d i j u * i r e lektroninius prie
ta isu* i Sov Sąjunga «u apmokėtu 
a rba neapmokėtu muitu 

Valandos: 
pirm.-trečd. 11-6 
ketvirtd-seštd. 11-

VISI LIETUVIAI PRAŠOMI 
KASDIENA. SKAMBINTI 

prez G . Bus- ir sekantiems res
publikonams 

Lynn Martin — kandidatuoja 
Į JAv Senatą 

708518-OSOO 
Jlm Edgar _ kandidatuoja Į 
Illinois vais- |0S gubernatorių 

312-372-9090 
ir pasiskųs: kad respublikonai 
nieko nedarc sietuvos reikalu. 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašoma 
paminėti, kad esate arba/tome būti 
Rimo Stankau* kiijentais. Nuosa
vybės įkainavimas namokamat. 

LB misi KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite P IRKT I ar P A R D U O T I 
N A M Ą mieste ir pr iemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEl^-BACE REAUORS 

INCOUE TAX — INSURANCE 
6529 S KED2IE 

778-2233 

reičiau ^t Parduodam* gn 
už didesne kalną! 

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

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

l ietuviams žinomas ir patikimas vard£s_. 

— -. 
•D- mis. 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 
Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreiptis tel. (312) 
767-0600 arba (312) 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaakl Rd. 
Ona Stop Raal Estate 

Namai apžiūrėjimui 
Sakmed., gegužes 20 d. 1-4 v. p.p. 

• 2 1 3 S. Komanaky 

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

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

No. 635 - 71 St. A Pulaakl Rd. 
3 butai. 3 mieg V/7 vonios pirmame ir an
trame aukšte. Mod. virtuvė su medžio 
spintelėm; naujas karšto vandens tankas 
ir šild sistema; platus sklypas; 4 kamb. 
rūsyje; 2Vį auto garažas mūrinis. Puikiai 
pnžiūrėtas. geras pirkinys. 

i** AR NORITE PARDUOTI? ^ v ' 

9evo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Mamo (vertinimui skambinkite skubiai — 
labar >-

O'BRIEN FAMILY REALTY 
(312) 434 -7100 

LB mis 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šlmaras.Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

5953 S. Kedzle Ava. 
Tai. 436-7878 

Qn*uifc KMIECiK REALTORS 
r*yt 7922 S. Pulaski Rd. 
s t . 1 . 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p ro fes iona l ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Parduodami Adams County , W la . 
namai : a. , ,Ranch" sti l iaus: 2 mieg.; 
10 akrų skypas. pr ivatus kel ias. 
$ 4 1 , 9 0 0 . b. „ R a n c h " stiliaus 3 mieg.; 
10 ar 20 akrų sklypas. $ 6 2 , 0 0 0 . 
Apyl inkė pilna laukinių žvėrelių ir 
puikiausių grybų! Parduoda savi
n i n k a s . S k a m b i n t i : t a i . 
6 0 8 - 3 3 9 - 6 9 1 0 

Sav . parduoda 3 mlag. ..Forrester" 
stiliaus namą Lemonte. Puikiai išlaiky
tas. $ 1 7 7 , 5 0 0 . Ta i . 708 -2S7 -2722 . 
Kalbat! angl iškai . 

Omuoį, 7 M OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont. Illinois 60*39 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

Business ma-a.1 M. c m miii II « » Restdence 
(312)257-7100 IRENA STANIULIS 

FOR RENT 

ADOPTION 
We aca a lovtng Catnollc Family wishing 
to adopt your baby The best m home life 
and education will be lovingly given Ali 
Medicai of legai expenses paid Piease call 
608-254-2823 

DIRECT CARE STAFF 
NoMor-tyott orgamzatKjn serving cn^ 'e ' * ana 
aduits *rith mental retardatKjn and othar 
deveioomentai crtaMonges seefcs Direct Care 
Sta" to asMt cl>«nts wtt> rjaity Irvmg s*ills A 
van«fy o' M and parM>m# posrtions are availab* 
and th*re are rhre« sriifts to ertoose Irom Mušt 
have *«įh schooi diplomą o' aouivalent and t>« 
an msorable dnv* Call Michete Begovch at 
706/356-5510 E)rt 119 »or mora mformaton of 
send applicat>ori lerter to 

UTTUS C m F0U*IOAT>OH 
1780 W«et Aleon^uln Reed 

Petatlne. IL «O0a7 

Eouai Ooportunrty Emptoyer M 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
priešais Marquette parką. Suau
gusiems. Tai. 737-6140 

I šnuomojama* saulėtas 5 kamb. 
apšildomas butas. Suaugusiems 68 
St & Washtenaw Ave. apy l . Arti 
bažnyčios $375.00 į mėn. 

T a i . 247-3777 arba 9 2 7 - 5 7 4 5 

I š n u o m o j a m a * d i da i l s kambarys 
su patogumais ir galimybe išsivirti 
vienam asmeniui. Pusiau rūsyje, prie 
Marąuette Parko. Tai. 776-S645. 

MISCEUANEOUS 
į 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% 20°'o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vi Wast 95th Straat 

Tai. - GA 4-8654 

I L I K T N O t 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicngos miesto le»dimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu gre<tai. garantuotai ir sąži
ningai 

31? 77S-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS — 

Garas pirkinys nau)avadžiams arba 
panslnlnkams. ..Banch" stiliaus 2 mieg 
kamb namas ramioje Lemonto apyl 
Gražiai sutvarkytas kiemas; 2 auto. 
garažas. Arti mokyklos ir apsipirkimo cen
trai Greit parduosim Skubėkit! $S4,900 

. .Spllt- lever namas, 3 mieg. M vonios, 
rūsys Geros kokybės statyba Arti 
krautuvių $ 1 8 4 , 9 0 0 

OLSICK 6 C O . , REALTORS' 
1180 State Street 
Lemont. Ill inois 60439 QtTm\W 
(708) 257-7100 

Sav. parduoda 2 butų namą rezi
dencinėje apyl.. Burbank. Kiekvienas 
butas turi po 2 mieg.. valg. kamb. Yra 
pilnai (ruoštas rūsys. $189,900. Tai. 
708-636-2422. 

