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Gorbačiovas Amerikai: 
„Nediktuokite" 

O Pabaltijo vadai „avantiūristai" 
Ottawa. — Sovietų prez. M. 

Gorbačiovas, išvažiuodamas iš 
Kanados, spaudos konferencijoje 
išreiškė savo griežtą ir priešingą 
nusistatymą Vokietijų sujungi
mo ir Lietuvos nepriklausomy
bės a t s t a t y m o klaus imais , 
neminėdamas savo problemų 
namuose, praneša užsienio žinių 
korespondentai. 

Gorbačiovas pasakė , jog 
Vakarų vyriausybės nori, kad 
sujungta Vokietija priklausytų 
NATO sąjungai. Bet jis pabrėžė, 
kad ta i pi lnai neįmanoma, 
nežiūrint kad kai kuriuose 
klausimuose sutariama ar pri
artėjama savo pažiūrose arčiau 
prie vienodos nuomonės. Jo pa
siūlytas sprendimas Vokietijos 
klausimu nesąs toks pats kaip 
Vakarų todėl, kad Vakarai į tą 
reikalą per daug neįsigiiino. 
„Jie bando diktuoti ir tai mums 
yra nepriimtina". 

Lie tuvos kr izės k laus imas 
Sovietų prezidentas kalbėjo ir 

apie Pabaltijo respublikų nepri
klausomybe, pasakydamas, jog 
Vakarai klysta, jei galvoja, kad 
panaudos Sovietų politinius ne
ramumus ,,žvejoti drumstame 
vandenyje". Kalbėdamas toliau. 
jis pasakė: „Amerikiečiai klau
sia mane, ką jūs darysite su Lie
tuva? Aš atsakau, jog mes 
darysime tai savo keliu , kad 
viskas būtų perestroikos keliu dvasio
je bei stiliuje. Iš to neišski
riamos ir griežčiausios priemo

nės". Ir tuo momentu jis sar
kastiškai išsireiškė: „... žinoma, 
amerikiečiai tai išspręstų per 24 
valandas. Tai nerimta". Gorba
čiovo kalba ir Lietuvos krizės 
aptarimas sukėlė pasibjaurė
jimą, kai jis Estijos, Lietuvos ir 
Latvijos vadus pavadino „nakti
niais avantiūristais", rašo „New 
York Times" korespondentas J. 
Burns vakarykštėje laidoje. 

Pabaltiečių „pasveikinimas" 
Be to, jis sakė, jog Kremliaus 

kritikai Amerikoje ir visur 
kitur užmiršta, kad Pabaltijo 
respublikos ke l ia didel i 
kompleksą problemų Kremliui, 
įskaitant Sovietų karinius įren
gimus ir tų žmonių ateitį, kurie 
nėra Pabaltijo tautybių kilmės. 
Kai jis atsakinėjo į žurnalistų 
klausimus, kartu buvo ir Kana
dos ministeris p i rmininkas 
Brian Mulroney. 

Gorbačiovo motorkadą, kai 
buvo važiuojama į Kanados 
Parlamentą, „sveikino" keli 
tūkstančiai protestuojančių 
žmonių su Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Ukra inos ir k i tų 
tautybių vėliavomis ir su 
plakatais , an t kur ių buvo 
parašyta, kad Sovietai privalo 
suteikti pilną nepriklausomybę 
Pabaltijui dabar. Reporteriai 
pastebėjo, kad Gorbačiovas tai 
matė ir tuo metu pasidarė ner
vingas, kaip ir Kreml iaus 
aikštėje per Gegužės 1-sios pa
radą. 

Maisto pirkimo panika 
Nenumatyta kalba televizijoje 

Maskva . Gegužės 26 d. — 
Prez. Gorbačiovas, prieš išva
žiuodamas į Vakarus viršūnių 
konferencijon. kreipėsi į sovietų 
gyventojus laikytis ramiai ir 
šaltai šiuo įtemptu, sunkiu, ir 
paprastai kalbant, pavojingu 
laikotarpiu. J is kalbėjo 45 
minutes per Sovietų televiziją, 
ragindamas žmones „nepulti į 
paniką" ir nepirkti tiek daug 
maisto gaminių ir nesudaryti 
maisto atsargų. 

