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Gorbačiovas negali 
kalbėti Pabaltijo vardu 

Pabaltijo valstybių nutarimas 

Maskva . (UPI) - Pabaltijo 
respublikos — Lietuva, Latvija 
ir Estija šj antradienį paskelbė, 
jog Sovietų Sąjungos preziden
tas Michailas Garbačiovas ne
gali kalbėti jų vardu viršūnių 
konferencijoje su prezidentu G. 
Bushu. 

Šią deklrraciją pasirašė visų 
trijų respublikų užsienio rei
kalų ministeriai Latvijoje sa
vaitgalio metu. bet išleido tik 
Gorbačiovui išvažiavus į Ka
nadą ir j JAV. Jei Gorbačiovas 
pasirašytų kokius nors susita
rimus, kurie turėtų galioti ir 
Pabaltijo respublikose, tai jie 
nebus pripažinti, nes bus ne
teisėtai pasirašyti. 

Paskutinių 10 savaičių metu 
visos Pabaltijo respublikos, 
kurios 1940 metais pagal prieš 
metus pasirašytą sovietų-nacių 
nepuolimo paktą buvo okupuo
tos, paskelbė savo tautų nepri
klausomybes. Bet Gorbačiovas 
paskelbė Lietuvos deklaraciją 
negaliojančia ir įvedė ekonomi
nę blokadą prieš Lietuvą, spaus

damas, kad Lietuva a tšauktų 
savo nepriklausomybės dekla
raciją. 

Konferencijos p r o g r a m o j e 
Pabaltijo respublikų situacija 

yra Busho-Gorbačiovo pasita
rimų dienotvarkėje, rase UPI 
žinių agentūra. 

„Estijos Respublika, Latvijos 
Respublika ir Lietuvos Respub
lika deklaruoja, jog Sovietų 
Sąjungos prezidentas ne tur i 
teisinio autoriteto reprezentuoti 
jas busimoje viršūnių konferen
cijoje", rašo užsienio reikalų 
ministeriai savo deklaracijoje. 
..Tos vyriausybės... nesut iks su 
jok ia i s į s ipare igoj imais ar 
sąlygomis, liečiančiomis Pabal
tijo valstybes, ryšium su dviejų 
didžiųjų galybių pasi tar imais" 
Tačiau pareiškia, jog t rys Pa
baltijo tautos ..mielai sveikintų 
sus i ta r imus t a rp Jung t i n ių 
Amerikos Valstijų ir Sovietų 
Sąjungos, kurie padėtų Pabal
tijo valstybėm ats ta ty t i savo 
valstybių nepriklausomybę'*. 

Jeltcinas — Rusijos 
prezidentas 

Jo principas — Rusijos suverenumas 

Paskutiniai pasiruošimai konferencijai su prez. M. Gorbačiovu Baltuosiuose rūmuose. Prez. G. 
Bushas aptaria pasitarimų klausimus su Baltųjų rūmų >tabo viršininku John H. Sununu. kairėje, 
viceprezidentu Dan Quayle ir Valstybes departamente sekretoriumi James A Baker, dešinėje. 

Už viską svarbiau prekybos paktas 
Bushas giria Gorbačiovą 

Lietuvos suverenumo dokumentai 
Chicago. — „Lithuanian In-

d e p e n d e n c e . The Reestab-
lishment of the Rule of Law". 
Tokiu pavadinimu yra išleista 
164 puslapiu knyga anglų kal
boje su paaiškinimais. Pradžioje 
yra Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios tarybos aktas, skel
bias Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą su Tarybos narių pa
rašais. Visame leidinyje yra tik 
viena — Lietuvos Respublikos 
prezidento Vytauto Landsbergio 
nuotrauka. Įvadiniame žodyje 
teisininkas Povilas Žumbakis 
aptar ia trumpai paskutinių 
dienų įvykius, kai buvo kovo 11 
d. paskelbta nepriklausomybės 
deklaracija. Jis pažymi ir prez. 
M. Gorbačiovo, Sovietu ad
vokato, atliktus veiksmus prieš 
Lietuvą, pasiunčiant tankus, 
parašiutininkus, įsiveržimus j 
ligonines ir pagrobiant lietu
vius, užimant spaustuves ir Lie
tuvos prokuratūrą, ir pagaliau 
blokados įvykius. 

Knygoje yra dviejų tarptau
tinės teisės žinovų — Lovvry 

Wyman ir William J. Hough. 
III, paskaitos seminare, kuris 
įvyko balandžio 27 d. Chic?gos 
universiteto klubo salėje. Šie 
abu teisininkai y ra gerai su; i-
pažinę su Lietuvos reikalais. 
Wil!iam Hough buvo Lietuvos 
vyriausybės patarėjas tarptau
tiniais klausimais, kol turėjo 
išvažiuoti iš Lietuvos. Ten yra 
ir advokato Gabrieliaus Gedvilos 
laiškas prezidentui M. Gorbačio
vui ir prez.. G. Bushui. Knygoje 
yra sudėti ir 52 dokumentai 
kurie buvo pasikeisti t a rp Lie
tuvos Respublikos ir Sovietų 
Sąjungos sočiaiistimų respublikų 
vadovybių. Taip pat atspausdin-

Jeltsinas pradeda 
pasitarimus su 

Lietuva 
VUnius. Gegužės 29 d. -

Reu te r io žinių agentūra 
pranešė, jog Lietuvos ministere 
pirmininke Kazimiera Pruns
kienė pranešė Maskvai, kad jos 
blokada privers greitai uždaryti 
Ignalinos branduolinės energi
jos jėgaine, kuri teikia elektrą 
Sovietų kariniam regionui. 
Savo telegramoje prez. Gorba 
čiovui ir min. pirm. N. Ryžko
vui ji pranešė, jog alyvos 
t rūkumas del blokados verčia 
uždaryti jėgainę ir tuo būdu bus 
nutraukta elektra Kaliningrado 
sričiai, kurią ji gauna iš Ig 
nalinos jėgainės. Kaliningrade 
yra didelės Sovietų kariuome
nės bazės ir ten yra Sovietų 
Baltijos laivyno bazė. 

Boris Jeltcinas, kuris šiandien 
buvo išrinktas Rusijos preziden
tu, pasakė, jog jo respublika bus 
pasiruošusi pradėti pasitarimus 
su Pabaltijo respublikomis, kad 
būtų įsteigti tiesioginiai eko
nominiai rvšiai. 

Teisininkas Povilas Žumbakis 

tas ir tas įstatymas, pagal kuri 
Sovietai sako, kad respublikos 
gali išstoti iš sąjungos. Knygoje 
yra atspausdintas ir Lietuvos 
Respublikos pagrindinis pro
vizorinis į s t a tymas su 132 
straipsniais. 

Tai pirmoji, labai vertinga, 
tarptautinės teisės atžvilgiu 
knyga, kurią išleido advokatas 
Povilas Žumbakis ir Etnine 
Bendruomenės ta rnyba . At
spausdinta Mykolo Morkūno 
spaustuvėje. 

— Baltųjų r ū m ų Spaudos di
rektorius Mar l in Fitzvvater 
nepasakė, kad nebus susitarta 
dėl prekybos sutart ies . Tačiau 
prez. Bushas išsireiškė, jog jis 
nemano suteikti privilegijuotos 
valstybės statusą Sovietams, jei 
Gorbačiovas neatšauks bloka
dos Lietuvai ir kol nepradės 
pasitarimų su Pabaltijo respub
likomis 

Wash ing tonas . — lAP) — 
Prez. Bushas pasakė, jog jis susi
laiko nuo normalių prekybos 
ryšių su Sovietų Sąjunga tol. kol 
nebus i š sp rę s t a s L ie tuvos 
klausimas. Tačiau tuo pačiu 
pratęsė ekonomines lengvatas 
Kinijai, nežiūrėdamas, kad jos 
vyriausybė nerodo demokra
tėjimo ženklų. Spaudos konfe
rencijoje jis tik paminėjo, jog in
teresai reikalauja, kad Amerika 
turėtų ryšius su Kinija. 

Prez. Bushas t ik paaiškino, 
jog tai buvęs „sunkus spren
d i m a s " , ku r i s p a g r į s t a s 
Amerikos eksportu į Kiniją, nes 
per metus siekia 6 bil. dolerių. 

Vakar prez. Gorbačiovas atvy
ko į Washingtoną. Esą galimas 
rusų priekaištas, kad tiems, 
kurie žudė studentus, Bushas 
teikia privilegijas, kai tuo pačiu 
metu rusams, kurie veda kraštą 
į demokratiją, jos paneigiamos. 

Busho k la idos 
Kongre se Ats tovų r ū m ų 

speakeris Thomas Foley kri
tikavo prez. Bushą, kad tai yra 
didelė klaida padėti Kinijai, kai 
demonstrantai buvo šaudomi 
T i a n a n m e n a ikš t ė j e . Sen . 
Alfonse D"Amato, respubliko
nas, pasakė, jog „prekybos 
lengvatos neturi būti leidžiamos 
Beijingo žudikams" Sen. Ed-

Kardinolo laiškas 
Gorbačiovui 

K a u n a s . — Lietuvos Vyskupų 
konferencijos p i r m i n i n k a s . 
K a u n o a r k i v y s k u p a s ir 
Lietuvos kardinolas Vincentas 
Sladkevičius kreipėsi į Sovietų 
Sąjungos prezidentą Michailą 
Gorbačiovą šiuo laišku: 

..Mes Lietuvos katalikų epis
kopatas ir visa dvasininkija, 
būdami labai artimi savo liau
džiai, giliai jaučiame jos vargus. 
Mes negalime likti abejingi 
t rūkumams ir kentėjimams, už
griūvantiems visų tautybių pap
rastuosius žmones — ligonius, 
senelius, o ypač vaikus ir jų 
motinas. Todėl mes kreipiamės 
j Jus . Didžiai Gerbiamas Tary
bų Socialistinių Respublikų 
Sąjungos Prezidente, su nuošir
džiu prašymu — žmoniškumo ir 
teisingumo vardan a tšaukt i 
ekonomines sankcijas 

ward K e n n e d y pasake.jog 
..Bushas vėl tiesia, tiltus su 
tironais ir eina pneš drąsias 
demokratines jėgas Kai kurie 
senatoriai pasiryžę priešintis, 
kad Kinijai būtų pratęsta ta 
teisė, bet jiems Senate reikia 
surinkti 2/3 balsv. VVinston 
Lord. kuris buvo pr Reagano 
ambasadorius Beiji ge, pavadi
no Busho spren4».na „rimta 
klaida" ir sa lo , kad „mes 
neturime savo tautinės politi
kos". 

Užstoja Bakerį 
Prez. Busnas taip pat gynė 

savo Valstybės departamento 
sekretorių Bakerį, kurį puola 
patys respublikonai, kad jis per 
daug buvęs palankus Sovietams 
savo pasitarimuose su Ševard
nadze ir su pačiu Gorbačiovu. 
Baker i s padaręs nuolaidų 
s t ra teg in io nusiginklavimo 
srityje, bet prez. Bushas pasakė, 
kad jis esąs visiškai patenkin
tas kaip tuos reikalus vedė sek
retorius. Kai žurnalistai klausė, 
kodėl Sovietą-, atsisakė išvežti 
savo karius i- Kytų Europos 
prezidentas neturėjo aiškaus at
sakymo, bet r r iminė , kad 
Ženevoje įvyko ">everdnadzės 
pasitarimiai s '• ak. Vokietijos 
Užsienio reikaių ministeriu 
Gen^cheriu tai- kausimais. Esą 
ir čia būs 
progresas. 

Iš Maskvos 
Sovietų vyriau-
nepriimti laisv 
į s t a tymo , k 
valstybės tam 
kad Sovietų žy 
daug laisvai iš 

pada ry tas 

įnešama, jog 
ė nusprendusi 
io emigracijos 
ingi a r a b u 
-ipriešinusios. 

negalėtų per 
iuoti į Izraelį. 

Gorbačiovo alga 
padidinta 160% 

Maskva . — 
agentūra prar. 
Aukščiausioji 
dienį nubalsa 
čiovui padidi 
160%. Dabar jc 
dol. metams. P 
4,000 į mėn-
mokesčius bu-
Vidutiniškas 
yra 240 rublii 
butą Maskvoj' 
miesto ir kr 

prieš Transportacij 
Lietuvą ir pa tva rky t i , kad 
galėtų prasidėti lojalus dialogas, 
skaitantis su mūsų nepriklauso-
mvbe". 

lėktuvai, ma 
specialios m 
nenustatytas 
pareigų, tai j 

•uterio žinių 
. jog Sovietų 
ryba pirma 
prez. Gorba-

atlyginimą 
4a bus 76,800 
liais jis gaus 
. atskaičius 
J.300 rublių, 
ginimas ten 

e to, jis turės 
eną vilą šalia 
vila Kryme. 
>us specialūs 
pamiai ir vėl 
109. Skaičius 
1 pasitrauks iš 
tni8 mėnesinė 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvos prezidentas Vy
t a u t a s Landsbergis vakar 
išskrido iš Vilniaus į Prahą. 
Čekoslovakiją. Tenai susitiks su 
Vaclovu Haveliu, Čekoslovakijos 
prezidentu, su kuriuo jis svars
tys įvairius klausimus, ypač 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą. 

— Kanados sostinėje Otta-
woje prez. Gorbačiovą pasitiko 
ir didelės demonstrantų minios, 
ypač gausiai dalyvavo lietuviai 
ir estai, o taip pat ir ukrainiečiai 
su savo vėliavomis, reikalau
dami laisvės ir nepriklausomy
bės Pabaltijui. 

— Vienas jaunas lietuvis iš 
Lietuvos paklausė Gorbačiovą, 
kokia yra dabar situacija Lie
tuvoje, kun paskelbė nepriklau
somybe. Gorbačiovas atsakė: 
..Mes jaučiame, kad būsime 
l a b a i sunkioje situacijoje. 
Atsisėskime ir padarykime tai 
konstituciniu būdu". 

— Kitas j aunas vyras, 
Thomas Kovacs. 22 metų am
žiaus, jam šaukė: ..Aš esu 
vengras. Ačiū už išlaisvinimą 
mano krašto". Gorbačiovas 
patylėjo ir atsakė: „Ačiū". 

— Ottawoje prez. Gorbačio
vas, lydimas Kanados min. 
pirm. Brian Mulroney, vakare 
padėjo vainiką pr ie Karo 
paminklo netoli Parlamento 
rūmų. Po to jie turėjo privatu 
pasitarimą, o vėliau prisijungė 
prie jų ir Kanados užsienio rei 
kalų ministeris Joe Clark. Jų 
žmonos lankė muziejų ir kitas 
žymia« vietas. Aerouoste (Gorba
čiovas turėjo spaudos konferen 
ciją ir 5:00 vai. popiet išvyko | 
Washingtoną. 