HELP WANTED 

laikau Jauno, rimto vyro dirbti 
ir mokytis spaustuvės darbo pilną 
laiką. Skambinti: Valantlnul 
Krumpliui, 312-778-1700 

Busy athnlc baauty salon naads 
axpariancad styllst. No following 
necessary Guaranteed salary Full or 
pt. time. Call Wed-Sat ta i . 
312-436-4052 

JAV Valstybės dapartamantas 
laiko Ratuvkt-anglų k. vartėfo. Dar
bas pagal sutart(. retkarčiais. Būtina 
laisvai kalbėti lietuviškai ir angliškai 
Informacijai skambinti ..collect" Erfca 
arba Stacay, Intarprattng Dlv. 
(202) 647-3493. 



mas tarpusavyje, pasidalinimas 
žiniomis iš Lietuvoje vykstančių 
įvykių gražioj? gamtos aplinko
je visus suartino. Gausi pačių 
atsilankančiųjų sudovanotais 
fantais loterija papildė pikniko 
pajamas. 

RŪPINAMĖS LIETUVOS 
REIKALAIS 

B a l a n d ž i o 4 d., 50 St. 
Petersburgo lietuvių dalyvavo 
Washingtone vykusiose de
monstraci jose. Kelione 
autobusu organizavo dr. A. 
Valienė, V. Gružas ir kt. 

Ats ikur ianč ios Lietuvos 
reikalu siunčiamos telegramos 
JAV prezidentui, kongresma-
nams, senatoriams. Rašomi 
laiškai, prašymai ir padėkos. 

ŠAULIU PIKNIKAS 

Romo Kalantos saulių kuopos 
piknikas buvo suruoštas po 
Velykų, balandžio 18 d.. 
Veteranų parke . Pirm. A. 
Gudonio nenuilstamos energijos 
dėka piknikas praėjo puikioje 
nuotaikoje . Valdybos ir 
talkininkų pagaminti pietūs,: 
ypač cepelinai, buvo išskirtinai 
skanūs. Po dovanų traukimo 
įvyko velykinių margučių ri
tinėjimas, kas atgaivino gražius 
jaunatviškus prisiminimus sa
voje Tėvynėje. 

„ALIUKU" KONCERTAS 

DRAUGAS, penktadienis . 1990 m. gegužes mėn. 18 d 

Edis Saulis. Šaulienė ir Regina Šaulienė dalyvauja demonstracijose už Lietuvą Chicagos miesto 
centre. 

Lie tuvių klubo valdybos 
kviesti ,,Broliai Aliukai" kon
certavo balandžio 25 d. Lietuvių 
klubo salė buvo pilna žmonių. 
Ilgais ir nuoširdžiais plojimais 
išreikštas pasitenkinimas kon-

_ , ,«•• 01 j o» D~*~, certu—jis atitiko pensininkų ir Balandžio 21 d. St. Peter- J . , -, 
i i.- i* - „ T„-.,Vvr*c atostogaujančių nuotaikas, sburge vyko Kultūros larybob * •* 

dešimtoji premijų į teikimo 

P R E M I J Ų ĮTEIKIMO 
ŠVENTĖ 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, FL 
F L O R I D O S APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS 
JAV LB Floridos apygardos 

suvažiavimas gegužės 18 d., 
penktadienį, vyks Sunny Hills 
Communitv centro patalpose. 
Pradžia 9:30 vai. ryto. 

Programoje : apyl ink ių ir 
apygardos valdybų pranešimai, 
diskusijos, einamieji reikalai, 
veiklos gairių ateičiai nustaty
mas, klausimai — sumanymai, 
nutar imai 

1:30 vai. pietūs Country Club 
restorane. Po pietų Astos Banio-
nytės-Connor paskaita. Disku
sijos. 

6:00 vai. Užbaigimo banketas 
Community Centro salėje. Pro
gramoje: Elenos Lukienės fel
jetonas, Danutės Mažeikienės ir 
Stasio Vaškio scenos vaizdelis, 
..Antrosios Jaunystės" choro 
dalyvių dainos. Gal ir dar kas 
nors iš apylinkių. Programos 
vedėja — Danutė Mažeikienė. 

LB Flor idos a p y g a r d o s 
v a l d y b a 

St. Petersburg, FL 
A.L. KATALIKIŲ MOTERŲ 

S Ą J U N G O S 76 K U O P O S 
SUSIRINKIMAS 

Floridoje jau vasara ir įvairi 
veikla vyksta pilnu tempu. Ka
talikių Moterų sąjungos vieti
nės kuopos pavasarinis susirin
kimas buvo gausus. Kuopon įsi
jungė keturios naujos narės Pir
mininkė Donna Kamm visas pa
sveikino ir prašė, kad fin. sekr. 
Valeria Leščinskienė pristatytu 
naujas nares Genytę Dirce. 
Valdę Gliosas. Irenę Diktanas ir 
Brigytą Tamašiūnas . kurios 
buvo maloniai sutiktos. 

Angelė Sukis perskaitė proto
kolą. Iždininkė Louise Sprin

džiūnas pranešė finansų stovį, 
pažymėdama, kad šiemet vėl 
užsakytos šv. Mišios, minint 
Motinos dieną, bet del nepa
lankių aplinkybių, t u r ime 
švęsti tą dieną, nežiūrint 
tradicijų, pirmą sekmadienį, 
gegužės 6 dieną. Mes ramina-
mes. kad švęsime kartu su 
Lietuvos sesėmis ir jungsimės 
maidoje už savo motinėles. 