Maskvoje, pasklidus žiniai, 
kad bus pakeltos maisto kainos, 
prasidėjo didelis pirkimas visko, 
ką tik buvo galima gauti krau
tuvėse. Gorbačiovas kalbėjo, jog 
visuomenė nesanti pasiruošusi 
priimti reformų, tačiau kito 
kelio nėra ir tai „tikrai tai yra 
mūsų revoliucija". Reikia tuoj 
pat įvesti verslo reguliuojančių 
kainų ekonomiją. „Aš jūsų 
prašau, brangūs draugai, nepul
kite į panika, nepulkite į pa
niką". Užsienio žurnalistai tuoj 
patebėjo, kad jis pats nebuvo už
tikrintas savo žodžiais kaip kad 
būdavo jo kalbose anksčiau. 

Pažymėjimai 
Ši maisto pirkimo panika pri

vertė Maskvoje parduoti maistą 
tik nuolatiniams miesto gyven
tojams, kurie tur i įrodymo 
pažymėjimus, kad jie turi teise 
gyventi sostinėje. Ekonomistai 
apskaičiavo, jog šių reformų 
eigoje maždaug 40 mii. 
žmonių gali prarasti darbus ir 
dėl to turės ušžsidaryti kai 
kurios įmonės. Kai tik buvo 
pranešta, kad Sovietų Sąjunga 
pereis į verslo ekonominę 
sistemą ir kad kainos padidės 
du ar tris kartus, minios žmonių 
pasipylė į krautuves ne tik 

Maskvoje, bet ir kitur. Tele
vizijoj rodomos jau tuščios len
tynos. Žmonės pirko viską, ką 
tik gali „padėti juodai dienai". 

Kaltos ministerijos 
Gorbačiovas kaltino savo mi

nisterijas, kad jos nepradeda 
tuoj pat vykdyti reformų ir 
gyvena pagal senas tradicijas. 

„Verslo ekonomija padės 
mums išrišti tas problemas, 
kurias mes negalime išspręsti 
dešimtmečiais", kalbėjo jis. „Tai 
padės taip pat ir industrijoje dir
bantiems žmonėms ir tuo pačiu 
nubaus tinginius". Vyriausybės 
planas turėtų būti vykdomas 
nuo liepos mėnesio, kada duonos 
kaina pakils tris kartus daugiau 
kaip dabar. Kitoms prekėms 
kainos bus keliamos nuo sausio 
1 d. Vyriausybės planą Sovietu 
Aukščiausiajai tarybai paskelbė 
min. pirm. N. Ryžkovas. Tačiau 
niekas iš vyriausybės nepasakė 
žmonėms, kaip ta programa bus 
vykdoma. O prez. Gorbačiovas 
išsireiškė, kad ekonominių 
reformų programa galėtų būti 
išspręsta referendumo būdu. 

Vakarų diplomatai ir užsienio 
žurnalistai mano, jog Gorba
čiovo išsireiškimas, kad „žmo
nės neturi rūpintis, nes duonos 
atsargų tikrai užteks visiems", 
yra skirtas daugiau užsienio 
apraminimui. Tačiau čia žurna
listai primena, jog Sovietų 
Sąjunga jau keliems kraštams 
yra atsilikusi su atsilyginimu 
už grūdus ir kitas gėrybes. 
Sovietams t rūksta užsienio 
pinigų, nes rublių Vakarai 
nepriima. 

Jis savo žodį baigė, pasaky
damas, jog Sovietų gyventojai 
nežino, ką reiškia verslo preky-

Prancūzijos prezidentas Francnis Mit terrand. centre, kalba pasirašydamas Europos 
Bendruomenes banko įsteigimo aktą. kuris padės Rytų Europos kraštų ekonomijai. Kairėje matyti 
Finansų ministeris P ie r re Beregovoy, o dešinėje Užsienio reikalu ministeris Rolaud Durnas. 