— Vakar vakare Gorbačiovas 
su palydovais atvyko į Andrevv 
aviacijos bazę. Jį atlydėjo 
Amerikos protokolo šefas 
VVerner Reed ir naujasis Sovietų 
ambasadorius Amerikai Alek 
sandras Bessmertnychovas. 
Specialus komitetas, į kurį jeina 
ir Valstybės sekretorius James 
Bakeris III, Amerikos ambasa
dorius Maskvoje Jack Matlock 
ir kiti ji pasitiko. Gorbačiovai 
apsistojo Sovietu Sąjungos am
basadoje, bet ne Amerikos 
svečių rūmuose. Gorbačiovo 
atvykimą rodė visos televizijos 
stotys. 

Maskva. — Rusijos Respub
likos Aukščiausioji taryba tris 
kar tus balsavo, kad išrinktų 
savo prezidentą. 

Pirmą kartą balsavo šešta
dienį ir balsavimų duomenys 
parode, jog laimi Boris Jeltcinas. 
dažnai kritikuojąs prez. M. Gor
bačiovą už nepakankamai grei
tą reformų pravedimą Sovietų 
Sąjungoje. Pirmajame balsavi
me Jeltcinas gavo 497 balsus, o 
jo oponentas Ivanas Polozkovas, 
Krasnodaro regiono pirmasis 
Komunistų partijos sekretorius, 
d o k t r i n a r i n i s k o m u n i s t a s , 
surinko 473 balsus. Trečias kan
didatas gavo 32 balsus. Šio 
balsavimo metu 31 narys iš
braukė iš balsavimo lapo visus 
t r i s kandidatus. Kad būtų 
išrinktas Rusijos prezidentu, 
turėjo gauti 531 balsą iš 1,060 
Aukščiausiosios tarybos narių. 
Paskutinę minutę atsisakė kan
didatuoti Aleksandras Vlaso-
vas, Rusijos respublikos minis-
teris pirmininkas, buvęs Vidaus 
reikalų ministeriu Gorbačiovo 
vyriausybėje. 

Prieš rinkimus Rusijos Par
lamento sesijoje pasirodė prez. 
Gorbačiovas ir pasakė kalbą, 
griežtai kritikuodamas Jeltciną. 
kurį jis pats pašalino iš Polit-
biuro, pasakydamas, kad j is 
„nustato respublikos žmonių 
kvaišas galvas prieš centrą". 

J o p r o g r a m a 
Boris J e l t c ina s pa s ida r ė 

populiariu liaudies herojumi, 
kai jis 1987 m. buvo pašalintas 
iš Maskvos Komunistų partijos 
vadovo pareigų, o vėliau iš Po-
litbiurio. Bet 1989 m. jis buvo 
išrinktas 89% balsų dauguma j 
Sovietų Sąjungos Parlamentą. 
Čia jis sudarė Tarpregioninę 
grupę, kuriai pritarė ir aka
demikas Sacharovas ir kuri 
nėra palanki Gorbačiovo poli
tikai. Pakartotini jo puolimai iš 

Rusijos dvdžio grafinis vaizdas, 
viršuj, palyginus ją su Jungtinėmis 
Amerikos valstijomis, apafioje 

pensija 1.500 rublių ir valstybės 
išlaikomas namas su tarnais ir 
transpirtacija. 

vyriausybės pusės ir iš paties 
Gorbačiovo padarė jį dar labiau 
populiaresniu Rusijos respubli
koje. Jeltcinas savo programoje 
pažadėjo vykdyti reformas tuo
jau pat, pradedant tuo, kad 
Rusijos Respublika t u r ė t ų 
autonomijos teises Sovietų Są
jungoje, uždarytų branduolinių 
bandymų vietas, įvestų laisvus 
rinkimus, sukurtų atskirą Rusi
jos piniginę sistemą, kurios 
pinigai būtų keičiami \ visus pa 
šaulio pinigus, ir įsteigtų ne
priklausomą Rusijos saugumo 
sistemą. Jis kritikavo Gor 

— Prez. Gorbačiovas pasakė 
lietuvių atstovams, kad jis yra 
spaudžiamas kitų valdyti Lie 
tuvą prezidentiniais dekretais iš 
Maskvos 

— Biudžeto pasitarimai bai
gėsi nutarimu, kad fiskali 
n iams m e t a m s n e b ū t ų 
sumažintos išlaidos didesne 
suma kaip 60 bil. dolerių. 

bačiovą už kainų didinimą ir 
pasakė, kad perėjimas į verslo 
sistemą negali būti atliktas 
žmonių sąskaiton. 

Demokrat inė Rusija 
Jeltcinas aiškiai pasisakė už 

demokratinę Rusiją ir kad būtų 
n u t r a u k t i visi ryš ia i su 
praeitimi ir sukurta nauja Rusi
ja. Pralaimėjęs kandida tas 
Polozkovas pasisakė už Polit-
biuro nario Ligačiovo liniją, 
kuri eina už senąją, beveik sta
linistinė gyvenimo formą, už 
partijos narių turėtas privilegi
jas. Kai Jeltcinas nesurinko rei
kiamo balsų skaičiaus ir an
trame balsavime, tai iš visos 
Rusijos pasipylė telegramos 
Tarybos nariams, raginančios 
balsuoti už Jeltciną. 

Rusijos federalinė respublika 
yra didžiausia visoje Sovietų 
Sąjungos sąrangoje . Turi 
maždaug 147 milijonus gyven
tojų. Sovietų Sąjungoje šiuo 
metu yra maždaug 286 mili
jonai žmonių. Po antrojo 
balsavimo Jeltcinas pasakė, kad 
jis nori bendradarbiauti su Gor
bačiovu, bet jo principas esąs, 
kad būtų atstatytas Rusijos 
suverenumas. Taip jis kalbėjo 
Rusijos Parlamento nariams ir 
susilaukė labai daug plojimų. 
Rusija turinti pati kontroliuoti 
savo reikalus, bet ne centrinė 
valdžia Kremliuje. „Aš nesu už 
socializmą tik dėl socializmo . 
Aš esu už vyriausybe, kurią 
žmonės r e spek tuo tų ir už 
vyriausybę, kuri respektuotų 
savo žmones". 

Gorbačiovo pra la imėj imas 
Boris Jeltcinas gavo 535 

balsus, 4 daugiau negu reikia 
pagal nustatytą tvarką, kad 
būtų 50% balsų dauguma. Tai 
reiškia Gorbačiovo pralaimė
jimą, nežiūrint, kad jis buvo 
suorganizavęs visą Komunistų 
partijos aparatą dirbti, kad anas 
nebūtų išrinktas Rusijos prezi
dentu . Po didelių ovacijų, 
Jeltcinas pasakė savo sutikimo 
žodyje tarp kitko ir tai: „Aš 
pažadu nes igai lė t i nieko, 
absoliučiai nieko, net savo 
sveikatos ir l a iko , jog 
padaryčiau viską kas yra rei
kalinga, kad būtų išeita iš tos 
krizes ir kad galėčiau išvesti 
Rusiją j geresnę ateitį". 

Gorbačiovas, kur i s baigė 
vizitą Kanadoje, pasakė, jog jis 
yra sus i rūpinęs Rusijos 
rinkimais. ,,Jei jis žaidžia 
politini žaidimą, tai mes galbūt 
esame blogoje padėtyje, pama 
tysime. kas bus", pasakė Gorba
čiovas. Jeltcinas, 59 m. amžiaus, 
yra gimęs ir augęs Sibire. J is 
tuoj perėmė pareigas ir paskel
bė Aukščiausiajai t a ryba i 
pusantros dienos pertrauką, kad 
galėtų sudaryti savo kabinetą. 

KALENDORIUS 

Gegužės 30 d.: Ferdinandas, 
Joana Arkiete. Jazminą, Jomi-
lė, Dormantas, Biržė. Vyliau-
das. 

Gegužes 31 d.: Petronėlė, 
Gintautas, Angele, Rimvilė. 
Agile. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 5:19, leidžiasi 8:17. 
Temperatūra dieną 74 1 . nak 

t j 53 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. gegužės mėn. 31 d. 

SUTVIRTINIMO 
SAKRAMENTAS 

Sutvi r t in imo s a k r a m e n t ą 
Dievo Apvaizdos parapijoje 
gegužes 26 dieną priėmė Darius 
Gilvydis, Jonas Korsakas, Lisa 
Maier, Audrytė Navasaitytė, 
Mindaugas Mingėla, Audra Ric-
ci, Vida Dirgėlaitė, Jerome Garr 
ir Vinas Pacaitis. Sutvirtinimo 
sakramentą suteikė vyskupas 
Paulius Baltakis. 

IŠKILMĖS ŠV. ANTANO 
P A R A P I J O J E 

Šv. Antano parapijos bažny
čioje iškilmingas šv. Mišias 
sekmadienį, gegužės 27 dieną 
laikė Detroito arkivyskupas 
kard. Edmund Szoka. Mišias su 
kardinolu koncelebravo vysk. 
Paulius Baltakis, Šv. Antano 
parapijos klebonas kun. Alfon
sas Babonas, buvę Šv. Antano 
parapijos klebonai kun. Walter 
Stanevičius ir kun. Kazimieras 
Simaitis, ir buvęs Dievo Apvaiz
dos parapijos klebonas kun. 
Michael Kundrat. 

Mišiose organizuotai dalyvavo 
ateitininkai, Lietuvos vyčiai ir 
šauliai. Mišių metu giedojo Šv. 
Antano parapijos choras, vado
vaujamas muz. Stasio Sližio. 

Mišiose ir pietuose dalyvavo 
Michigano universiteto prof. dr. 
Bill Waring, kuris buvo iš Lie
tuvos pasikvietęs į universitetą 
lietuvių invalidų delegaciją; dr. 
Gintautą Česnauską iš Kauno, 
dr. Juozapą Radiką iš Vilniaus, 
dr Gin ta rą Skorubską iš 
Vilniaus, teisės studentą Joną 
Vaškevičių, rašytoją ir Lietuvos 
invalidų sąjungos pirmininką 
Joną Mačiukevičių ir Kastytį 
Kurą iš Kauno. 

Po Mišių įvyko p i e t ū s , 
kuriuose dalyvavo daug i au 
negu 200 asmenų. Pietų metu 
kalbėjo vysk. Paulius Baltakis, 
kun. Walter Stanevičius, Lie
tuvos vyčių garbės narys Robert 
Boris, Michigano universiteto 
profesorius Bill Waring, dr. 
Juozapas Radikas, rašytojas 
Jonas Mačiukevičius ir Šv. An
tano parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas. Pietų puotai 
vadovavo Algis Zaparackas. 
Pietus paruošė Ona Selenienė ir 
jos talkininkės. 

AMŽINYBĖN PALYDEJOM 
O. GRIŠKELIENĘ 

Gegužes 29 dieną Šv. Kazi
miero l ie tuvių k a p i n ė s e 
Chicagoje buvo palaidota a.a. 
Ona Griškeliene. po sunkios ir 
ilgos ligos mirusi gegužės 25 
dieną Harper-Grace ligoninėje, 
Detroite. Šv. Mišios už velionės 
vėlę gegužės 29 d. buvo auko
j amos Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje. Velionė giliame 
nuliūdime paliko vyrą Petrą, 
dukrą ir žentą Liudą ir Algį 
Rugienius, vaikaičius Daivą, 
Algį ir Giną; sūnų ir marčią 
Kęstutį ir Lindą, sūnų ir marčią 
Rimantą ir Reginą. Sesutę 
Genovaitę Modestavičienę su 
šeima ir brolį Viktorą Mauriūna 
su šeima. 

Atsisveikinimą su velione 
gegužės 27 dieną — pravedė 
aidotuvių vedėja Yolanda 

Zaparackienė Rožinį, kalbėjo 
kunigai Alfonsas Babonas ir 
Viktoras Kr i šč iūnev ič ius . 
Maldas skaitė Benediktas Neve-
rauskas. giesmes giedojo Pranas 
Zaranka . Ats i sve ik in imo 
žodžius tarė Vytautas Kutkus, 
Jonas Urbonas ir Viktoras 
Mauriūnas. 

Velione gimė 1904 m. rug
pjūčio 17 dieną. Batakiuose, 
Tauragės apskr. Jaunystėje mė

go sportą ir priklausė rinktinei 
sporto k o m a n d a i . Baigus i 
Tauragės mokytojų seminariją. 
Lietuvoje 21 metus mokytojavo 
įvairiose vietovėse. Mokytojavo 
ir Hanau stovykloje Vokietijoje. 
Buvo aktyvi organizacijų narė. 
Lietuvoje priklausė šauliams, o 
išeivijoje Lietuvos Dukterų 
draugijai, b i ru t ie tėms, Liet. 
Bendruomenei ir Miami Lietu
vių klubui. Gyveno Detroite, 
Chicagoje ir Miami. Laidotuves 
tvarkė laidotuvių direktorė Yo
landa M. Zaparackienė. 

V E S T U V E S 

Biržel io 3 dieną Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčioje 
įvyks Violetos K. Doveinytės ir 
Glenn G. Bet rus sutuoktuvės. 

MIŠIOS UŽ VETERANUS 

Gegužės 28 dieną Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje buvo 
aukojamos šv. Mišios už lie
tuvius veteranus. Mišias kon
celebravo kunigai Walter Sta
nevičius ir Viktoras Kriščiūne
vičius. Po Mišių, parapijos 
sodelyje pr ie lietuviško kry
žiaus, buvo prisiminti visi Det
roito ir apylinkių lietuvių kil
mės veteranai. 

P A R A P I J O S GEGUŽINE 

Birželio 17 dieną įvyks metinė 
Dievo Apvaizdos parapi jos 
gegužinė. Gegužinės metu vyks 
laimės t raukimai . Vyriausios 
gegužinės še imin inkės y r a 
Danutė Doveinienė ir Onutė 
Abarienė. Organizacijos, kurios 
naudojasi parapijos patalpomis, 
prašomos t a lka prisidėti prie 
gegužinės ruošos. Laukiama 
dovanų laimėjimams ir laimės 
šuliniui. Dovanos priimamos 
klebonijoje. 

l m 

„ K A S O S " SUSIRINKIMAS 
IR N A U J Ų PATALPŲ 

A T I D A R Y M A S 

Detroito ir apylinkės lietuviai 
gali didžiuotis turėdami lietu
višką banką, Federalinę lietu
vių kredito uniją — „KASĄ". 
Pagarba i r padėka priklauso 
tiems, kur ie sugebėjo nukreip
ti lietuvių santaupų dividendus 
t ik lietuviams. Aukštesnius pro
centus taupytojams, pelną lietu
viškiems reikalams! 

„Kasos" centras New Yorke 
atšventė dešimtmetį; „Kasos" 
skyrius Detroito Southfielde 
penkmetį. Oficialus skyriaus 
at idarymas įvyko 1985 metais 
vasario 15 d. Detroito apylinkės 
lietuviai gali didžiuotis lietu
višku banku ir jaustis laimingi, 
turėdami simpatingą, greitos 
orientacijos to banko vedėją 
Gailutę Dėdinienę. 