Pirmininkė paprašė, kad 
kun. dr. K. Trimako knygos 
pris tatymo komisijos pir
mininkė Valerija Leščinskas 
praneštų apie tą renginį. V. 
Leščinskienė pareiškė, kad 
knygos .,Aš kviečiu Jus" sutik
tuvės įvyko ne taip, kaip ji 
planavo. 

Kadangi susirinkimas buvo 
labai gausus, kuopos valdyba 
buvo papildyta. Šių metų vai
dybą sudaro — Donna Kamm 
pirmininkė. Vanda Gruzdiene 
v icepi rmininkė . Valer i ja 
Leščinskienė finansų sekr.. 
Angelė Šūkis protokolų sekr.. 
Louise Sprindžiūnas iždininkė, 
ir revizijos komisijos narės Pu-

šven tė , kur .4 globojo LB 
a p y l i n k ė s valdyba ir jos 

piene. Plepiene ir Dovydaitienė, sudarytas 6 asmenų specialus 
Pirmininke padėkojo už gausų rengimo komitetas. Šventė 

atsilankymą. Visų pritarimu praėjo labai įspūdingai, 
ateinantis susirinkimas įvyks 
po atostogų, spalio 4 d. Viešnia 
Marija Borisienė iš Hamiltono. 
Kanados,fotografė, visas nufoto
grafavo. Po susirinkimo visos 
vaišinosi suneštais gardumy
nais, patiektais Angelės Šūkis. 
Valerijos Leščinskienės, Louise 
Sprindžiūnas. S. Stanelienės ir 
pirmininkės. Visos ilgai sve
čiavosi ir viena kitai linkėjo 
gražių atostogų, o Valerijai Leš
činskienei laimingos kelionės ir 
sveikai sugrįžti iš kelionės į 
Medjugorje. Kitos narės ruošiasi 
priimti svečius, arba trumpes
nėms atostogoms. 

Koresp. 

ZUVAUTOJU KLUBO 
PIKNIKAS 

Žuvautojų klubas balandžio 
26 d. suruošė metinį tradicinį 

Mūsų mielai 

A.tA. 
JUSTINAI GUDĖNIENEI 

PETKEVIČIENEI 
mirus , liūdinčius sūnus JONĄir KAZĮ GUDĖNUS 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime 

Alina ir Vandelinas Domanskiai 

VELYKINIS PIKNIKAS 

LB St. Petersburgo apylinkės 
valdybos nariai su nemaža 
talkininkų grupe balandžio 4 d. 
surengė priešvelykinį pikniką 
Veteranų Parke. Oras buvo 
pavasariškai malonus. Dalyva
vo 171 apylinkės lietuvis. Po E. 
Purtulienės priežiūroje paga
mintų gerų pietų pabendravi-

KOMPIUTERINIS 
L I E T U V O S 

I N F O R M A C I J O S TINKLAS 

Joseph Arlauskas, Gloucester, 
Virginia . imasi organizuoti 
e l e k t r o n i n į - k o m p i u t e r i n i 
Lietuvos laisvinimo veiklos 
t inklą (,.Electronic Bulletin 
Board"). kuriame būtų vėliausi 
pavyzdžiai la iškų, kur iuos 
ga l ima rašy t i v ie t in ių 
l a i k r a š č i u r e d a k t o r i a m s , 
informacija apie organizuo
jamus pasireiškimus, demonst
racijas ir vėl iausi veiklos 
pasiūlymai. Jis kviečia į tinklą 
jungtis visus lietuviškos veiklos 
veiksnius — LB. ALTĄ. ir kitas 
organizacijas bei privačius 
asmenis, kurie nori bendrom 
jėgom padėti Lietuvai. Tereikia 
t i k t u r ė t i kompiu t e r į su 
. .modem'" te le fonin iu pri
jungimu, per kuri galima su 
tinklu susijungti, skambinant: 
(804)693-6571. 

A . a. m u z i k o B A L I O P A K Š T O l a i d o t u v i ų 
m e t u sekantieji a s m e n y s aukojo Zilevičiaus-Krei-
v ė n o L ie tuv ių Muzikologijos A r c h y v u i : 
Dr. L. ir Pr. Ragai $100.00 
A. ir S. Jelioniai $50.00 
G. T. International — Algis Grigas, Rūta, 
Vanda, Lilė, Anne $50.00 
J. ir V. Remiai $25.00 
S. ir E. Barai $25.00 
A. ir J. Kučiūnai $20.00 
A. Gaižiūnienė $10.00 
N. N $10.00 
A. Urbonas $5.00 

Aukos perduotos Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Cen
trui, nes Muzikologijos Archyvas priklauso minėtai in
stitucijai. Tačiau aukos bus panaudotos Muzikologijos 
Archyvo darbams paremti. 

Emilija Pakštienė 
ir 

Kazys Skaisgirys, 
Muzikologijos Archyvo vedėjas 

ST. MARY & EVERGREEN 
MONUMENT COMPANY 

9100 SOUTH KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK. ILLINOIS 60642 

708 422-7146 OR 312,233-1015 
(CORNER OF 91 ST & KEDZIE) 

JAU 80 METŲ PREKIAUJAME ..ROCK OF AGES" 

• Paminklai 
' Antkapiai 
* Mauzoliejai 
" Bronzinės atminimo lentos 
• Dvigubos atminimo lentos 
* Antkapių įrašai , 
* Laikini antkapiai 
• Valymas 
" Antkapiai ir paminklai 

pagal užsakymą ^ ^ 
Paminklų apžiūrė|imo kambarys ^ . - A - K T^ti^i 

AUKŠTOS KOKYBĖS ANTKAPIAI PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
Pirmad—pcnkt. 9:00 v.r. — 4:30 v. p.p. 

Srt td. — 10:00 v.r. — 4:00 v. p.p. 
S«kmad. — 11 30 v.r. — 3:30 v. p.p. 