Mums pavojingi 
JAV politikoje 

Busho vyriausybė rodo daugiau simpatijų 
Gorbačiovui, negu lietuviams. „Jei ne 
dešinieji respublikonai, Amerika tiesiai 

parduotų Lietuvą". Valstybės sekretoriaus 
nepalanki programa. 

W a s h i n g t o n a s . (ELTA) — 
Lietuviai gali t ikėtis daugiau 
nemalonių staigmenų iš Baltųjų 
rūmų. Į takingas Londono dien
raštis „The Times" balandžio 20 
d. pranešė , kad Washingtonui 
nepa t inka terminas „Lietuvos 
kr izė" . Valstybes sekretorius 
J a m e s Baker pradėjęs vykdyti 
„kruopščiai parengtą programą 
p a v e i k t i Amer ikos viešąją 
nuomonę ir ją paruošti JAV 
politikai, kuri parems sovietų 
re formas , o ne pabal t ieč ių 
s iekius" . 

Valstybės sekretorius Baker 
ta ip pa t žada peržiūrėti JAV 
radijo transliacijas į Sovietų Są
jungą ir Rytų Europą. Pasak, jo, 
JAV vyriausybė kol kas palan
kiai žiūri į planą pastatyti nau
jus s iųs tuvus Izraelyje, bet dar 
nepadarė galutinio sprendimo. 
„Naujus siųstuvų tikslas yra per
duot i la isvės žinią j Rytų 
Europą" kalbėjo Baker, „bet 
Rytų Europa jau gali būti lais
va. Pastebėjęs, kad naujasis 
s iųs tuvas sustiprins transliaci
jas į vidurinę Sovietų Sąjungą, 
jis pareiškė: „Tai siejasi su 
klausimu, ar mes norime pasto
vumo ar nepastovumo („insta-
bi l i ty") Sovietų Sąjungoje". 
Taip galvojant, ir Lietuvos ne
priklausomybę remiančios tran
sliacijos prisideda prie sovie
t inės imperijos „nestabilumo". 

Oficialių p a r e i g ū n ų 
n u s i t e i k i m a s 

Nuotaikas Busho vyriausybės 
koridoriuose „The New York 
Times" balnadžio 22 d. savaitės 
apžvalgoje („Kodėl JAV pradė
jo veblenti apie Lietuvą?") taip 
aprašo Thomas L. Friedman: 
„Nors (JAV) pareigūnai to vie
šai nesako, jie mano, kad lie
tuviai pasielgė kvailai, tiesiai 
paskelbdami nepriklausomybę, 
nepa isan t Maskvos, be jokio 
plano kaip tai pasiekti. Mažoms, 
si lpnoms valstybėms nepakan-

ba: „Tai ne kainų kil imas, bet 
tai yra plačios skalės sistema, 
kur i parūpins industrijos dar 
bus visiems". 

ka būti teisioms; jos taip pat turi 
būti gudrios" * 

„Busho administracija reiškia 
daug daugiau simpatijų Gorba 
čiovui ir jo dilemai, negu 
l ietuvių reikalavimui jiems 
bematant suteikti nepriklauso 
mybę", tęsia Friedman. ..Gorba
čiovo pradėtos demokratinės 
reformos ir sutartys dėl ginklų 
kontrolės, kurias jis yra pasi
ruošęs pasirašyti, galės pagerin
ti milijonu amerikiečių bei rusų 
gyvenimus. Amerikiečių parei
gūnai privačia; kalba, kad, sie
kiant išsaugoti ta raidą, trys mi
lijonai lietuviu turės keleriems 
m e t a m s atidėti savo 
nepriklausomybe". 

Friedmano nuomone, Busho 
administracijos 
Lietuvą kalba pi 
sais, nesjiebij> 
dešines kntiko-

atstovai apie 
slopintais bai 
respublikonų 

Jasak buvusio 
Reagano administracijos pa
reigūno Richar i M. Perle: „Jei 
ne respublikonu dešinė, šian 
dien Amerika t šiai parduotų 
Lietuvą, ne m g indama to 
nuslėpti, kaip bar". 