Metiniai susirinkimai y ra 
svarbiausia „Kasos" koopera-
tyvinės organizacijos funkcija. 
Pirmajame metiniame susi
rinkime vedėja Gailutė Dė-
dinienė supažindino su iš New 
Yorko atvykusiais „Kasos" cen
tro pareigūnais. Šiemet gegužės 
18 d. Dievo Apvaizdos parapijos 
patalpose vykusiam susirinki
mui p i r m i n i n k a v o C e n t r o 
1-masis viceprezidentas Vy
t a u t a s A l k s n i n i s . I š samų 
pranešimą padarė „Kasos" pre
zidentas dr. Rimas Vaičaitis ir 
iždininkas Gintas Žemaitaitis. 
S k y r i a u s vedėja paa išk ino 
naujų patalpų susitvarkymą, 
darbą, kompiuterių veikimą... 
Susirinkime dalyvavo ir keturi 
svečiai bankininkai iš Lietuvos. 
Svečius globojo Michigan 

Lietuvių Federalinės taupymo unijos „Kasa" Detroito skyr iaus naujų pa t a lpų a t ida ryme. Iš k.: 
„Kasos" tarnautojos, jų tarpe taut ine juosta p l u o š t a skyr iaus vedėja Gai le Dedinienė, k e t u r i 
svečiai iš Lietuvos, tarp jų ant ras iš dešinės - Kasos" v iceprez identas Vytau tas Alksn in i s . 

Nuo t r . R. R a ž a u k i e n e s 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

respublikonų vicepirm. FDG 
Economics prezidentas Saulius 
Anužis. Po susirinkimo buvo 
užkandžiai. 

Gegužės 19, šeštadienį, 12 vai. 
vidurdienį, įvyko naujų patalpų 
atidarymas. „Kasa" pradžioje 
buvo įsigijusi mažą namelį, prie 
Dievo Apvaizdos parapijos, 
kuriame darbą pradėjo viena 
vedėja. Augant „Kasai", pri
reikė daugiau tarnautojų ir 
naujų patalpų. Naujos patalpos 
buvo surastos toje pačioje gat
vėje netoli parapijos. Vieta ir 
naujos patalpos puikiai tinka 
savo užduočiai. 

Važiuojant į „Kasos" naujų 
patalpų oficialų atidarymą, iš 
tolo buvo galima pastebėti 
prieky didžiulę iškabą ir lie
tuviškų spalvų kaspiną perriš
tą nuo vieno stulpo iki kito. 
Atidaryme dalyvavo ir keturi 
b a n k i n i n k a i — svečiai iš 
Lietuvos. Jie „Kasos" vedėją 
papuošė tautine juosta ir įteikė 
dovaną — lino audinyje įaustą 
Vytį ir Lietuvos himną. Lie
tuvos ekonomistai — banki
ninkai perkirpo kaspiną, stebint 
„Kasos" viceprezidentui Vy
tautui Alksniniui, kuris tarė 
atidarymo žodį. Visi apžiūrėjo 
graž ias pa ta lpas , išklausė 
vedėjos aiškinimų, džiaugsmin
gai kėlė šampano taures. 

Baigsiu , .Kasos" tarybos 
pirmininko prof. dr. Rimo Vai
čaičio žodžiais: „Dėkojame jums 
už pasitikėjimą ir finansinį 
įnašą, plečiant ir stiprinant di
džiausią lietuvišką bankinę 
instituciją Vakarų pasaulyje. 
Mes ir toliau būsime jūsų 
finansų sargyboje ir remsime 
išeivijos lietuvių kultūrinę 
veiklą, o sąlygoms pasikeitus, 
tikimės atlikti svarbų vaidmenį 
ir nepriklausomos Lietuvos eko
nominio atgimimo raidoje". 

R. Ražauskienė 

AMERIKOS BANKAI 
PRADEDA DIRBTI SU 

LIETUVOS BANKU 

Lietuvos Pramonės ir statybos 
banko specialistų kelionę JAV 
lydi sėkmė. Šios delegacijos 
tikslas — užmegzti korespon-
dencinius santykius su Ameri
kos bankais ir pradėti vykdyti 
finansines operacijas sava
rankiškai. Iki šiol visos tarp
t a u t i n ė s operacijos buvo 
atliekamos per Maskvą; tik 
maža dalis valiutos tekdavo Lie
tuvai. Arti 80 procentų valiutos 
pasilikdavo Maskvoje, o Lie
t uva i a t iduodavo rubl ius . 
Lietuvos bankininkų grupę į 
JAV pasiuntė Lietuvos ministrė 
pirmininkė K. Prunskienė. 

Padedant S. Anužiui ir Detroi
to l ietuvių kredito unijos 
..Kasa" vedėjai G. Dėdinienei. 
Lietuvos bankininkus priėmė 
Detroito Manufacturers bankas. 
Čia jie praleido visą savaitę 
studijuodami jo darbą, kalbė
damiesi su aukščiausiais banko 

Lietuviai Floridoje 
St. Petersburg, Fla. 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ FLORIDOJE 

Penktadienį, vasario 9 dieną, 
Brovvn Derby restorane St. Pe
tersburg apylinkėje buvo su
rengtas gimtadienio pokylis žy
miam solistui, Lietuvos vyčiui 
Algirdui Braziui. Pokylyje daly
vavo daug Lietuvos Vyčių ir 
svečių. 

Kai Lietuvoje pradėjo reikštis 
stiprūs bruzdėjimai dėl nepri
klausomybės atgavimo, tūks
tančiai žmonių dalyvavo ypa
tingose Mišiose vasario 11 dieną 
Šv. Jono parapijos bažnyčioje, 
St. Petersburg. FL, meldėsi 
už Lietuvos žmones, kovojančius 
už savo laisvę. 

Ryte, 10 valandą, bažnyčia 
buvo taip sausakimšai pripildy
ta, jog žmonės turėjo stovėti ne t 
už durų parapijos salėje. Čika-
gietis kun. Antanas Zaka
rauskas šv. Mišias atnašavo, 
asistuojamas kunigų Ju rg io 
Gailučio, OFM (Kennebunk-
port, ME), Juozo Grabio, STD 
(Watervliet. NY), Jono Gasiūno 
(St. Petersburg, FL), Mato Čy-
vo, JCD (Albany, NY) ir Juozo 
Kluonio (Mackinaw, MD. Lie
tuvių liuteronų kunigas dr. 
Eugenijus Gerulis (St. Peters
burg, FL) sėdėjo garbės vieto
je su keliais kitais kunigais . 

Aukojimo dovanas nešė tau
tiniais drabužiais pasipuošę 
tikinčiųjų atstovai. Mišiose 
dalyvavo Vyčiai iš Philadelphi-
jos, PA, 3-ios kuopos, Chicagos, 
IL, 5-tos, Great Neck, NY, 
192-tos, Chicagos 112-tos, An-
thracite. PA. 144-tos ir vietinės 
St. Petersburg, FL, 147-tos kuo
pos. 

pareigūnais, susipažino su iki 
šiol Lietuvos bankuose neatlie
kamu darbu. 

Detroito Manufacturers ban
kas sutiko užmegzti korespon-
dencinius santykius su Lietuvos 
Pramonės ir statybos b a n k u ir 
atidarė jam korespondencinę 
sąskaitą vykdyti tarptaut ines 
operacijas. 

Tuo pačiu Lietuvos ministrė 
K. Prunskienė įgaliojo Lietuvos 
Pramonės ir statybos banko 
pirmininką R Visokavičių ir šio 
banko atsakingus darbuotojus 
vykdyti tarptautines operacijas; 
padėkojo S Anužiui ir G. Dė
dinienei už suteiktą didelę 
pagalbą šiame darbe. 

įvertinant šį darbą, reikia 
pasakyti, kad tai neeilinis įvkis 
Lietuvos gyvenime. Senatorius 
Don Riegle susitikime su šiais 
bankininkais W a s h i n g t o n e 
pareiškė, kad reikia pradėti pri
vačius kontaktus su Lietuva. Ta 
linkme jau žengtas p i rmas 
žingsnis. Tai reiškia, kad Lie
tuvos respublikos bankus pri
pažįsta JAV bankai. 

Gintautas Pre idys 

Kun. Zakarauskas pamoksle 
pastebėjo, kad Lietuvos vyriau
sybė nusprendė išstoti iš Sovie
tų Sąjungos ir kad sąjungos pre
zidentas Michailas Gorbačiovas, 
nuvykęs į Lietuvą, bandė į-
t ik in t i l ietuvius pakeisti savo 
mąstyseną. , ,Nors Geležinė 
uždanga subyrėjo, ir Berlyno 
siena sugriuvo, tačiau kitos tau
tos vargsta. Lie tuva stengiasi 
i š t rūkt i iš po komunizmo kul
nies". Pamokslininkas pabrėžė, 
kad JAV tradiciškai padeda pri
spaustiems. JAV padėjo Pana
mos ir Grenados žmonėms. 
Kodėl JAV nepadeda Lietuvai. 
Latvijai ir Estijai bei kitoms pa
vergtoms tautoms? Jis ragino 
me l s t i s už Lie tuvos nepri
klausomybės įgyvendinimą ir 
ragino skelbti gyvenamose vie
tovėse dabartinę padėtį. 

P . Leimono vadovaujamas 
choras, kar tu su sol. Algirdu 
Braziu, sugiedojo lietuviškas 
religines giesmes. Mišias bai-.-
giant , sugiedota „Marija, Ma
ri ja" ir Lietuvos himnas. Ne 
vienam dalyviui sudrėko akys, 
vil iantis, kad t ik ra laisvė Lie
tuvoje bus realizuota artimoje 
ateityje. 

Po šv. Mišių gausi minia nu
vyko pietums į Lietuvių klubą 
St. Petersburge ir į Brovvn Der
by restoraną St. Petersburg 
Beach miestelyje. Viktorija 
Jacobson , 147-tos kuopos 
viešųjų reikalų komiteto pirmi
ninkė, rūpinosi organizaciniais 
reikalais. Po pietų. Lietuvos 
Vyčiai, atvykę iš kitų miestų, 
buvo pakviesti privačiai tęsti 
šventę. 

Penktadienį, vasario 16-tą 
dieną, daug žmonių susirinko 
vėliavos pakėl imams miesto 
rotušėse Gulfport, St. Peters
burg ir Treasure Island mies
tuose. V. Jacobson suorganiza
vo šias iškilmes. 

Didelė padėka V. Jacobson už 
jos puikų organizacinį darbą 
Lietuvos Vvčiuose! 

SUZEISTAJAI 22 
MILIJONAI 

Cook apskrities prisiekusiųjų 
teismas nusprendė, kad Keva 
Richardson turi gauti 22.3 mil. 
dol. kompensacijos. Įjos automo
bilį įvažiavo sunkvežimis ir taip 

ją sužalojo, kad ji paraližuota 
nuo sprando iki kojų. Jai skir
ta aukščiausia kompensacija, 
kokia buvo Illinois istorijoje, tik 
klausimas, kaip seksis išieškoti. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augiiai nuimami xaD»neteį 
Priklauso Hdy Cross ir Chnst i.gonmems 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tol. (1-312) 434-5649 (veikia 24 vai) 

Pirm., ant' . ketv.. penkt nuc 12 iki 6 v v. 

Kab. (1-312)735-4477; 
Rez. (708)248-0067; arba (7081248-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. PulasUI Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
T«4. (705) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

•132 S. KedzJ* A M U Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

VYČIŲ VEIKLA 
N A R I Ų V A J U S 

Lietuvos Vyčių Vidurinės 
Amerikos d is t r ik tas pradėjo 
nar ių vajų nuo 1989 m. liepos 1 
d. ir tęsia iki 1990 birželio 30 d. 
Visi tur i užs imokėt i nario 
mokestį ir tame laike dalyvauti. 

Vytiškai 
El l ie K a s p u t i s 

Nar ių vajaus vadovė 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt antr ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir i namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydyto}* 

2659 W 59th St Chicago. IL 
T«4. (1-312)476-2112 

9525 S 79th Ave H'Ckory Hills. IL. 
Ta). (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai kabineto ir buto: (706)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS 'R CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
šskyrus !rec Sėst 12 iki 4 vai popiet 

VISI L I E T U V I A I P R A Š O M I 
K A S D I E N Ą S K A M B I N T I 

prez G Bush ir sekant iems res
publ ikonams: 

Lynn M a r t i n — kandidatuota 
[ JAV Senatą 

7 0 8 - 5 1 8 - 0 9 0 0 
J l m Edgar — kandidatuoja Į 
Illinois valst i jos gubernatorių 

3 1 2 - 3 7 2 - 9 0 8 0 
ir pasiskųst i , kad respublikonai 
nieko nedaro Lietuvos reikalu 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ °USLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA . 
155 N. Michigan Ava. . Sulte 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Re-.. Chleago IL 

Tai. (1-312) 565-2960 . » ' = 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ L'GOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL B U I L D ' N G 
3200 W 81 st Streot 

Kablnato tol. (1-312) 737-1168: 
RazM. (708)365-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Straat 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Ksb. tol. (1-312) 471-3300; 
Roz. (706) 442-6297 

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

7722 S. K o * * * Ava. , 
Chicago, III. 60652 

Pirm . antr. ketv ir penkt 
pagai susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

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 Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagai susitarimą 

Namų (706) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

8132 S. Kodzte. Chlcogo. III. 
Tol. (1-312) 925-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgln. III. 80120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos oagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd.. Hlckory Hllls. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (706) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

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

Palos Vision C*nt*r, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. II! Ketv vai 3-6 v v 

T * l . (708)446-1777 

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

Anestezijos ir skausmo qydymo specialistas 
Snerman ligonne. Elgin. IL 

Tai. (708) 837-0005 
Skambinti gaiirra 24 vai 

T. RAMA, M.D. 
Specialybė — Chirurgija 
2454 W*st 71 st Street 

Tai. (1-312) 434-1811; R*z. (798) 152-0689 
Vai pirm . antr Ketv ir penkt 

3 >ki 7 v v T'k susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71 st. St.. Chicago, IN. 