* APTARNAUJAME VISŲ RELIGIJŲ KAPINES 
VUnlrtUI* paminklų prekyba platina)* miaato daly)* 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
RAGINA: 

Skubiai siųskime telegramas prezidentui, senatoriams ir 
Atstovų rūmų nariams (kongresmanams). 

Amerikos Lietuvių Taryba paruošė specialius telegramų teks
tus dėl šio mėnesio susitikimo tarp prezidentų Bush ir Gorbachev. 

Telegramos tekstas prezidentui Bush ir senatoriams prašo 
nesuteikti Sovietų Sąjungai „Most Favored Nat ion" statuso, nes 
tai palengvintų Sovietų Sąjungai prekiauti su JAV 

Telegramos tekstas atstovų rūmų nariams (kongresmanams) 
prašo, suteikti Lietuvai humanitarinės paramos. 

Telegramų siuntimo procedūra: skambinti 1-800-257-4900 
ir paprašyti „ H o t l l n * numbar 9 6 9 1 " (Tekstų nereikia 
skaityti). 

Atsiliepęs asmuo paprašys jūsų .,Zip Code " Tuo būdu 
paaiškės kas yra jūsų senatorius ir atstovų rūmų narys 
(kongrese anas). 

Kama už pirmą telegramą yra $5.75 Siunčiant antrą ar trečią 
telegrama tuo pačiu paskambinimu, kainuoja po $5.00 Telegramų 
išlaidos bus priskaitytos prie jūsų telefono sąskaitos 

Labai svarbu, kad telegramos būtų gautos prieš preziden
tui Bush sjsit inkant su Gorbachev gegužės 30 dieną 

Paruoštų telegramų tekstai anglų kalba: 

Mr. Presam, ____ 
Do - grant MFN status to the USSR until it litts its economic em

bargo aga -st Lithuania and begins negotiations with the democratically 
eleeted o" ciate of this Baltic nation. which lavtfully seeks freedom and 
indepenc-nce. 

/ 

Dear Sena'or : 

Lithuania lawfully seeks freedom and mdependence Do not grant 
MFN statas to the Soviet Union until it litts its economic embargo agamst 
Lithuania -nd begins negotiations with the democratically eleeted officials 
of this Ba" c nation. 

Honorab e Congressman: 

Lith^ania's entire health delivery system is m totai jeopardy and m 
deep erė ">ecause of the Soviet military and economic biockade Please 
extend ' ""lanrtarian assistance to the children, siek, and elderly of 
Lithuania 

VVES'HRN UNION 1-MO-257-4900 Hotline Oparator 9691. 
Cha-;* to sending 1 telegram 0 $5 75 Each additional telegram 

is $5 OC 

The '^ge of the telegram wtll be added to your monthly telephone 

susibūrimą Desoto parke. Vyko 
4-rių valandų žuvavimo varžy
bos, tačiau jos šiemet nebuvo 
sėkmingos — tebuvo duotos t ik 
2 nedidelės premijos. Nežiūrint 
to, piknikas praėjo nuotaikin

gai, a ts i lankę svečiais „Broliai 
Aliukai" palinksmino muzika ir 
daina. Klubo pirm. yra P. Vasi
liauskas, šeimininkė A. Baze-
nienė. Dalvvavo 66 asmenys. 

J u l i a N. 

bilt 

A.tA. 
PETRUI ŽELVIUI 

mirus, jo dukter į , m ū s ų mielą g iedr in inke . NIJOLE 
LUKOŠIŪNIENĘ ir k i t u s šeimos n a r i u s širdingai 
užjaučiame. 

Korp! GIEDRA 

Mielam Dėdei 

A.tA. 
PETRUI ŽELVIUI 

mirus, r e i šk iame gilią užuojautą velionio dukroms — 
NIJOLEI L U K O Š I Ū N I E N E I su šeima ir LAIMUTEI 
(seselei kaz imier ie te i LUCILE). 

Anis ir Aldona Grimai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4605-07 Sou th Hermitage Avenue 
Telefonas — (1-312) 927-1741-1 

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

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

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

312-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus FuneraI Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus FuneraI Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus l a i d o t u v i ų n a m u s ga l i te pasiekt i 
s k a m b i n d a m i 312-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PFTKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1 4 2 4 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o , I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICA(K)JE BEI PRIKMIKSi UOSK 
T e l . (708) 6 5 2 - 5 2 4 5 
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x Kardinolo Joseph L. Ber-
na rd in , Chicagos arkivyskupo/ 
noru vyskupo Vincento Brizgio 
vyskupystės 50 metų sukaktis 
bus minima birželio 10 d. 3 vai. 
p.p. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Marąuette 
Parke. Iškilmėse dalyvaus ir 
pats kardinolas, kuris tuo metu 
bus grįžęs iš Romos. 

x Pranciškiečių seselių rė
mėjų metinis se imas bus šiu 
metų spalio 7 d. 11 vai. Mari
jonų koplyčioje ir salėje. 
Koplyčioje bus šv. Mišios ir po 
pamaldų salėje pietūs ir seimo 
posėdis. Seimai pirmą spalio 
sekmadienį daromi jau 60 metų. 

x Darius Kuolys, Lietuvos 
kultūros ir švietimo ministeris, 
praneša, kad dėl Sovietų Rusi
jos blokados į Ku l tū ros 
kongresą negalės atvykti į Lie
tuvą svečiai iš užjūrio. Bet 
tikisi, kad brutalus rytinio 
kaimyno šėlsmas nebus ilgas. 

x Antano G. L iu tkaus su 
Chris t inne M a n c a r i užsakai 
prieš moterystės sakramentą 
eina ŠvJL-M, Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Marąuette 
Parke. 

x J o n a s Kutra , ..Žvilgsnis 
Prae i t in" , atsiminimų žiups
nelis ir straipsniu rinkinys, išėjo 
iš spaudos, spausdintas „Drau
go" spaustuvėje. Knyga turi 117 
psl., gražiai išleista, maloni pa
imti į rankas ir paskaityti. 

x Iškilmės Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse pagerbiant 
visus mūsų tautos mirusiuosius, 
Kapų puošimo dienoje,pirma
dienį, gegužės 28 d , vyks pne 
Steigėjų paminklo tuoj po šv. 
Mišių kapinėse . Minėjimą 
rengia Bendruomenės pasau
liečių komitetas ir Sklypų savi
ninkų draugija. Iškilmėse daly
vaus kapinių direktorius kun. J. 
Kuzinskas ir garbės sargyboje 
uniformuoti šauliai ir šaulės. 
Visuomenė kviečiama dalyvau
ti. 

x Balfas p r i ima paauko
j a m u s įvairius vaistus bei 
vitaminus ir suranda galimybių 
juos persiųsti į Lietuvą. Balfo 
įstaigos adresas yra 2558 W. 69 
St.. Chicagoje. Darbo valandos 
pirmadienį- penktadienį 9-4 

' vai. p.p. tel. 312-776-7582. 

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

(ak) 

x Maloniai kviečiame visus 
n a r i u s g a u s i a i d a l y v a u t i 
Amerikos Lietuvių Montessori 
draugijos visuotiniame susi
rinkime trečiadienį, gegužės 30 
d. 7:30 v.v. Kriaučeliūno Vardo 
Vaikų nameliuose, 2743 W. 69 
St., Chicago. Turint klausimų, 
skambinti D. Januškienei, tel. 
708-257-5078. 

(sk) 

x Albinas Kurkul is . akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
R e n s h a w , Inc . , patarnauja 
akcijų, bonu. fondų bei kitų 
vertybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinki te 
312-977-7916. 

(skt 

x Baltijos r e s to rane geras 
.; . l ie tuviškas mais tas ir įvairūs 
.J" kokteiliai. Dvi salės įvairiems 

renginiams Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais 8100 Ro-
ber t s Rd., tel . 708-458-1400. 

(sk> 

x J A V LB Miehigan, Ohio 
i r Vidurinių V a k a r ų apygar
dų ir apylinkių pirmininkų, 
JAV LB tarybos narių rajoninis 
suvažiavimas bus šį sekma
dienį, gegužės 20 d., 9 val.r. 
Lietuvių centre Lemonte, IL. 
Prašome visus bendruomenės 
darbuotojus dalyvauti. 

x Lietuvių istorijos d r a u 
gijos susirinkimas įvyks ge-

i gūžės 22 dieną, antradienį, 3:30 
vai. po pietų Seklyčioje. Bus A. 
P. Bagdono paskaita „Vaiž
gantas Žemaitijoje"'. Po paskai
tos kavutė. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti. 

x Mok. R o m a s Burne ik i s 
praves sporto užs iėmimus 
„Lithuanian Heritage" stovyk
loje „Dainavoje", Manchester, 
MI. Stovykla bus nuo birželio 24 
d. iki liepos 1 d. 

x Muz. Gediminas P u r l y s , 
atvykęs iš Lietuvos, vadovauja 
50 metų sukaktį švenčiančiam 
Čiurlionio ansambliui. Neseniai 
į ansamblio eiles įsijungė ir 
vadovo žmona Audronė, taip pat 
iš Lietuvos. Gegužės 19 d., šeš
tadienį, į v.v. Čiurlionio an
samblis koncertuos Jaunimo 
cent re . Visi kviečiami at
silankyti i Margučio rengiamą 
koncertą. 

x Bažnyčių projektų paro
dos a t ida rymas šį sekmadienį, 
gegužės 20 d., 1:30 val.p.p. vyks 
Lietuvių centre, Lemonte. Bus 
išstatyta Illinois-Urbanos dvi
deš imt ies a r ch i t ek tū ros 
studentų diplominiai darbai — 
Vilniaus Viršuliškių rajone 
numatomos statyti bažnyčios 
projektai. Parodą apibūdins 
arch. Br. Lukštaitė-Kovienė ir 
kun. A. Saulaitis. Visus at
si lankyti kviečia PLIAs ir 
ALIAS Chicagos skyrius. 

x N e k a l t a i P r a d ė t o s i o s 
Mari jos s e se rų rėmėjų metinė 
šventė a te inant į sekmadienį, 
gegužės 20 d., prasidės šv. Mi-
šiomis 3 vai . p.p. Jėzu i tų 
koplyčioje. Vakarienė bus 4 vai. 
Jaunimo centro salėje. Visi 
kviečiami dalyvauti. Pakvie
t imų dar galima įsigyti Vaz-
nelių prekyboje. 

x Mokytojų , t ėvų ir j au
n i m o s tud i jų savai tė je , kuri 
bus rugpjūčio 5-12 d. Dainavoje, 
Stasė Petersonienė, Pedago
ginio lit. insti tuto direktorė, 
skaitys paskaitą „Tremtinių 
poezija". 

x K r i t i š k a i r e i k a l i n g a i s 
m e d i k a m e n t a i s L ie tuvos 
ligoniams rūpinasi specialus 
„Hotline" komitetas. Turintieji 
ryšius su farmacijos įmonėmis 
prašomi pavieniai į jas nesi
kreipti, bet pranešti „Lithua-
nian Mercy Lift", kuris koor
dinuoja vaistų rinkliavą. 

x Mot inos p r i s im in imas ir 
geguž inės p a m a l d o s Alvudo 
pažmonyje Lietuvio sodyboje šį 
sekmadienį nuo 2 v. p.p. Daly
vauja kun. Juozas Juozevičius, 
gail. sesuo Elena Peržinskienė, 
A n t a n a s Kevėža , Va lda s 
Šepkus, J. Paliūtis, Grožvyda 
Giedraitytė, Agota Šopkienė ir 
dvi mokytojos iš Vi lniaus: 
Aldona Bikulčienė su Milda Ka
val iauskiene. Kraujospūdžio 
matav imas . Kraujo tyr imui 
lapelių išrašymas. Gražiausias 
video filmas iš Lietuvos. Alvudo 
gėrybėmis pasivaišinimas vieto- t į Chicagoje buvo sudarytas 
je ir išsineštinai be užmokesčio, komitetas, kuriam vadovauja 
Visi laukiami. Visiems įėjimas pirmininkai kun. Jonas Kuzins-
laisvas. 