Tol.: (1-312)436-0100 
11600 Southsrest Hfgmvay 
Polo* Hotghts. IN. 60463 

(706)361-0220 (706)381-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

Pr.OSTATO CHIRURGUA 
' 2656 W. 63rd Str**t 

Vai antr 1-4 v p p <r ketv 2-5 v p p 
šešt pagal sus'tanmą 

Kabineto tol. (1-312) 776-2660. 
Roz. (700) 448-5545 

Kab. tol. (1-312) 565-0348; 
Ra* (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS 'R CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagai susitarimą pi-m >r ketv 12-4 

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

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. ipne Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 585-7756 

Kab. tol. (1-312) 586-3166; 
Mamų (708) 361-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
G Y D Y T O J A S IP CHIRURGAS 

6745 Weet 63rd Street 
Vai pirm. antr ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Demonstracijos Washingtone — 

TAUTIŠKUMO 
PARODYMAS 

Demonstracijos šiame krašte nepažįsta. Komunistai visas 
yra įprastas reikalas. Demonst- sutartis laužė praeityje, laužys 
racijos, daugiausia turinčios ir ateityje, nes melas yra jų jėgc 
politinį ir tautinį atspalvį, turi įr išsilaikymas. Taip pat ir 
savo r e i k š m ę ap l inka i ir priemonė valdyti tautas, kurios 
valdžios žmonėms. Kar ta is tik melu laikomos ir melu 
demonstracijos ar vadinami įtikinamos, 
„piketai" reikalauja t ik pra- Atvažiuoja Sovietų Rusijos 
gyvenimo, ge resn ių darbo komunistų partijos generalinis 
sąlygų. Jos nenori parodyti savo sekretorius, dabar pasidaręs 
politinių pažiūrų, nenori padėti prezidentu su diktatorinėmis 
a r pakenkti polit ikams jau teisėmis. Atvyksta ne jis vienas, 
esantiems valdžioje ir į ją einan- bet su daugeliu pataikūnų ir 
tiems kandidatams. Tokie vieši daugeliu saugumo darbuotojų 
pasirodymai turi savo įtaką, bet bei šnipų. Jie padės apdumti 
kartu ir savo gyvenimo pageri- akis naiviems politikams, no-
nimo būtinumą. Tai daro ypač rintiems tik pelno ir uždarbių, 
darbo sąjungos, dažnai net per- tik r inkų ir žaliavų, 
daug reikalaudamos ir savi- Jįe viską prižadės, kad paža-
ninkus sužlugdydamos. dais gautų sustiprinimą savo 

Lietuvių pasirodymas Vasario nualintam kraštui, sugriuvusiai 
16-tosios proga neturėjo įtakos ekonomijai, kaip gavo pilną 
nei Chicagoje, nei kituose didės- paramą paskutinio karo metu 

SUNKIŲ BANDYMŲ DIENOS 
Generolai mėgina nužudyti Lietuvos nepriklausomybę 

PIRMOJI KREGŽDE 

Jau baigiasi ant ras mėnuo, 
kai lietuvių tautos patriot inė 
vadovybė kovo 11 d. paskelbė 
nepriklausomybę. Tuo ji atsisto
jo Rusijos imperi jos t a u t ų 
priekyje, s iekiančių p i lnos 
nepr iklausomybės, išsivada
vimo iš rusiškojo nacizmo, nes 
pastarasis lyg aštuonkojis laiko 
savo replėse 15 vadinamų atski
rų respublikų. 

niuose miestuose, nekalbant 
apie mažuosius. Jos tikrai turėjo 
įtakos, kai Lietuvos vardas 
iškilo pasaulinėse žinių agentū-

nugalėti vokiečiams naciams — 
savo neteisėtų sutarčių dali
ninkams. Tam ir yra rengiamos 
mūsų ir visų kitų, norinčių lais-

rose ir laikraščiuose. Lietuvos vėje gyventi, demonstracijos ir 
išrinktų parlamentarų drąsus teisybės parodymas, 
žygis, ats tatant nepriklausomy
bę, kenčiant rusų komunistų 
blokadą ir nenusileidžiant , 
demonstracijose nėra tik pa
prastas pašūkavimas, paprastas 
pasirodymas ir savo tautinių 
reikalų iškėlimas. Tai yra atsto
vavimas Lietuvai ir naujai 
vyriausybei. 

Jei Vakara i ir neišdrįsta 
supykinti savo draugo, iš kurio 
tikisi pelno ir prekybos, žaliavų 
ir savo gaminiams rinkos, tai 
žurnalistai ir žinių teikėjai jokio 
įvykio n e n u t y l i . Todėl ir 
demonst rac i jos t u r i savo 
reikšmę viešumoje, politikoje ir 
visuomeniniuose santykiuose, 
ypač būsimuose rinkimuose. 

Negalima tikėtis viską pa
siekti demonstracijomis, nors 
jos ir būtų geriausiai suor
ganizuotos ir visų k ra š tų 
lietuvių ir kitų pabaltiečių 
remiamos. Mes nei nenorime, 
nei negalime norėti, kad de
mons t rac i jomis viską 
laimėtume. Mes norime tik pa
daryti viską, ką šiuo metu 
galime. Bent ne visai sugadintų 
širdžių ir ap temdytų akių 
žmonės turi pamatyti teisybę ir 
ją prisiminti tada, kai pajus 
komunizmo grėsmę ir išnaudo-

Šiuo metu visi patriotiškai jimą. O kad ta i bus, kad komu-
nusiteikę lietuviai ir kančioms 
jautrūs kitataučiai bet kokius 
pasireiškimus pripažįsta, iš jų 
mokosi, apie Lietuvą ir ją smau
giantį komunizmą daugiau 
sužino. Bet koks viešas pasi
rodymas už Lietuvą yra rakštis 
komunizmui, jo pataikūnams, 
prekyba ir pelnu susirūpi
nusiems ir šio krašto vadina
miems l iberalams, nenorin
tiems tiesos pažinti. 

Birželio pradžioje demonstra
cijos Washingtone, Jungtinių 
Amerikos Valstybių sostinėje, 
turi didelę, gal neišreiškiamą 
svarbą mums patiems ir mūsų 
tautai. Mes džiaugiamės laisve 
ir nepriklausomybės atstatymu, 
bet t u r i m e žinoti , kad 
nep r ik l ausomybė kainuoja 
kraują ir gyvybes. Sovietų 
Sąjunga, susigrobusi daugelį 
tautų, griūva, bet laikosi šiau
do, kaip skęstantis, nes Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo kraštų pasi
traukimas parodytų komuniz
mo neteisingumą ir niekšiš
kumą. Jau ir dabar tai rodo. Bet 
laisvos tautos, išbuvusios nelais
vėje, žiauriausioje vergijoje ir 
tremtyje, pasireiškimas yra 
didelis smūgis griūvančiam mil
žinui. 

Išeivija tur i matyti, kaip šiuo 
metu ž iaur iaus iomis prie
monėmis Gorbačiovas ir jo 
pataikūnai nori vergiją išlai
kyti. Nori geruoju priversti, 
paskiau pikta blokada parklup
dyti neseniai pagrobtą valstybę. 
A t s i s k y r i m a s nuo Sovietų 
Sąjungos juk yra pripažinimas 
neteisėtu praeities užgrobimo, 
neteisėtu Hitlerio-Stalino su
tarčių laikymosi. Tai turi lie
tuviai,Pabaltijo ir visos Vidurio 
Europos tautos rodyti tiems, 
ku r i e k o m u n i s t ų k las tos 

nizmas to siekia, tai t ikrai žino 
visų pavergtų tautų žmonės, 
visi liudininkai, kurie patys ar 
jų artimieji patyrė komunizmo 
žiaurumus. 

Kelias į Washingtoną nėra nei 
labai tolimas, nei labai sunkus. 
Jį t u r i o rgan izuo t i visos 
p a g r i n d i n ė s organizaci jos , 
kurios nori laisvės ir geresnio 
gyvenimo savo tautai. Gali likti 
namuose tie, kurie t ik kalba 
apie tautinę vienybę, bet ją 
griauna. Gali saugoti savo dar
bus tie, kurie niekina kitus, o 
patys nieko gero savo pavergtai 
ir dabar nepriklausomybę atsta
tančiai tautai neduoda. 

Visi kiti, kuriems tik leidžia 
sveikata, kurių amžius dar yra 
toks, kad gali pakelti poros 
naktų nuovargį, turi dalyvauti 
demonstracijose ir parodyti 
lietuvių ir viso Pabaltijo galią. 
J u k jie ir gyvena ne pavergtoje 
ir besilaisvinančioje tėvynėje, 
bet laisvėje, kur laisvė paverg
tiesiems neigiama. 

Lietuvišką jėgą turi pajusti 
Sovietų Rusijos ir Amerikos 
politiniai vadovai demonstra
cijose ir aiškiuose šūkiuose. Jei 
jie nematys demonstruojančių ir 
jų plakatų užrašų, tai sužinos iš 
kitų tas nuotaikas, tuos ateities 
pranašavimo rinkimams gali
mumus, tą visą nusiteikimą už 
laisvę sau patiems ir savo pa
vergtai tautai . 

Mes patys ir svetimieji turės 
prisiminti kančias, kurios yra 
iškentėtos, gyvybes, kurios mili
jonais yra paaukotos, persekio
jimus, kurie ir dabar tebesi-
tariant dviems didiesiems tebe-
tęsiami. Mūsų gyvybė yra ir 
pasaulio gyvybė, mūsų laisvė 
y r a žmonijos la isvė, mūsų 
gerovė visų kraštų, kur gyvena 
lietuviai, gerovė. Tai turi matyti 
ir Amerika. 

P . S. 

B R O N I U S A U Š R O T A S 

atsargos. 
Radijo pranešėjai, kaip Ed. 

Butkus ir Pakėnienė, teigė, kad 
Lietuvos vyriausybės įgalio
tiniai yra išvykę į draugiškus 
Lietuvai užsienio kraš tus . Jie 
stengis užmegzti ūkinius ir 
kul tūr inius ryšius su Čekoslo
vakija, Vengrijos bei Bulgarijos 

Šis lietuvių tautos išsilaisvi- vyr iausybėmis . Šie k r a š t a i 
nimo šūk i s buvo i š g i r s t a s 
visame žemės rutulyje ir rado 
daugelio tautų pritarimą, išski
riant t ik vieną, imperijos carą 
— naujai išrinktą prezidentą. Ir 
M. Gorbačiovas užsiuto: šio 
apakimo kvaitulyje j is , pri

gėriau supranta vergo teisę 
komunistinės hidros letenose, 
nors šiuo metu ji užsidėjo pre
zidento kaukę. 

Viename pasikalbėjime min. 
pirm. K. Prunskiene pranešė, 
kad .jos kelionės į Skandina vi-

tariant Lietuvos „naktinei par- jos kraš tus nedavusios lauktų 
tijai" ir rusams nacis tams, vaisių, tačiau, nežiūrint šios 
paskelbė L ie tuva i t o t a l i n ę n e s ė k m ė s , buvo u ž m e g z t i 
blokadą, mėgindamas paklup- asmeniški kontaktai su lankytų 
dyti laisvės ištroškusią tautą, kraštų kai kuriais vyriausybės 
Skelbdamas blokadą M. Gro- nariais. K. Prunskienė ta ip pat 
bačiovas žinojo, kad, p r i t rūkus pranešė, kad gegužės pradžioje 
kai kurių žaliavų, Lietuva susi- ji lankysis Kanadoje ir JAV. 
durs su stambiais sunkumais , dalyvaus Lietuvių Jaun imo s-
Rašant šias eilutes Lietuvoje jau gos suvažiavime, kur laukiama, 
buvo daugiau kaip 10.500 be- kad ji kreipsis į lietuvių išeivių 
darbių, nebeveikė labai svarbi jaunimą neužmiršti savo tėvų 
Lietuvai Mažeikių rafinerija. gimtojo krašto ir padėti kuo kas 
nutraukus centralizuotą naftos t ik gali. 
tiekimą iš Sov. S-gos išteklių. Jį taip pat pranešė, kad Lie-
Anglies t ikiemas n u t r a u k t a s tuvos vyriausybe JAV New Yor-

ke įgaliojo finansininką Juozą 
Kazicką rinkti Lietuvai aukas 
ir jas deponuoti viename Stock-
holmo banke Švedijoje. 

Mano supratimu, pranešimai 
iš V i l n i a u s rad i jo . per 

balandžio 27 d. 

I š Vi ln iaus r ad i jo 

transliuojami per Kijevo t rum 
pų bangų siųstuvą, nebuvo nei 
persūdyt i , nei pesimist iški , 
gana objektyviai vertiną visą 
esamą būklę. 

D u r k l a s į n u g a r ą 

Pačią stambiausią ir niekuo 

Naftos t i ek imo M a ž e i k i ų 
valyklai balandžio 26 d. buvo 
teigiama, kad. pat ikr inus visus 
Lietuvoje atliktus naftos ieškoji
mo gręžinius, buvo konstatuota, 
kad, sutvarkius visą naftos 
t i ek imo t i n k l ą L i e t u v o j e . 
Mažeikių valyklai bus per
duodama pakankamai naftos ir 
j i d i r b s i a n t i beve ik p i l n u 
pajėgumu. 

Paskutinėmis dienomis nuo nepateisinamą moralinę skriau-
balandžio 23 iki 27 d. radijo dą naujai p a s k e l b u s i o s Lietu-
pranešimai iš okupuotos Lie- vos vyriausybes atžvilgiu įvyk-
tuvos nebuvo per daug pesimis- dė JAV prezidentas George 
tiški: galbūt todėl, kad išvengtų Bush. JAV vyriausybė 50 me-
cenzoriaus skustuvo... Praėjus 8 tų skelbė, k a d ji n i ekada 
dienoms nuo blokados pradžios nepripažino Lietuvos. Latvijos ir 
jau buvo jaučiama kai kur ių Estijos tautu okupacijos, tačiau 
prekių stoka, nors būklė nebuvo po kovo 11 d. paskelbtos Lie-
per daug bloga. Žinių pranešėjai tuvos nepriklausomybės šie visi 
optimistiškai teigė, kad Lie- JAV vyriausybių pareiškimai 
tuvoje maisto ne t ruks ilgesnį subliūško, lyg va ikų žaidimui 
laiką,nors jis gali būti ne toks naudojamas oro pr ipūs tas ba-
įvairus, kaip anksčiau yra buvę. lionėlis. JAV vyriausybei la-
Žmonės skatinami nesudarinėti biau rūpi išgelbėti M. Gorbačio-
maisto atsargų, o ypač ne- vo kaili ir įo imperijos nelie-
gendančių prekių, kaip makaro- čiamybe. negu išlaisvinti iš 
nai, mil tai ir pan . P rek ių sovietines vergijos ten prirakin-
sandėlių vedėjai praėjus pa- tas mažas :r didesnes tautas. 
vasario sėjai teigia, kad yra Anot senatoriaus Gordon Hum-
p a k a n k a m o s valgomų j a v ų phrey (R-R.L): „Mane verčia 

vemti besiklausant aukštųjų vy
riausybės pareigūnų antimo-
ralinių išsisukinėjimų". 

Dar daugiau JAV vyriausybei 
pageidaujant, PV.26 Sov. S-gai, 
visų pasirašytų su ta rč ių 
laužytojai, po derybų Paryžiuje 
Prancūzijoje buvo nutarta su
teikti didžiausio prekybinio 
palankumo statusą. 

Taip pat atrodo, kad G. Bush 
bus nuteikęs ir savo sąjungi
ninkus H Kohlį, V. Vokietijos 
kanclerį. Prancūzijos prezidentą 
Fr. Mitterandą paspausti apsup
tos iš visų pusių Lietuvos 
prezidentą Vyt. Landsbergį, kad 
pastarasis nors kiek pakeistų 
savo nusistatymą dėl nepri
klausomybės įgyvendinimo. 

Šiai krizei išvesti iš akligatvio 
minėti politikai kreipėsi į Vyt. 
Landsbergį, kad jis sušvelnintų 
reikalavimą dėl nepriklausomy
bes įgyvendinimo. Vyt. Lands
bergis užsienio žurnalistams 
Vilniuje atsakęs, visais kitais 
klausimais galima tartis ir juos 
diskutuoti, išskyrus nepri
klausomybę. V. Landsbergis 
toliau samprotavo, kad, .jeigu 
į šios bylos sprendimą įsijungė 
tokios stambios asmenybės, tad 
galima tikėtis, kad ir spren
dimas ne per daug toli". 