Balzeko šeima su giminėmis iš Lietuvos. Iš kaires: Robertas Balzekas, Karole Baizekaite-Miller, 
Jonas Bankas ir Jolita Baliekaitė (iš Lietuvos), Stasys Balzekas, Sigita B a l i e n e ir Stasys 
Balzekas. Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
VYSK. VINCENTO 

BRIZGIO AUKSINIO 
VYSKUPYSTĖS 

J U B I L I E J A U S MINĖJIMAS 

Vysk. Vincentas Brizgys ge
gužės 19 d. minės vyskupystės 
50 metų sukaktį. Tą jubiliejų 
atžymėti ir iškilmingai jį atšvęs-

x Lietuvių J a u n i m o sąjun
gos Chicagos skyr ius kviečia 
jaunimą atsilankyti į penkta
dienį, gegužės 25 dvTautiniuo-
se namuose ruošiamą Baltiečių 
jaunimo pabendravimą-šokius. 
Pradžia 8 vai. vak. 

x LB Br igh ton P a r k o apy
l inkės va ldyba ruošia kavutę 
ir kepa kugelį šį sekmadienį, 
gegužės 20 d.. 8-12 vai. Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje. Ta 
proga bus regis t ruojami 
kel ionei į Washingtoną , 
renkamos aukos ir parašai bei 
LB solidarumo įnašai Nariai la
bai prašomi atlikti savo įsiparei
gojimus šį sekmadienį, nes 
namuose nebus lankomasi dėl 
darbuotojų stokos. 

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

(ski 

x C h i c a g o s S k a u t i n i n k i ų 
d r a u g o v ė paaukojo 200 dol. 
Chicagos Jaunimo sąjungai 
demosntracijų išlaidoms pa
dengti. Nuoširdus ačiū sesėms 
skaut ininkėms. 

x Z e n o n a s Obelenis , Rus-
sell, Ohio, pratęsdamas prenu 
meratą, pridėjo ir 50 dol. auką. 
Z. Obelenį įrašome į garbės 
prenumerator ių sąrašą, o už 
mielą auką labai dėkojame. 

x M u z . d r . L e o n a r d Simu
tis, Evergreen Park, UI., dr. K. 
Jablonskis, Westchester, 111., C. 
A. Kučėnas . Redondo Beach, 
Cal., Zigmas Grybinas. O'Fal-
lon, 111., Mikas Česas, Downers 
Grove, 111., Edward Seibutis, 
Lockport, UI., K. Lietuvninkas, 
Hickory Hills, 111., „Draugo" 
g a r b ė s p r e n u m e r a t o r i a i , 
rėmėjai pratęsė prenumeratą 
su v i sa š i m t i n e . Labai 
dėkojame. 

x Kun . V. Valkavičius, Nor-
wood, Mass.. Juozas Plečkaitis. 
Racine, 111., Bronius Juška . 
Kenosha. Wisc., Juozas Rumbu
tis, Geneva, Ohio. Adolfas Mar
kevičius, Westlnd. Mich.. Petras 
Pišnys. Miami Beach. Fla. . 
. .Draugo" garbės prenumerato
riai, rėmėjai pratęsė prenu
meratą su visa šimtine. Nuošir
dus ačiū. 

k a s ir inž. Antanas Rudis 
Gegužes 7 d. Marąuette Par

ko lietuvių parapijos klebonijoje 
s u s i r i n k o per 20 įvairių 
organizaci jų atstovų. K a i 
kuriems negalint pasitarime 
dalyvauti, jie pažadėjo aktyviai 
prisidėti prie šio neeilinio ren
ginio suruošimo. 

Kun. J. Kuzinskas pranešė, 
kad tik du vyskupą' S. Ameriko
je švenčia 50 m vyskupystės 
sukaktį. Tai vysk V. Brizgys ir 
Hamiltono, Kanados, vysk. 
Joseph Francis Ryan ir Seattle. 
Wash., vysk. Thomas Arthur 
Connolly. Kun. J. Kuzinskas 
pa sakė , kad jis paprašęs 
vadovauti reng;mo komitetui 
inž. A. Rudį, Kuris mielai 
sutiko. 

Kun. Kuzinskas pakvietė 
susir inkimui pirmininkauti 
Marią Rudiene. Balfo centro 
valdybos pirmininkę. Kai buvo 
švenčiama vysk V. Brizgio si
dabrinė vyskupystės sukaktis 
Chicagoje. anuo metu komitetui 
vadovavo inž. A Rudis ir Maria 
Rudienė. M. Rudienė pravedė 
susirinkimą labai sklandžiai ir 
greitai, čia pat visiems pasi-
skirstant pareigomis. 

Minėjimas bus birželio 10 d. 3 
v. p.p. šv. Mišiomis Švč. M. 
Marijos Gimimo Marąuette 
Parko bažnyčioje Akademija 
bus Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. Po akademijos vaišės 

kitoje tos mokyklos salėje, kad 
kuo daugiau sutilptų lietuvių, 
kurie čia sueis iškilmingai at
švęsti šį jubiliejų. Vysk. V. 
Brizgys buvo vienas jauniausių 
vyskupų, konsekruotų nepri
klausomoje Lietuvoje. Jis taip 
pat vienas vyskupų gyvena nuo 
1951 m. Chicagoje. 