Į Sverdlovską Sibire buvo 
nuvykęs M. Gorbačiovas ten 
maištaujančius darbininkus 
apraminti ir pažadėti, kad po 
mėnesio ūkinė būklė pagerė
sianti ir krautuvės bus pilnos 
reikalingų prekių Stebėdamas 
plakatus, kuriuose buvo 
reikalaujama Lietuvai laisvės ir 
blokados atšaukimo, pre
zidentas pareiškęs, kad „tik 
tada su Lietuvos vyriausybe bus 
kalbamasi, kai ten bus atstatyta 
politinė būklė buvusi prieš kovo 
11 d." Praktiškai tai reiškia, 
kad niekuomet nesitars, jeigu 
tik Lietuvos parlamentas nenu
silenks imperator iaus 
įsakymui. 

Šį reikalą visapusiškai svars
tant gal ir būtų reikalingas 
šioks toks lankstumas, neatsisa
kant nuo nepriklausomybės įsi
galiojimo datos kovo 11d. Kai 
kurie komentariai prileidžia, 
kad Maskva, paskelbdama Lie
tuvai blokadą, t u o pačiu 
veiksmu pripažino, kad Lietuva 
yra jau atsiskyrusi ir formaliai. 
jeigu ir ne praktiškai jau yra 
nepriklausoma valstybė. 

Nesakyk ką žinai, bet žinok 
ką sakai. 

Lietuvių patarlė 

Lietuvoje išspausdinta kan. J 
Grubliausko knyga ..Anapus 
materijos". Autorius — tai vie
nas pirmųjų kunigų- kurio kny
ga spausdinama pokarinėje Lie
tuvoje. Tiesa, jau buvo anks
čiau spausdinta ekskunigių ar 
buvusių vienuolių knygos — 
knygos ateistine tematika, skir-
tos kovai su religija. Ir tai ne
nuostabu, nes iki pat pastarojo 
meto permainų Lietuvoje vienas 
pagrindinių tarybų valdžios 
uždavinių ideologinėje kovoje 
buvo prievartinis tautos ateiz
mas. An t r a ve r tu s , darosi 
suprantama ir autoriaus pasi
rinkta tema — Dievo egzisten 
cijos, jo buvimo įrodymo 
problema. 

J. Grubliauskas savo knygoje 
į šią problemą siekia pažvelgti 
giliau — neapsiriboja pozityviu 
Dievo egzistavimo įrodymu. Jis 
parodo netikėjimo priežastis, 
apgailėtinas netikėjimo pasek
mes, tikėjimo būtinumų. 

Tikėjimo verte nulemia tai. 
kad jis atsako į pagrindinius 
žmogaus gyvenimo klausimus, 
suteikia prasmę pačiam žmo
gaus buvimui. Žmogus yra 
Dievo sukurtas ir grįžta pas 
Dievą. Tikėjimu pažinta, priim 
ta Dievo valia gali nušviesti 
žmogui kelią į šį antgamtinį 
tikslą. Didelė tragedija žmogui, 
jei praranda tikėjimų Dievu: 
sieloje atsiranda tuštuma.nusi 
vylimas. netikrumas. Sielą už
pildo surogatais, naikinančiais 
pačią žmogaus prigimtį: alko
holiu, narkotikais , nusikal 
timais — visu tuo . kas naikina 
]\ patį, kas naikina ir ištisas 
tautas. 

Kad egzistuoja aukštesnė 
galia — Dievas, galima patirti 
iš jo kūrybos pėdsakų. Tik pro 
tingo kūrimo išdavoje gali 
visatoje, gamtoje egzistuoti 
tva rka , harmonija , t iks i 
ingumas. Pasaulyje matome 
įkūnytos minties pėdsakus, 
begalinio intelekto minties pėd
sakus. Pati materija savyje yra 

pasyvi — ji negali duoti to, ko 
neturi: ji tik ..kažko" kito 
gali būti sutvarkoma. 

Akivaizdžiai Dievo kūrybos 
pėdsakai yra matomi gyvybėje 
ir ypač protingoje gyvybėje — 
žmoguje. Protavimas, valios 
veiksmai, sąžine — visa tai yra 
dvasines apraiškos, ne medžia
gos savybės. Ir šios dvasinės 
apraiškos yra aiškiai kryp-
tingos. tikslingos, aiškiai krei 
pia žmogų antgamtiniu tikslu. 
Ar ta i galėjo kilti savaime? 

Knygoje gana plačiai pa 
teikiama genialių mokslininkų 
pažiūros: ne vienam nekelia 
prieštaravimų mokslas ir tikėji
mas. Jie netgi, anot M. Plaucko. 
papildo vienas kitą. Tik trupu
tis pažinto mokslo tolina žmogų 
nuo Dievo, daugiau mokslo — 
p r i a r t i n a pr ie Dievo Dar 
daugiau mokslas be religijos 
yra luošas, religija be mokslo — 
yra akla 

Tiki mokslininkai, tiki ir 
genijai. Kodėl gi yra netikin 
čiųjų? Autorius gvildena ir šią 
temą. Jei tikėjimas yra paremtas 
priežastingumo principais, tai 
netikėjimas ..stiprių" pamatų 
neturi. Dalinai to priežastimi 
y ra nerūpest ingumas, savi
meile, laiko mada. netgi bloga 
valia Niekas kitas taip nenei
gia tikėjimo kaip tas. kuris yra 
suinteresuotas , kad nebūtų 
Dievo Dalis netiki, nes nesu
pranta tikėjimo tiesų. Savo pro 
tu žmogus gali suvokti esant 
Dievą, bet nerealu yra norėti 
pilnai, visiškai suvokti Dievą 
jo esmėje, suvokti jo paslap
t is . Dievas — begalinis, o žmo
gus viso labo — tik ribotas jo 
kūrinys. 

Knyga yra skirta Lietuvos 
žmonėms. Ja naudinga perskai 
tyt i ir išeivijos lietuviui: kad 
ge r i au s u t v i r t i n t u m e savo 
tikėjimo pagrindus, geriau rver 
t intume ta nuostabią Dievo do
vaną. 

• 

Kun. R a m a n a u s k a s , MIC 

ALT sąjungos se ime gegužes 12 13 d Bostone i yarbes nar ius pakelti 
ilgamečiai sąjungos nariai: Antanas Mažeika. Teodoras Bhnstruhas ir Mečys 
Valiukėnas Nėra Stasio Santvaro. 

Žmogus niekados neturėtų šiandien jis yra išmintingesnis, 
gėdytis prisipažinti prie savo negu vakar buvo. 
klaidos, nes t a s rodo. jog Pope 

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

J U O Z A S R U D Z E V I Č I U S 

13 
Iš tolimesnių V. Kapsuko kariuomer - puolimų 

matoma, kad buvo s iekiama užimti Lietu v s vidurį , 
su Kaunu. Kai vieni bolševikų daliniai - :•'> K a u n ą 
iš šiaurės rytų, jų 7 pulkas artėjo, puolė Ked.i įių kryp
timi, kiti jų daliniai supo Kauną iš pietų va k rų, puolė 
Alytaus, Darsūniškio. Prienų, Dzūku Nen no kryp
timi. Pavykus jų planui , užėmus Lietuvi idurį, ir 
likusių Lietuvos pakraščiu l ikimas būtų hir. ęs kuone 
kar tu išspręstas. 

Vasario 8-9 dienomis savanoriai laime ovas t ies 
Kėdainiais Ten kau tyn ių laukuose pir: oju žuvo 
kareivis (puskarininkis) Povilas Lukšy- ' ž penkių 
dienų, vasario 13 d. Alytuje, an t Nemu> ti l to, už 
tėvynės laisvę savo gyvybe atidavė pirm Lietuvos 
kar ininkas — Antanas Juozapavičius. Ar šio kar i 
ninko ir kitų su raudonaisiais rusais. !• "ka is an t 
Nemuno krantų žuvusiųjų atminimui žm< ės sudėjo 
ir šį ..Ant Nemuno k r a n t o " dainų var ianu. 

Ant Nemuno k ran to , an t žemės šaltes 
Ten guli j aunut i s kareivis. 
— Kelkis kareivėli, narsus karžygėli 
Jau tavo pulkelis viešu keliu eina 
Kaip kelsis j aunas kareivėlis, kaip klau-'-'S koman

dos narsus karžygėlis, kai jo akių šviesum >u dengia 
tamsus mirties debesėlis... Kiek tų jaunu kareivėlių, 
narsių karžygel ių nepr ik lausomybės - a r a i pa
reikalaus, tada nė vienas nė spėti nedr.-o, jų vis 

ilgėjančios eilės galo nenumatė niekas. Kovos laukuose išvaduotas Panevėžys, Ukmerge. Panevėžio atva-
išliejamas kraujas dar garsiau šaukė tautą už laisvę 
kovoti. Žūstantys kariai savo kūnais vis platesnius, 
stipresnius kelius į laisvę grindė. Išretėjančias voras 
papilde naujai atvykstantys savanorių būriai. 

davime aktyviai dalyvavęs pulk J. Petruitis savo 
atsiminimuose rašo: ..Surenku kuopą ir žygiuojam i 
priekį. Mūsų savanoriai pirmą kautynių krikštą gavę. 
pamate, kaip reikia kariauti . Jie per šią valandą daug 

Raudonieji bolševikai,pralaimėję prie Kėdainių ir išmoko Tas pirmas kautynių krikštas, palyginti. 
Alytaus srityje sutikę nenugalimą pasipriešinimą, pavyko, nors mūsų grobį - kulkosvaidžius - pasiėmė 
neįstengę prasiveržti per Nemuną, matyt, savo sau Panevėžio batalionas". 
nesėkmės pabūgo. Kai dar dabar tarybinėj spaudoje Gegužės mėn. 25 d. buvo pašaukti vadinami pirmie-
rašoma. puolėsi savo padėtį gelbėti: ..kad būtu galima ji naujokai, nors sritiniai šaukimai jau buvo ir anks 
sėkmingiau kovoti su interventais ir vidaus kontr čiau. Šiuo metu kariuomenėje jau buvo apie 6000 
revoliucija. 1919 m. vasario 27 d. Tarybų Lietuva ir savanorių. 
Tarvbų Baltarusija susijungė į Lietuvos — Baltarusijos Čia paminėta tik viena kita išvaduojamų ryškesnių 

gyvenviečių. Kovos vyko. kartais galėtume sakyti, už 
kiekvieną didesne vietovę Visa tai jose dalyvavę kariai 
yra aprašę, paskelbę spaudoje. 

Iš čia paminėtų mūsų kariuomenės sėkmingų 
žygių, hutų netikslu manyti, kad kovos su raudonai 
šiais rusais tebuvęs nuotaikingas pasivaikščiojimas. 

TSR (sostinė Vilnius, Liaudies Komisarų tarybos pirmi
ninkas - V. Kapsukas)". Tenykštėje spaudoje rašoma, 
kad Tarybų Rusija Lietuvoj kovojančiai rusų bolševiku 
kariuomenei karines pagalbos siuntusi pakartotinai. 
bet nė tai jų padėties nepataisė. 

Lietuvos kariuomene perėjo j puolimą. Kovo men. 
raudonieji rusai buvo atmušti nuo Jiezno. Krekenavos. Tie laimėjimai buvo pasiekiami vien didžiu ryžtu ir 
Balandžio men. savanorių kariuomene buvo kraujo aukomis. O ir vėl, argi nebuvo tada tos dienos, 
bepasiekianti Vilnių. Jojau ir bokštai matėsi balti, bet kai pašaukti kariuomenėn kartai narsiai kaudamiesi, 
jį užgrobė įsiveržę lenkai Kas galėtų pasakyti, ar ne o savanoriai ir pačią didžiausią auką - savo gyvastį 
prie Vilniaus artėjant vykusiose kovose ant Nerio brangia savo noru nešė į kovų laukus. Jei anas dienas 
krantų, žuvusiųjų atminimui buvo sudėta ši nostalgine sugrąžinti galėtume, belaisviu dienas pajustume. 
Nerio daina 

Žygiuoja kareivis per smėlį. 
Palikes tėvelių namus. 
Namuose jo laukia mergelė 
Ir laukia nuleidus akis... 
O jis nebegrįžta nuo Nerio, 
Nuo Nerio smėlėtu krantų... 
A. Šapokos redaguotoje Lietuvos istorijoje rašoma, 

kad 1919 m gegužes viduryje „mūsų jėgos dar nebuvo 
didesnės kaip 5-6 tūkstančiai durtuvų (pėstininkų), 10 
patrankų ir 200 kardų (raitelių). Gegužės mėn. buvo 

sužeistųjų šauksmą, žūstančių paskutinius žodžius iš 
girstume. ir siu kovojusių dalią pažintume, kokia 
kaina, ryžtu atvaduojamų gyvenviečių trobelėse buvo 
įžiebiami laisves žiburėliai. Tragiško likimo paliestuo
sius Liudvinavo apylinkių žmones mmejo p-lna širdies 
skausmo daina 

Gal alpsta nelaisvėj priešų uždarytas. 
Gal ilsis, kur krūmuose kulkom numarintas?* 
O, tau sesele, argi neskauda širdies. 
Kai savo brolelj dejuojant girdi'' 

(Bus daugiau" 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. gegužės mėn. 31 d. 

"Nejaugi sovietai užminę, kad pats 
Leninas 1920 m. pasirašė Taikos 
Sutartį, kurioje amžinai atsižadėjo 
visų pretenzijų į Lietuvą." J 

Viktoras Nakas 
McNeil Lehrer 

"AŠ manau, kad yra taktinė politinė 
klaida laikyti Gorbačiovą svarbesniu 
už demokratinį procesą." 

Gintė Damusytė 
USA Today 

LIC Dirba "Amerikos lietuviai tikėjosi daugiau 
iš savo valdžios, negu tuščiu žodžių 
dėl Lietuvos nepriklausomybės." 

Mari jona Skabeikienė 
VVOR Radio 

"Lietuva niekuomet teisiniai nebuvo 
dalis Sovietų Sąjungos ir todėl, negali 
būti išsu.'ji;nn išsijungi H" 

Kun. Kazimieras Pugevicius 
T h e New York Times 

"Visi žino, kad ten dirbamas labai reikalingas darbas net visai Lietuvai, jos tarptautinei reprezentacijai. Reikia paremti". 
Vytautas Landsbergis 

Lietuvos Darbą 
Nuo Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimo, Lietuvių_Informacijos Centras (LIC) yra atlikęs savo d a r b ą ir užduoti, grei tai , taikliai ir efektingai. 
LIC darbuotojai yra atsakę t tūkstančius skambinimų, ir paklausimų.apie [vykius Lietuvoje. Kasdien su si r išama su Lietuva telefonu, telefaksu ir teleksu. 

Žinios ne tik atplaukia is Lietuvos, bet yra i r perteikiamos is Amerikos į Lietuvą. LIC yra tapęs Lietuvai langu t Amerikos visuomenės nuota ikas ir 
požiūrius. LIC taip pat pagal užsakymą informuoja mūsąlietuviskus veiksnius, veikėjus, spaudą ir r ad i j ąap i e besivystančius įvykius. 