Garbės komitete pirmininkais 
bus kardinolas Joseph Bernar-
din ir visi lietuviai vyskupai. 
Garbės komitetą sudaro visi lie
tuvių parapijų klebonai, buvę 
klebonai — emeritai, vienuolijų 
povinciolai, seselių kazimie-
riečių vyresnioji. 

Darbo komiteto nariai yra dr. 
Adolfas Darnusis, Irena Polikai-
tienė ir Marija Remienė. Jie 
rūpinasi sveikinimais ir laiškų 
rašymais. Kitoms vykdomojo 
komiteto narėms Birutei Brie
dienei, Anna Marie Juraitienei 
ir Stasei Paulionienei atiteko 
kvietimų paruošimas. Progra
mos sudarymui vadovauja 
Algirdas ir Aldona Braziai su 
Estelle Rogers. Salę papuoš 
gėlėmis Vince Petroshus. Spau
da — Antanas Juodvalkis, Vy
tautas Kasniūnas. Stasys Pieža 
ir Stasė Semėnienė. Svečius 
priims dr. Janina Jakševičienė. 
dr. Albina Prunskienė ir dr. 
Austė Vygantienė. Vakarienei 
vadovauja Faust ina Macke
vičienė. Matilda Marcinkienė ir 
Vera Paukš ienė , iždininko 
pareigose Kazys Pabedinskas. 

Garbės palydą sudaryti iš 
mūsų jaunimo sutiko Jadvyga 
Damušienė. Vakarienė bus la
bai turtinga bufeto stiliumi ir ją 
paruoš Marija Kupcikevičiene. 
Meninėje dalyje dalyvaus Lietu
vos Vyčių choras. 

Po susirinkimo buvo vaišės, 
dosniųjų M. ir A Rudžių suruoš
tos, kurių metu buvo svarstyta, 
kaip gražiau ir puošniau atšvęs-

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
R E MAX REALTORS, Rimas 
Stankus , tel. (312) 58645959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

x Nebrangiai p a r d u o d a m e 
Lietuvoje naujus automobilius 
LADA ir VOLGA, naudotas 
a m e r i k i e t i š k a s m a š i n a s , 
namus. Keičiame dolerius į 
rublius arba pristatome dolerius 
į Lietuvą. Pervedame paliki
mus . Skambin t i : Ą ž u o l u i 
312-434-H618. 

(sk) 
x T r a n s p a k p a r d u o d a ir 

s iunčia VIDEO, VAISTUS, 
DĖVĖTUS RŪBUS. MAISTĄ 
KARGO. Tvarkome palikimus, 
pervedame PINIGUS. Trans
pak. 2638 VV. 69 St.. Chicago. IL 
60629. tel . 312-436-7772. 

(ski 

x Dr . R o m u a l d Z a l u b a s , 
Silver Springs, Md., Aldona 
Andriušis, Dorchester, Mass.. 
Ignas Beleckis. Hot Springs, 
Ark., Eduardas Olšauskas. Ber-
vvyn, 111.. E. ir J. Biskiai, Evans-
ton, 111.. Vincent Šalčiūnas, Port 
St. Lucie, Fla., Jonas Valys, 
\Voodstock. Conn.. „Draugo" 
g a r b ė s p r e n u m e r a t o r i a i , 
rėmėjai pratęsė prenumeratą 
su v isa š i m t i n e . Laba i 
dėkojame. 

x Dr . I r e n e L a n g e . Fuller-
ton. Cal.. Jonas Dekeris, Cicero. 
111.. A n t h o n y M. S h l i k a s . 
Dovvners Grove. UI.. Juozas 
Šukys, Lemont. UI., Justina Pet
kevičius, Cleveland, Ohio, Ona 
Matusa i t i s , Worcester. Md.. 
Vladas Bilienis, Hot Springs, 
Ark.. ..Draugo" rėmėjai, garbes 
p r e n u m e r a t o r i a i p r a t ę s ė 
prenumeratą vieneriems me
t ams su visa šimtine. Labai 
dėkojame. Scena ii M«žo> ietuvos teatro spektaklio ..Čia nebus mirties 

ti tą jubi l ie jų , t i n k a m a i 
atžymint šitokią retą šventę. 

St. S. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
D R A U G I J A 

Pagalbi ranka vargstančiam, 
viską įgyvendinant papras
tumu, garbingumu, meile ir 
visų sesių-narių pasišventimu — 
tai Lietuvos Dukterų dr-jos 
t ikslas. Draugijos savumas 
visada ir visur daryti gera ir 
vengti varge patekusiam mora
linio teismo. Stengtis vargą 
pamatyti pirma, negu jis pasi
beldžia j duris , ir su šelpia
maisiais bei ligoniais turėti 
asmeninį kontaktą, nes širdis 
išpsrendžia daugiau problemų 
negu pinigai. 

Liet. Dukt. d-ja metų bėgyje 
turi keletą renginių. Šio pa
vasario balius, kuris turėjo 
įvykti gegužės 12 d., buvo 
atšauktas, atsižvelgiant į da
bartinę padėtį ir nuotaikas Lie
tuvoje. Ta proga skir iamas 
aukas d-ja perduoda Lietuvos 
„Car i tu i" . Reiškiame gilią 
padėką prel. Juozui Prunskiui, 
kuris įvertindamas Liet. Dukt. 
d-jos veiklą, pirmasis įteikė 
1000 dol. Caritui. Liet. Dukt. d-
ja, atminimui savo d-jos garbės 
pirm. ir garbės narės a.a. 
konsulės Juzės Daužvardienės. 
taip pat skiria Caritui 500 dol. 

Balandžio 12 d. turėjome 
velykinių margučių ir pyragų 
išpardavimą. Sesės visokeriopai 
labai dosn ia i prisidėjo 
sėkmingam lėšų telkimo vajui 
įgyvendinti. 