Šiomis dienomis yra itin svarbu kontaktas su Amerikos spauda, televizija ir radiją, nes jos formuoja visuomenės nuomonę. Skubus tiesos paskleidimas turi 
gyvybinės reikšmės. Ne kar tą esame matę LIC darbuotojus šiose televizijos programose, skaitę jų,pasisakymus Amerikos spaudoje ir g i rdėję juos per radiją: 

Spauda 

The New York Times 
The VVashington Post 
Philadelphia Inąuirer 

Los Angeles Times 
VVashington Times 

New York Post 

USA Today 
Cleveland Plain Dealer 

Newsweek 
Associated Press 

Reuters 
Argentinian News 

The Times (Anglija) 

Viktoro Nako Debatai 
Melor Sturua 

buvęs Izvestia korespondentas 
Crossfire 

Oleg Derkovsky 
Soviete Ambasados Atstovas 

CBS This Morning ir 
McNeil Lehrer News Hour 

Televizija 

NBC Network News 
ABC \etwork News 
CBS Netvvork News 
Cable News Network 

Crossfire 
McNeil Lehrer News Hour 

Today Show 
National Public Radio 

Good Morning America 
CBS Morning News 

Christian Broadcast Network 
This VVeek VVith David Brinklev 

Nors LIC darbas yra nepaprastos vertės Lietuvai ir j ų mažo Štabo įdedamos valandos viršyja žmogiškumą. LIC darbuotoja i nedažnai išgirsta aČiū už j ą 
vedamąta ip svarbądarbą, Per praėjus i pusmet i ne k a r t ą y r a grėsejs rimtas pavojus uždaryti Viktoro Nako vedamąVVashingtono b i ū r ą d ė l lėšų.stokos. 

Finansinė parama Lietuviųjnformacijos Centro išlaikymui ateina didžiąja dalim iš pav ien iąaukoto jų . 

Mes, &a žemiau pasirašę asmenys, tar iame Lietuvių, Informacijos Centrui dideli ir nuoš'irdąac'iū už j ų profesionaliai a t l i e k a m ą d a r b ą , uŽ jų^pasiŠventimą, 
už jąryžtą! Mes prašome ir Jus paremti LIC darbą ir padėti j iems išlikti gyviems! Nors visos aukos, ir didelės ir maz'os, yra ver t inamos , r ag iname Jus kuo 

plačiau atverti savo kišenes ir širdis šiai tikrai vertingai institucijai. 

Mes Remiame 
Dr. Kazys Ambrozaitis 
Chesterton, Indiana 

Prof. Jurgis ir Dalia Anysas 
Chicago. Illinois 

Adv. Gabrielius Gedvilą 
Seattle, Washington 

Vacys ir I>aima Garbonkai 
Burr Ridge, Illinois 

Valdas Graužinis 
San Diego, Califomia 

Dr. Juozas Kazickas 
Pres., Neris International 
New York. New York 

Jūratė Kazickaitė 
Pres., Viltis Productions. Inc. 
New York. New York 

Dr. Petras Kisielius 
Cicero, Illinois 

Albinas ir Dana Kurkuliai 
Wheaton. Illinois 

Dr. Romas ir Audronė Misiūnai 
,Vew York, New York 

Jonas ir Irena Pankai 
\Vestchcster, Illinois 

Zenonas Petkus 
Chicago. Illinois 

Kun. Antanas Saulaitis. S.J. 
Chicago. Illinois 

Vacys ir Viktorija Šauliai 
Evergreen Park, Illinois 

Dr. Vytautas ir Indrė Šemogai 
Chicago. Illinois 

Adv. A ntanas Vilutis 
Ft. Wayne, Indiana 

Adv. Po\iIas Zumbakis 
Chicago. Illinois 
Jei norėtumėte įsijungti parašu 
ir auka prie sekančio panagaus 
skelbimo, prašom kreiptis į 
Ethnic CrtitimunityServices -
(312)641.3428. 

AŠ noriu paremti Lietuvių Informacijos Centro darbą šiame kritiškame laikotarpyje. 
Pridedu aukų: 

DSl.(KK) O $500 DS100 D $50 Q $ 
Pavardė/vardas 

Adresas. 

Čekius rašyti ir siųsti: LCRA'Lithuanian Information Center 
351 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207 

Lietuvių Informacijos Centras yra Lietuvių KatalikiįReliginės Šalpos padalinys. 
Aukos yra nurašomos nuo taksų mokesčių. 
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GALIMYBĖ STUDIJUOTI 
AMERIKOJE 

Pris ikel iančia i nepriklau
somam gyvenimui Lietuvai 
reikalinga įveikti izoliaciją. 
Sovietinės okupacijos ilgalaikis 
uždarumas ir jos piktybiai 
tikslai atskyrė Lietuvą nuo 
Vakarų demokratinės gyvense
nos pasiekimų, nutraukė visus 
mokslinius ir ūkinius saitus su 
Vakarais, šalį pavertė visiškai 
priklausomą nuo Maskvos. 

Reikės didelių ir ilgalaikių 
pastangų įveikti sudarytas dirb
tines kliūtis krašto ūkyje ir 
žmonių parengtyje įvairiarūšei 
ve ik la i . Vienas iš būdų, 
remiančių pastangas šiai pa
dėčiai įveikti, eina universite
tinio pasiruošimo užsieniuose 
keliu. 

Roosevelto universiteto Chi-
cagoje yra išrūpintos sąlygos 
grupe i nesen ia i įsigijusių 
universitetinį išsimokslinimą 
Lietuvos jaunuolių tęsti tolimes-

POLITINĖS 
PASTANGOS 

Angelė Nelsienė, JAV LB 
tarybos ir Baltic Freedom 
League pirm. bei Americans for 
Independent Lithuania tarybos 
pirm., j au daugiau kaip du 
mėnesius intensyviai dirba Wa-
shingtone senatorių, kongres-
manų patarėjų tarpe, propaguo
dama Lietuvos Nepriklausomy
bės teisėtumą ir ieškodama pri
tarimo ir pagalbos Lietuvai. 
Tokios pagalbos įvairių būdų 
formoje ji ypatingai rado Colo-
rado sen. Armstrong asmenyje 
ir įstaigoje. Jos prašomas, jis 
anksč iau paskleidė laišką, 
remiantį Lietuvą, prez. Lands
bergį ir apie tai stipriai pasisakė 
Senate, o šiomis dienomis vėl 
parašė laišką prez. Landsber
giui, pažadėdamas savo paramą, 
išreikšdamas pagarbą jam ir 
visai tautai ir skatindamas tvir
tai laikytis. Sen. Armstrong 
taip pat persiuntė prez. Lands
bergio laišką prez. Bush. Šiuo 
metu Angelės Nelsienės pra
šomas, ruošia įstatymo projektą 
dėl va i s tų ir medic in inės 
pagalbos. Dėl tokio įstatymo 
projekto Senate ir Kongrese 
Angelė Nelsienė jau rado keletą 
stiprių pritarėjų ir rėmėjų — jų 
tarpe respublikonų mažumos 
vadą kongr. Bob Michel, sen. 
Pa t r i ck Moynihan, P e t e 
Wilson, Alan Dixon. Tikimasi, 
kad g re i tu la iku tai b u s 
įgyvendinta. 

Laiškas 

IŠ DIDELIO RAŠTO 
I Š Ė J O IŠ KRAŠTO 

Visados blogai, t i es iog 
papiktinančiai pasijausdavau 
mūsų spaudoje i šk re ip t a i 
spausdinamais svetimųjų var
dais. Bet kada „Laiškuose lie
t u v i a m s " radau kažkokio 
kongresmano Kristoforio Kokso 
pavardę nusprendžiau parašyti 
„kalbos žinovams", kad tai jau 
per daug. Meski te t u o s 
nevykusius išmislus ir rašykite 
tikrinius vardus lietuviškoje 
spaudoje, kaip jie turi būti 
rašomi. Kas būtų. jeigu mūsų 
vardus amerikietis pradėtų 
r a šy t i kaip i š ta r ia? Ar 
atpažintume apie ką kalbama? 
Džiaugiamės radę Vilnius (ne 
Wilno>, o patys iškraipome kitų 
vardus. Randame prez. Bušas, 
bet nerašo Bušienė. O kaip su 
viceprezidento pavardės ištari
mu būtų? 

Dabar, pasklidus po platų 
pasau l į , esti r e ika l a s ir 
žemėlapyje ir telefono knygoje 
vardus rasti. Todėl reikalinga 
taisyklingai vardai rašyti, o ne 
kokia ambicija r e m i a n t i s . 
Prašome pagalvoti apie ta i . 

A. Gai l iūnas 
Hartford. Ct 

nes studijas biznio, ta i yra 
verslo srityje. Tai vienų metų 
aspirantūros pradinės studijos 
magistro (Master-degree) laips
niui įgyti. Jų pradžia — 1990 
metų ruduo. Šio pobūdžio 
studijų galimybę išrūpino inž. 
Antanas Rudis. Studentų kelio
nės išlaidos iš Lietuvos 
Amerikon, jų pilnas išlaikymas 
ir mokestis už mokslą bus ap
mokamas iš at i t inkamų šio 
pobūdžio studijoms remti 

Amerikos fondų. Marija 
Rudienė, Bendro Amerikos 
Lietuvių šalpos fondo pirmi
ninkė, sutiko šią studijų progra
mą administruoti. 

Ryšium su tuo kviečiami iš 
Lietuvos labai gerai baigę 
universitetinį išsimokslinimą ir 
įgiję diplomą mokantieji anglų 
kalbą jaunuoliai . Pirminei 
paraiškai reikalinga atsiųsti 
lietuvių kalba gimimo vietą, pa
grindinę mokslinio domėjimosi 
sritį, hobby arba laisvalaikio 
temą, anglų kalbos mokėjimo 
laipsnį, šeimos padėtį, baigu
siojo mokslą darbovietes ir 
pareigas. Būtinai nurodyti bai

gimo pažymių vidurkį ir dviejų 
geriausiais bei dviejų blogiau
siais p a ž y m i a i s įver t in tų 
disciplinų pažymius Jeigu yra. 
nurodyti namų telefono numerį 
ir ryšiui patikimiausią laiką. 
Diplomų ir mokslo baigimo 

Brang i am. 

• A.tA. 
dr. JUOZUI SKAUDŽIUI 

jo mylimai žmonai SALOMĖJAI SKAUDIENEI, jų 
dukroms ir jų šeimoms reiškiame giliausią užuojautą 
ir kar tu išgyvename tą liūdesį." 

Antanas, Marija ir Vida Kiziai 

Lithuanian 
"HOTLINE" 
5 1 1 E. 12~7th S t r e e t . L e m o n t , IL B D 4 3 9 
( 7 0 e ) 2 5 7 - 6 7 7 7 • Fax ( 7 0 8 ) 2 5 7 - 6 S 8 7 

PADĖKIME LIETUVAI! 

1 DktBop Nctuvtų 6mm—mmdĘM WasNngtone bus 
birželio 1-2 d. Rengia Lietuvių Bendruomenė ir VLIKAS. 
Nuvykus į VVashingtoną, dėt smulkesnių žinių skambinti tel. 
703-522-0435. 

2. Kurto negali vykt [ VVashingtoną, kviečiami daly
vauti demonstracijose Rockford, IL, šeštadienį, birželio 2 d. 
Demonstracijos įvyks prie Rockford Metro Center, kuriame 
vyksta Republican of Illinois konvencija. Informacijai skam
binti: Almai Erlcag-n, tai. 815-282-5180. 

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

LITHUANIAN „HOTLINE" PRAŠO TALKOS IR AUKŲ! 

1990 m. 
stovyklų kalendorius 

Lietuvių kilmes — anglų kalba — liepos 1-14 d. 

Uetuvi ikal kalbantiems — liepos 15-rugp 4 d. 
(stovyklauti dvi ar tris savaites) 

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

Seimų savaitė — rugp. 5-12 d. 

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

£>i~ STATYBA JAU PRASIDĖJO!!! 

pažymėj imų dar nes iųs t i . DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. gegužės mėn. 31 d. 5 
Paraiškas — gyvenimo apra- — 
šymus skubia i s iųs t i šiuo 
adresu: Balfas. 2558 W. 69th 
St ree t , Chicago. IL 60629. 
U.S.A. 

K. Ėringis 

Tebūna lengva svetingos žemės velėna mūsų drau
gijos narei 

A.tA. 
PRANAS BIRGILAS 

Gyveno Chicagoje. Bridgeporto apylinkėje. 
Mirė 1990 m. gegužes 27 d., sulaukęs 71 m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesers sūnūs: Jonas Brink -

manas ir Viktoras Motiejūnas ir jų šeimos bei kiti giminės 
Kūnas pašarvotas ketvirtadieni, gegužės 31 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Jurgio F. Rudmino koplyčioje. 3319 S. Lituanica Ave. 
Laidotuvės įvyks penktadieni, birželio 1 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas j Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdęs sesers sūnūs ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. J. F. Rudminas. Tel. 312-927-1138. 

A.tA. 
ONAI GRIŠKELIENEI 

Velionės liūdinčius — vyra PETRĄ- vaikus ir jų 
šeimas — nuoširdžiai guodžia 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
Vet. gyd. JUOZUI SKAUDŽIUI 

mirus , liūdesyje pasil ikusiai žmonai SALOMĖJAI, 
d u k t e r i m s JŪRATEI , VIDAI ir N I J O L E I su 
šeimomis, giminėms be i ar t imiesiems re iškiame 
nuoširdžiausią užuojautą. 

Estelle ir Kazys Gogeliai 
Ona Gogelytė 
Vida ir Linas Orentai 

A.tA. 
ONAI GRIŠKELIENEI 

iškeliavus j Amžinybe, liūdesyje likusiems: vyrui 
PETRUI, dukrai LIUDAI RUGIENIENEI su šeima, 
sūnui KĘSTUČIUI su šeima, sūnui RIMANTUI su 
žmona, seseriai GENEI MODESTAVIČIENEI su 
šeima, broliui VYTAUTUI KARIŪNUI su šeima ir 
visiems kitiems giminėms nuoširdžia užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi 

Julija ir Jonas Kučinskai 
Mėta ir Kazys Linkai 
Elena ir Paulius Leonai 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE RE AL ESTATE 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 52:1-0440 

V-

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

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

ra M t s . K O M P I U T E R I Ų 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste • priemiesčiuose Šak
ninga* patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BELL 8ACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KFDZIE 

778-2233 

m M i 5 . 

Parduodam* greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui' 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę •amautojai. 
MLS kompiuteris 
Perkame-parducKV.rne ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietinė Įstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

l ietuviams žirny ^ ir patikimas vardas 

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

j ū s ų n a m u s . 

Patarnauja nuosavybių Dirkime bei 
pardavime Kreipt is tel (312) 
767 -0600 arba ( 312 ) 7 7 8 - 3 9 7 1 . 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One Stop Real Estata 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

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

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

£ Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, greit bus įrengti 
..condominiums'. Liepos mėnesį savininkai galės pra
dėt čia kraustytis. 

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

GERIAUSIĄ PIRKINĮ ČIKAGOS PIETVAKARIŲ RAJONUOSE 

Dar yra keletas neparduotų ,,condominiums". Jeigu norite čia 
gyventi ir nusipirkti „condominium" priesstatybine kaina, tai 
paskubėkit. 

KAINOS KILS 1 0 H BIRŽEUO 1, 1990. 

Dabar yra: 
1 mieg.. 1 vonia, virtuvė, „dinette", salonas — $55,000 
1 mieg.. raštinė. 1 vonia, virtuvė, „dinette" — $70,000 
1 mieg.. 1 vonia, didžiulis salonas/valg., virtuvė — $80,000 
2 mieg.. 2 vonios, didelė virtuvė ir salonas — $80,000 

Smulkesnei informacijai skambinkit Rūtai Sušinskienei 
(709) 301-0990 ar (709) 287-7114 

arba rašykit: 
Century 2 1 PrHiM Real Ettate 

1 4 3 0 0 9 . 9eH Rd. 
Lockaort , IH. 40441 

Namai apziūrajhmii 
Sefcmad., blriai'o 3 d. 1 - 4 v. p.p. p. 

6213 S Komansfcy 

Q MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitls,Realtor 
Nuosavybių oardavimas Income Tax 

5953 S. Kadzle Ava. 
Tai. 436-7878 

I 
2 butai Karališka' 
mieg kamb k>e«. 
virtuvė ir vonia; 3 k. 
mui; 2 auto. mūri r s 
elektra ir vandene < 

Visas mūrinis su 3 
aute. Atremontuota 
b rūsyje išnuomoji-
iraias Naujai įvesta 
tymas: labai švarus 

FOR RENT 

6210 S Matvtna Ava. 
Nauja* pastatyta? 6 
3 dideli mieg JDa* 
virtuvėje; 3 vornoi 
ištisas rūsys alu~ 
langai; 7 rūbmec 

parko ir autobus' 
krautuvės Dauc • 

• amb. mūrinis namas 
' ąžuolinės spintelės 
<amb valg kamb . 
> apdaila; ..thermal' 
Vi bt. iki mokyklos, 

si iki banko ir Jewei 
^dų. Skubėkite' 

Išnuomojamas saulėtas 5 kamb. 
apšildomas butas. Suaugusiems 68 
St. & Washtenaw Ave apyl Arti 
bažnyčios $375 00 i mėn 

Tel . 927 -5745 

MISCELLANEOUS 

No. 635 — 71 St a Pulaski Rd. 
3 butai. 3 mieg ' vonios pirmame 'r an
trame aukšte " virtuvė su medžio 
spintelėm; nau;a- • arjto vandens tankas 
ir šild. sistema '»» sklypas. 4 kamb 
rūsyje: 2Vj aute . 'ažas mūrinis Puikia: 
prižiūrėtas, g e ' ^ rkinys. 

•<• AR NORI"? PARDUOTI? " 

Savo namą •'-• 
skambinkite teie*' 
3ėkmingai jums . 
jalime padėti. -• 
Mamo |vertinirri„ 
tabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
(312) 434-7100 

' parduoti, tik pa-
• Mūsų pardavėjai 
arnaus Mes jums 
augiau stengiamės 
imbinkite skubiai — 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

1QO/o—20%—300/i pigiau mokėsit už 
automobil io ir ugnies draudimą pas 

mus 
F R A N K Z A P O L I S 

3 2 0 8 V a W e s t 9 5 t h S t r e e t 
T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

į . • * » 
E L E K T R O S 

(VEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicngos miesto leidimą Dirbu ir 

užmiesty Dirbu greitai garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD 

V1arquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

1-1312)^76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Ro.id 
Palos H i l l s , I l l i no i s n04h5 

708-130-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

C K e r o . I l l i no i s 60650 

708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144f> Suith 50th Avenue 

C i c e r o , I l l i no i s 606 =>0 

708-652-1003 

Visus l a i d o t u v i ų namus gal i te pasiekt i 
s k a m b i n d a m i 1-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M PETKUS 
I AVVRFNCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

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

PATARNAUJA CHKAGOJK BKI PRIKMIKSt IUOSE 
T e l . (708) 652-5245 

) i 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. gegužės mėn. 31 d. 

x Šv. Kazimiero seserų vie
nuolija kviečia dalyvauti šv. 
Mišiose, prašant Dievo, kad 
vienuolijos steigėja Motina 
Marija Kaupaitė būtų paskelbta 
palaimintąja. Šv. Mišios bus 
trečiadienį, birželio 6 d., 7 vai. 
vak. centr inio vienuolyno 
koplyčioje, 2601 W. Marąuette 
Rd. Šv. Mišias atnašaus kun. 
William Zavaski, Waukegano 
Šv. Baltramiejaus parapijos 
klebonas. 

x Įdomios futbolo rungty
nės bus šį sekmadienį, birželio 
3 d., 1 vai. p.p. Marąuette Parko 
aikštėje, ku r Chicagos lietuvių 
futbolo komanda Liths žais 
prieš iš Lietuvos lietuvių futbolo 
komandą, dabar viešinčią 
Chicagoje. Rungtynės žada būti 
aukšto lygio. 

x Dr. J o n a s Adomavičius, 
nuolatinis gilaus žmoniškumo 
skiepytojas, atsiliepdamas į 
prašymą paremt i Lietuvių 
Informacijos centro New Yorke 
darbą Lietuvos laisvės bylai gin
ti, paaukojo 1100 dol. Tai gražus 
pavyzdys visiems profesio
nalams. 

x Cicero ir Be rwyn miestų 
pareigūnams reikia parodyti, 
kad gyventojai yra susirūpinę 
daugėjančiais nusikaltimais ir 
padaužų gaujomis. Sekmadienį, 
birželio 10 d. 2:30 v. p.p. jie at
vyks į gyventojų susirinkimą, 
kuris vysk Mary Queen of Hea-
ven parapijos salėje, 5300 W. 24 
Place. Svarbu, kad jie matytų 
kuo daugiau gyventojų. Lie
tuviams nuvažiuoti (ten maža 
vietos automobilių pasistaty
mui) bus autobusai, tik reikia iš 
a n k s t o užsiregistruot i , kad 
žinotume, kiek vietų. Regist-
ruokimės šį sekmadienį po 
lietuviškų Mišių Šv. Antano 
bažnyčios prieangyje. 

x Dzūkų draugi jos t rad i 
c in is subuvimas bus birželio 3 
d. Šv. Mišios Jėzuitų koplyčioje 
bus 11:15 vai. ryto, o po to iš
kilmės prie Žuvusiems už Lietu
vos laisvę paminklo. Dzūkų pa
bendravimas bus Jaunimo cen
tro posėdžių kambaryje. Visi 
Chicagos dzūkai kviečiami 
šiame subuvime dalyvauti. 

x Cha r l e s Sable-Šabl iaus-
k a s , žymus rekorduo tos 
muzikos rinkėjas, paaukojo 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrui daugiau kaip penkias
dešimt senų lietuviškų plokš
telių. 

x Seselė Marga r i t a kalbės 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų metiniame susirinkime, 
k u r i s bus Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje birželio 
10 d. po aštuntos vai. šv. Mišių. 
Šv. Mišios rėmėjų intencija bus 
birželio 3 d. 8 vai.r ytą. Prašomi 
visi rėmėjai, prijaučiantieji ir 
svečiai šv. Mišiose ir susi
r inkime dalyvauti. 

x U . S . C e n s u s B u r e a u 
i e š k o vietinių lietuvių, kurie 
nori darbo. Lietuviai gyveną 
Garfield Ridge, Brighton Parke 
ir Bridgeporte, kurie norėtų 
dirbti su U.S. Census Bureau 
prašomi paskambinti į būsti
nę ir prisistatyti. Darbas yra 
laikinas. Būstinės numeris yra 
650-2045 ir pakalbėkite su lie
tuvaite Judita. Paskambinėjus 
galėsite susitarti dėl laiko susi
t ikt i su viršininkais ir. kur 
reikės, užpildvti reikalingas for
mas. 

x Raginame visus l ietuvius 
s k a m b i n t i Republican Natio
nal Committee, 312-641-6400, ir 
pareikšti nepasitenkinimą, kad 
respublikonai nepritaria Lie
tuvos nepriklausomybei. 

(sk) 

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

tsk) 

x NAUJI AUTOMOBILIAI 
j ū s ų g iminėms Lietuvoje — 
pigiai! įstaiga dirba nuo 9 
v.r.—5 v. p.p.; šeštadieniais iki 
2 v p.p. Tel 312-436-9123. 

(ak) 

x NAMAMS PIRKTI PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais jmokejimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės j Mutual Federal Savings, 
2212 West CVrmak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

i s k > 

A R A S 
i Ir lateom* vtoi( riMh( 

S T O G U S 

ARVYDAS KKLA 
312-7*71717 

x JAV LB kraš to valdyba 
ir Margutis rengia .,Giesmių, 
dainų, žodžio ir muzikos 
savaitę" liepos 1-7 d. Vilniaus 
universiteto mergaičių choras 
„Virgo" liepos 1 d. 10:30 vai. 
ryto giedos Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje. 
Tą pačią dieną 3 vai. p.p. 
„Virgo" choras koncertuos Jau
nimo centre. Vilniaus Jaunimo 
teatro spektakliai (Žemaitės 
komedija ,,Trys mylimos*') 
rengiami liepos 3 d. 7:30 vai. 
vak. ir liepos 4 d. 3 vai. p p. Jau
nimo centre. Vilniaus „Virgo" 
choras antrąjį koncertą atliks 
liepos 7 d. 7 vai. vak. Jaunimo 
centro salėje. Vilniaus Jaunimo 
teatras dalyvaus Chicagoje ren-
giamame T a r p t a u t i n i a m e 
dramos festivalyje, o Vilniaus 
universiteto mergaičių choras 
„Virgo" dalyvaus Montanoje 
rengiamame Tarptautiniame 
muzikos festivalyje. 

x Alius J . Meilus, išlaikęs 
suvestinius egzaminus aukš
čiausiais pažymiais baigė ma
gistro laipsnį Operations Re
search srityje George Washing-
ton universitete. Siekdamas 
magistro, A. Meilus mokėsi 
dviejų Lanchester laureatų 
globoje, išlaikydamas jų klases 
aukščiausiais pažymiais. Profe
sorių pasiūlytas , j i s buvo 
pakviestas dalyvauti Omega 
Rho, Operat ions Research 
Honor Society. Kolegų iš
rinktas, jis eis viceprezidento 
pareigas ateinančiais mokslo 
metais. A. Meilus t ęs mokslus 
siekdamas doktorato laispnio. 

x „Journey", Šv. Kazimiero 
seserų vienuolijos laikraštis, Nr. 
2 d., išėjo iš spaudos gausiai 
iliustruotas ir su daugeliu 
išsamių straipsnių apie seserų 
gyvenimą. Ypač įdomus Vasario 
16-tosios prisiminimas, Phila-
delphijos ark. A. J. Bevilacąua 
apsilankymas ir kard. Primates-
ta Argentinoje įžadų priėmimas. 
Redaguoja ses. Agnesine Der-
ing, jai padeda Tammy Oswald. 

x A. a. gen. konsulės J u z ė s 
Daužvard ienės įamžinimui 
Tautos fondo Lietuvos laisvės 
ižde R. Lietuvių bendruomenė 

Mar-iuette Parko lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojos 1990 m. pavasari-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MARQUETTK PARKO 

MOKYKLOS 
IŠLEISTUVĖS 

i M e f t . i J . c l u . 1 ^ . ~ Marąuet te Parko lituanis-
paaukojo 400 dol. Visos aukos tinės mokyklos aštunto sky-
Tautos fondui be išimties eina riaus išleistuvės įvyko penkta-
okupuotos Lietuvos laisvinimo dienio vakare, gegužes 24 d., 
reikalams. dalyvaujant parapijos kuni

gams, seselėms mokytojoms. Jit. 
x Marijos aukš t . mokyklos m o k y k l o s mokytojoms, tėvų 

ateinančių metų aukštesnieji k o m i t e t o n a r i a m . tėvams ir 
pareigūnai išrinkti: pirmininkė s v e c ; į a m s 
J. Janavičius, vicepirm. Rosario p i r m i a u s i a i mokyklą bai-
Lopez, sekr. Matilda Szydagis, ^ „ „ ^ j m o kin ia i ir svečiai 
ižd. C. Sioson, vyr. prižiūrėtoja d a l y v a v o gegužinėse vakaro 
R. Radnoti,jaun. prižiūrėtoja N. p a m a l d o s e . I š bažnyčios ėjo į 
Collins ir jauniausių prižiūrė- p a r a p i j o s s a l ę į ^ m i n g a i šio 
toja B. Nauyokas. Pareigas jos v a k a r o d a l i a i M o K v M o s v e d ė j a 
perims ateinančiais metais. B r o n ė P r a p ^ i e ^ n ė pradėjo 

x Ieško i švykus ių p r i e š šios dienos švente pakviesdama 
antrą pasaulinį karą į Ar- įnešti vėliavas, o tuo pačiu įžy-
gentiną: SurviUenes su vyru ir giuoti ir mokykla baigiančiuo-
dukra. Vinco Pr i je lgausko, s iu s mokin ius . Sugiedojus 
gyvenusio Buenos Aires, Calle Amerikos ir Lietuvos himnus. 
Husaris 2375, Argentinoje garbės prezidiuman buvo pa

ieško Petras Prijal- kviesti parapijos Kiebonas k u n giminių, 
gauskas, 
Vilnius, 
74-09-55. 

Antakalnio 104-7, 
L i t h u a n i a , te l . 

x „ Ž i b u r ė l i o " i r V a i k ų 
namelių gegužinė birželio 10 
d., sekmadienį, vyks Lietuvių 
centre Lemonte nuo vidurdienio 
12-5 vai. p.p. Gegužinėje bus 
vykdoma registracija vaikučių 
vasaros stovyklėlei, vyksiančiai 
Lietuvių centre nuo birželio 18 
d. iki liepos 27 dienos. 

x J a m e s Boso ir Normos 
Benecke užsakai prieš jų 
santuoką eina Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčioje 
Brighton Parke. 

x Ieškomas J o s e p h And-
riekus, gyv. Rt 2, Box 364, Ke 
nosha, Wl. Bonifacas Grigutis 
gim. 1918, buv. lakūnas, ir An
tanas Grigut is , gyv. Kalifor
nijoj. Ieško Ignacas-Vytautas 
Grigutis iš Vi ln iaus . At
siliepkite rašydami: Lithuania, 
Vilnius, Žirmūnų 36-4, I.V. 
Grigutis, tel. 737631. 

(sk> 

x Ieškomas Kasparas Mie
želis iš Bemiškių km. Antaliep 
tės valsč . . Zarasų apskr . 
(emigravo į JAV apie 1913 m.' 
arba jo vaikai: Aleksas Floridoje 
ir Albinas Detroite Ieško Vy
tautas Mieželis iš Vilniaus. At-
siliepkite rašydami: J . A. 
Lukošiūnas, 5 Appleby Rd.. 
Islington, Ont . M9B 4Z8. 
( a n a d a . 