Veikloje rugpjūčio 19 d. yra 
numatytas piknikas ir spalio 27 
d. įvyks rudeninis renginys 
Jaunimo centre. 

1990 m. sausio 28 d. įvyko 
metinis visuotinis narių susi 
rinkimas. Dabartinę Liet. Dukt. 
d-jos centro v-bą sudaro Stasė 
Paulionienė — pirmininkė, 
vicepirm. Julija Smilgienė, II 
vicepirm. Marija Noreikienė. 
iždininkė Joana Šimoliūnienė ir 
sekre to rė Mari ja Bar ienė . 
Direktor ia to narės : Vanda 
Prunskienė — namelių admi
n i s t r a to rė , admin i s t r a to rės 
padėjėja Ona Ruibienė, nameliu 
sekretorė Petrutė Kinderiene, 
nam. sekret. padėj. Saliomėja 
Undrai t ienė. vaišių vadovė 
Emilija Kantienė, vaišių vad. 
padėj. N a s t u t ė Šėma. vyr. 
seniūnė Ona Šmitienė, narių 
globėja — registratore Irena 
Vebrienė. korespondentė — 
biu le ten io leidėja Biru tė 
Prapuolenienė. lėšų telkimo 
vadovė Aldona Ankienė. Socia
linis skyrius — Ona Mažionytė 
ir Elena Repšienė. Revizijos 
komisija — Juzė Ivašauskienė. 
Halina Bagdonienė ir Adelė 
Lietuvninkienė. 

Meilės dvasia tegu lydi mus 
visus kiekviename žingsnyje. 

J . Sm. 

LIETUVOS 
PRISIMINIMAS MALDA 

Laisvė yra brangi. Kiekviena 
tauta trokšta būti laisva, turė
ti nepriklausomybę. Lietuva, 
vergavusi 50 metų, siekia lais
vės. J i demokratiškai išsirinko 
Lietuvos parlamentą su pirmi
ninku Vytautu Landsbergiu ir 
vienbalsiai paskelbė Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės 
atstatymą šių metų kovo 11 
dieną. Kiekviena pradžia yra 
sunki, ypač dabar Lietuvai. 
Padėkime jai, kaip galime. Mes. 
gyvendami Amerikoje, galime 
jai padėti pinigine auka, darbu 
ir malda. Kas galite važiuokite 
į Washingtoną demonstruoti. 
Rašykite prezidentui laiškus, 
telegramas, kalbėkite telefonu, 
prašykite jo pagalbos. 

ALRK Moterų sąjungos Chi
cagos apskr i t i e s valdybos 
sudary ta komisija, kuriai 
vadovauja Vida Sakevičiūtė, 
ruošia Maldos valandą, šių 
metų gegužės 29 dieną 6:45 v.v. 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje Marąuette Parke. 
Klebonas kun. Jonas Kuzinskas 
praves pamaldas bažnyčioje ir 
koplyčioje. Visi giedodami eis \ 
seselių kazimier iečių sodo 
koplyčią. Ten bus maldų užbai
gimas. Tos maldos bus už 
tėvynę Lietuvą, prašant jai stip 
rybės atgauti visišką laisvę — 
Nepriklausomybę. 

Visas organizacijas kviečiame 
dalyvauti su savo vėliavomis. 
Lietuvės moterys kviečiamos 
dėvėt i t au t i n iu s drabužius 
Visos sąjungietės su savo 
šeimomis ir kaimynais daly
vaukime. Prašykime Dievo 
pagalbos Lietuvai. Jei kas 
norėtų informacijų, prašome 
skambinti Vidai Sakevičiūtei 
telefonu vakarais 925-3168 ar
ba 523-3899 dienos metu. 

Gr. M. 

DR. ALGIS GENIUŠAS 
PAS MUS 

Svečias iš ,,Amžino įšalo" 
žemės" vieši šiuo metu Š. 
Amerikoje. Jis yra vienas iš tų 
l ie tuviukų, ku r i s paauglio 
gyvenimą praleido sovietiniuose 
kalėjimuose ir lageriuose. Areš
tuotas 15 metų už moksleivių 
pogrindžio veiklą, septynerius 
m e t u s išbuvo Mordovijos, 
Kamerovo ir Omsko lageriuose. 
Ten artimai bendravo su poetu 
Antanu Miškiniu, op. solistu 
Antanu Kučingiu, „Mūsų ryto
jaus" redaktorium Bružu. prez. 
A. Smetonos adjutantu pulk. 
Šakmanu. prof. Tonkūnu ir kt. 

Nežiūr in t sunk ių fizinių 
darbų, Algis su nepaprastu 
uolumu mokėsi svetimų kalbu 
iš profesorių kalinių. 

Grįžęs į Lietuvą 1955 m., per 
vienerius metus baigė 3-jų metų 
vidurinės mokyklos kursą ir 
išlaikė abitūros egzaminus 
aukso medaliu. Deja, to meto 
Švietimo ministerija tokio bai
gimo nepatvirtino, nes jis — 
buvęs politinis kalinys. Per 
v i sokiaus ias k l i ū t i s baigė 
Leningrado universitetą. Dabar 
filologijos mokslų daktaras Dir
ba Vilniaus universitete. Lie
tuvos Mokslų Akademijoj, Sąjū
džio narys. Į JAV atvyko 
New York State universiteto 
prof. Alton Donnelly kvietimu. 

Šią įdomią asmenybę — moks
lininką, rezistentą — išgirsime 
gegužės 18 d. 7 vai. vak. Jau
nimo centro vakaronėje. Prof. 
dr. Algis Geniušas kalbės tema 
„Pokario lietuvių rezistencija ir 
sovietiniai lageriai". 

Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. Rengėjai Lituanis
tikos Tyrimo ir Studijų centras. 

Stasė Petersonienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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