(sk) 

x I e š k o m a s K a z i m i e r a s 
Petravičius įgyvenęs New Yor
ke) ir Petravičiūtė-Trainel ie-
nė, kilę iš Juknėnų km., Dau
gailių valsč . Utenos apskr., ar
ba jų vaikai: Antanas. Ona. Vin 
cas. Kazimieras. Emilija Traine 
liai Ieško Stefanija Mieželienė 
iš Vilniaus. Atsiliepkite rašy
dami: J . A. Lukošiūnas , 5 
Appleby Rd., Islington, Ont.. 
M9B V/r ( a n a d a . 

(sk) 

x „Vilties meta i" , mokslei
vių metraštis, leidžiamas K. 
Donelaičio lit. aukšt. mokyklos. 
Sudėtos nuotraukos baigusių 
mokinių ir mokytojų, taip pat 
iliustruotas įvairiais mokyklos 

Jonas Kuzinskas, angliškos 
mokyklos vedėja seselė Mar
gar i ta Marija. LB Švietimo 
tarybos pirm. Regina Kučienė, 
Marąuet te Parko LB pirm. J. 
Levickas, mokyklos tėvų k-to 
p i rm. Gediminas Plėnys ir 
aštunto skyriau? mokytoja Rūta 
Jautokienė, kuri pačioje pra
džioje įteikė š.ems mokiniams 

veikimais metų bėgyje. Leidinys baigimo pažymėjimus: Arūnui 
turi 124 psl. ir viršelius, kurių Bilui, Rimui (*cevičiui, Simo

nai Pulikaitei. Rimui Putriui ir 
Jonui Umbrasui. 

Lietuviu Bendruomenės Švie
timo tarybos pirmininkė ir Mar
ąuette Park(, -kyriaus pirmi
ninkas apdovanojo mokinius 
knygomis, o tėvų komitetas — 
maršk inė l i a i - , a n t k u r i ų 

pirmajame įdėtas Vytis. Tiktai 
atkreipiamas visų dėmesys į 
rusišką pavardžių ir paskiau 
vardu rašymą. Tai galima tik 
lietuviškuose sąrašuose. 

x Pre la tas V y t a u t a s Bal
č iūnas , Thompson. Conn.. 
Stanislova Gritenas, Melrose 
Park, 111., Adolfas Dirgėla, Oak 
Lawn, 111., Kazys Račiūnas, Be-
verly Shores. Ind., Sophia Ląs
tas, Grand Rapids, Mich.. 
„Draugo" garbės prenumerato
riai, rėmėjai.praęsė prenumera
tą su visa š imtine. Labai 
dėkojame. 

x David Krusnio ir Alfre
dos Lisikiewicz užsakai prieš 
moterystės sakramentą eina 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Brighton Parke. 

x Gegužės 20 d., pe r Lie
tuvos laisvės d ieną Pasaulio 
Lietuvių centre, prie sena
toriaus Simon priėjo lietuvė 
moteris ir pap rašė padėti 
imigruoti į Ameriką jos 
mažamečiui vaikui. Senatorius 
ėmėsi žygių padėti jai. kreipėsi 
į atitinkamas JAV instancijas. 
Moteris, pažadėjusi jam 
paskambinti, iki šiol to nepa
darė. P r a š y t u m e ją paskam
binti s ena to r i aus sekretoriui 
David S i ege l t e l e fonu : 
1-312-35^4952. (sk) 

x SPRANDINĖ (palendvi-
ca). SKILANDIS, r ū k y t o s 
dešros aukštos kokybės į 
Lietuvą - $84.00 Transpak . 
2638 W. 69 St.. Chicago. IL 
60629. tel. 312-436-7772. (sk) 

Kiekvienas prezidiumo sve
čias ta rė po trumpą sveikinimo 
kalbelę, p .minė lietuvių kalbos 
r e i k š m ę bei svarbą, gyrė 
mokinius už jų darbą per visus 
aštuonerius metus, didžiavosi 
išeivijos jaunimu, prašė Dievo 
palaimos jų tolimesniame gyve
nime. Paskutinė kalbėjo klasės 
mokytoja Rūta Jautokienė. kuri 
visai nenusiminė, kad negalėjo 
i še i t i p r i e l inksn ių , prie
veiksmių, visos sintaksės. Viso 
to priežastis buvo atgimstanti 
Lietuva. Įvykis po įvykio buvo 
klasėje diskutuojamas, reiškia
mos nuomonės kartais virsdavo 
karštomis diskusijomis. Daug 
dėmesio buvo kreipiama į 
mokinių savarankišką kūryba, 
kuri išspausdinta mokyklos 
leidinėlyje „Vyturėlis": džiau
gėsi, kad dar daugiau jų darbų 
pasirodė dienraščio „Draugas" 
v a i k ų skyriuje . .Tėvynės 
žvaigždutė". 

Graži mokyklos tradicija — 
rakto simbolis. Aštunto sky
riaus mokiniai S. Pulikaitė ir R. 
Gecevičius, pasakęs padrąsi
nančius žodžius, perdavė raktą 
sept in tokams A. Prialgaus-
kaitei ir D. Dumbriui. kurie 
pasižadėjo būti tikrai paklus
niais vaikais per ateinančius 
mokslo metus. Įdomu. kad. ant 
šio didelio kelių pėdų iš medžio 
išpjaustyto rakto pridedamos 
mažytės vario plokštelės, ant 
kurių iškalti metai 'pradedant 
1950 metais, kada mokykla 
buvo įsteigta) ir mokyklą bai
giančiųjų mokinių skaičius. 
Dažnai pagalvoju: „Kai ateity
je mokykla uždarys savo veiklos 
duris, šis simbolinis raktas per 
amžius bylos, kad kažkada Mar-

Parko lit. m. mokiniai, J . Um
brasas — padėjėjas, Arūnas 
Bilus — Rusijos kareivis, S. 
Pulikaitė — Laisvės deivė. 
Mokiniai, kaip mokytoja sakė, 
labai norėjo vaidindami pasi
rodyti scenoje, todėl savo vaid
menis atliko gerai , kalbėjo 
aiškiai ir garsiai. Svečiams 
buvo baimės ir juoko, o artis
tams — džiaugsmo. 

Po programos prasidėjo vaišės, 
kuriomis apsukriai rūpinosi 
mokinių mamytės D. Putr ienė 
ir E. Gecevičienė. Dar viena 
maloni valandėlė buvo praleis
ta, be s i šnekuč iuo jan t ir 
besidalinant mint imis šioje 
jaukioje l ie tuvių parap i jos 
salėje. 

V ik to r a s J a u t o k a s 

KUR J Ū S VISI D I N G O T E ? 

u ž r a š y t a Marąuette P a r k o ąuette Parke. Švč. M. Marijos 
lituanistine mokykla ir šios lai- Gimimo parapijos mokykloje 
dos mokinių pava rdės . 
Mokiniai, primdami dovanas, 
nuoširdžiai dėkojo ir džiaugėsi, 
kad jų sunkus darbas buvo 
vyresniųjų pastebėtas ir įver
t intas. Aštunti, skyriaus visų 
mokinių vardu R. Putrius pasa
kė atsisveikinimo žodį. paminė
damas, kuo buvo ypatinga jų 
kiekvieno skyr aus mokytoja. 

kiekvieną dieną lietuvių kalbą 
mokėsi šimtų šimtai išeivių lie
tuvių vaikų". 

Toliau vyko, kaip ir kiekvie
na is metais , mokinių pasi
rodymas. Šiais metais buvo 
at l iktas vaidinimėlis.kuriam 
pritrūko laiko sugalvoti pa-
vaidinimą. Vaidino R. Gecevi
čius ir R. Putrius — Marąuette 

Marquett* Park .tuanistinės mokyklos 1989-1990 metų mokytojos Iš kaires 
sėdi: Janina Penčylienė "*" v e d ė J a B r o n ė Prapuolenienė: stovi; Gailut* 
Valiuliene. Dar,, Mikužiene ir Rūta Jautokienė 

„Baby boomers" — pokario 
vaikai , kur jūs visi dabar 
dingote? Erisimenu, ka i tais 
laikais Chicagos Jaun imo cen
tro sienos plyšo nuo klegesio ir 
šurmulio. Klasėse, vaidinimo ir 
šokių salėse jūsų buvo nemažai. 
0 gal mes visi išsiskirstėme po 
visą Ameriką, po visą pasaulį, 
o gal taip smarkiai dirbame ar 
sėdime prie televizijos ekrano? 

Jei mūsų dar yra šiose apy
linkėse, tai atsikeikime nuo 
sofos arba nuo darbo kėdės ir at
vykime į Chicagos Jaunimo 
centrą ar į Lietuvių centrą 
Lemonte birželio 15, 16, 17 
dienomis, ku r jūs galėsite 
p a m a t y t i V i l n i a u s Mažojo 
teatro spektaklius, susit ikti su 
žinomais Lietuvos art istais. Jūs 
ne tik pamatysite, bet ir galėsite 
dalyvauti labdaroje. Už jūsų įsi
gytus bilietus Vilniaus Mažojo 
teatro artistai nupirks taip Lie
tuvai reikalingų vaistų. Jie bus 
skirti Lietuvos vaikams, ser
gantiems diabetu ir kitomis 
vaikų ligomis. 

Čia mes su tėvais atvykę po 
karo. kiti gimę čia gyvenom ir 
dirbom pagal išgales. Bet mes 
n i e k a d a n e j a u t ė m e va i s tų 
nepritekliaus — mes visada juos 
galėjome nus ip i rk t i . Sunku 
suvokti, kas būtų, jei mes neiš-
t i e s t u m ė m e s e r g a n t i e m s 
vaikams rankų, j iems nepa-
dėtumėme. Kiekvieno vaiko 
mirtis bus „ant mūsų" sąžinės. 

Taip, ir anksčiau Lietuvoje 
buvo nesaldu — t rūko vaistų ir 
medikamentų. Dabar, kai Lie
tuva blokuojama iš visų pusių, 
padėtis yra labai kri t iška. Ir 
todėl kiekvienas mūsų gražus 
poelgis bus vaikams dovana. Tai 
mūsų Lietuvos ateit is . 

Padekime Lietuvių Katalikų 
Labdaros s ą junga i , k u r i 
rūpinasi Lietuvos vaikais. Pa
rodykime ir išreikškime savo 
meilę Lietuvos atžaloms. Kiek
vienas paaukokime daugiau, 
negu kiek bus prašoma. At-
vykim į spektaklius ne vien dėl 
pasižiūrėjimo, bet kad mylime 
Dievą ir suprantame Lietuvos 
vaikų skausmą. 

Auksė B a l č i a u s k a i t ė - K a n e 

A N G L I J O S LIETUVIŲ 
KLUBAS M I N Ė J O 
MOTINOS DIENĄ 

Gegužes 12 d. buvo sušauktas 
klubo t radic in is pusmetinis 
susirinkimas Šaulių salėj ir 
paminėta Motinos diena. Šis 
minėjimas yra tradicinis, nes 
a t l i ekamas kasmet gegužės 
mėnes io pradžioje . Š i a m 
minėjimui svarbiausi dieno
tvarkės punktai buvo valdybos 
pranešimai ir motinos dienai 
skirtos kalbos kun. Kuzminsko 
ir Jono Jokubkos. 

Klubo pirmininkas Jus t inas 
Šidlauskas, labai išmąstytai 
padarė pranešimą apie įvykius, 
esančius mūsų tėvynėj. Šių 
metų klubo veikla prasideda tik 
dabar. Iždininkas K. Rožanskas 
padarė kasos apyskaitą. Kasa 
yra gera. Klubas turi santaupų. 
Nariai stropiai moka nario 
mokestį. Posėdy buvo pasiūlyta 
t a m tikrą sumą pinigų siųsti į 
Lietuvą. Buvo siūloma: 1000 
dol, 2000 dol. ir 5000 dol. 
Nubalsuota šį kartą siųsti 2000 
dol. 

Susirinkime buvo paraginti 
visi klubo nar ia i dalyvauti 
klubo ruoš iame renginy — 
gegužinėj, kuri įvyko gegužės 20 
d. Šau l ių sa lė j . Geguž inė 
pasisekė labai gerai. Svečių kar
t u su valdybos nariais buvo per 
150. Vyresnio amžiaus klubo 
nariai parodė daug dėmesio 
šiam susibūrimui ir rinkosi 
norom gana anksti. Daug svečių 
a t s i l a n k ė iš k i tų a r t i m ų 
draugiškų klubų. Kai kurie 
svečiai, tarp jų daug šaulių, po 
Lemonto renginių dar aplankė 
Šaulių salę. 

Motinos dienos minėjime kun. 
Kuzminskas kalbėjo apie Kro
nikas. J is nurodė, kiek daug 
Kronikos prisidėjo prie sustip
rinimo lietuviškos dvasios mūsų 
krašte. Moterys ir motinos jo 
darbuose labai didelės talki
ninkės buvo ir yra. 

J. Jokubka palietė temą — 
valstybė ir motinos. Jis aiškino, 
kad v a l s t y b ė s s t ipr in to jos 
visuomet buvo geros motinos. 
Jos auklėja jaunimą visoms 
valstybės tarnyboms. Jos pa
deda jaunimui subręsti, būti sa
vo krašto gerais piliečiais, pa
deda apsaugoti jaunimą nuo blo
gų pagundų. Valstybė ateina 
motinoms į pagalbą, jei jos susi
laukia sunkumų. 

Sus i r inkimas baigtas Lie
tuvos himnu. Klubo valdyba vi
siems susirinkimo dalyviams 
pateikė gausią vakarienę. 

J o n a s J o k u b k a 

BIRŽELIO M I N Ė J I M A S 
CICERO 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Cicero skyrius rengia tragiš
kiausių skaudžiausių birželinių 
įvykių minėjimą birželio 10 d. 
Šv. Antano parapijos bažnyčoje 
ir salėje, Cicero, 111. Iškilmingos 
pamaldos už žuvusias birželinių 
įvykių aukas bus birželio 10 d. 
10:30 vai. Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Šv. Mišias atnašaus 
ir pamokslą pasakys kun. B. 
Rutkauskas . Pamaldų metu 
bažnyčioje giedos parapijos 
choras , vad. muz. M. 
P r a p u o l e n i o . Tuojau po 
pamaldų 12 vai. akdeminė dalis 
parapi jos salėje. Vė l iavų 
įnešimas, JAV ir Lietuvos him
nus giedos Sol. A. Pankienė. 
Invokaciją sukalbės kun. B. 
Rutkauskas, simbolinę žvakę 
uždegs Z. Juškevičienė ir J. 
Mikul is . Pagr ind inę kalbą 
pasakys inž. P. Narutis. Meninę 
programos dalį atliks sol. A. 
Pankienė jai akompanuos muz. 
M. Motekaitis. Sofija Palionienė 
deklamuos eilėraštį. Po to bus 
kavutė. 

Visa l ie tuvių v i suomenė 
maloniai kviečiama dalyvauti 
minėjime. — K. 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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