Už Lietuvą Maskvoje 
emokratinio 
vi ai pavertė 

*ios paradą 
>joje aikštėje 
;ž Lietuvos 
Eisenoje pro 

M a s k v a . — 
rusų judėjimo d. 
Gegužės pirm 
Maskvos Raud. 
demonstracija 
nepriklausomybe 
Lenino mauzohf i suplevėsavo 
trispalvės ir o- -įrodė šūkiai: 
„Lietuvos b!"- ia — mūsų 
prezidento gėda', „Šiandien 
Lietuvos blokarta rytoj Maskvos 
blokada". „Gorbačiovai, šalin 
rankas nuo L vos", „Šalin 
Raudonąja fas rie imperiją". 

Fizikas Alek.-aidras Guria 
novas žygiavo plakatu: „Jų 
laisvė yra rnu^ davė". J is pa 
reiškė, kad „Li« / a F a vėtrun
gė, rodant:. k.= vyksta mūsų 
šalyje. Jų • 5™ m ūsų 
laisvė". 

Kas galėjo : ' . kad 1990 m 
gegužes 1 d u: etuvos laisve 
ir nepriklausom-."C bus tvirčiau 
pasisakyta K noJoJe aikštė
je, negu Balti. *e rūmuose... 
pastebi Elta. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Oficialus Sovietų Sąjungos 
prezidento Michailo Gorbačiovo 
sutikimas vakar Baltųjų rūmų 
sode užtruko maždaug 45 minu 
tes. Čia aidėjo abiejų valstybių 
himnai, buvo girdimas 21 šūvis 
Gorbačiovas praėjo pro garbės 
sargybą ir tada prasidėjo ofi
cialūs susitikimo žodžiai. JAV 
prez. G. Bushas savo kalboje 
buvo daugiau konkretesnis ir 
išminėjo tuos k laus imus , 
kur iuos j ie tu rės aptart i : 

Vokiet i jos sujungimą ir 
priklausymą NATO sąjunga:, 
Lietuvos nepriklausomybės 
a t s ta tymą, nusiginklavimo 
sutartis ir prekybos susitari
mus. Prez. Gorbačiovas, atsaky
damas savo žodyje, pasisakė 
daugiau tik bendrais bruožais 
apie esamas problemas ir visą 
situaciją. 

— Ottawoje, kai ten lankėsi 
Gorbačiovas ir gatvėje sveiki
nosi su žmonėmis. R. Vaštokas 
iš Toronto jam įteikė dovaną — 
prisisegti ženklą, ant kurio 
parašyta „Lithuania SOS". 
Gorbačiovas ji priėmė ir perdavė 
savo žmonai. 

— Baltieji rūmai vakar va
kare surengė valstybinius pie
tus Sovietų Sąjungos preziden
tu i M. Gorbačiovui. Dienos 
metu įvyko du pasitarimai tarp 
abiejų prezidentų Baltųjų rūmu 
patalpose. 

— Šiandien įvyksta trečiasis 
posėdis nuo 11 vai. iki 3 vai. 
popiet taip pat Baltuosiuose rū
muose Vakare — ketvirtasis 
posėdis ir po to pasirašymas 
susitarimų. Vakare Gorbačiovai 
kelia vaišes Sovietų Sąjungos 
ambasadoje Bushams. 

— Šeštadienį, birželio 2 d., 
9:30 vai. ryto, Bushas ir Gor
bačiovas skrenda į Camp David 
poilsio vietą. Vėlyvą popietę 
Gorbačiovas grjžta į Washing-
toną, o Busho išvykimo laikas 
nežinomas. 

— Sekmadieni, birželio 3 d., 
10 vai. ryto, Busho-Gorbačiovo 
spaudos konferencija Baltuo
siuose rūmuose. 11 vai. Gorba
čiovo atsisveikinimas. 12 vai 
dieną (iorbačiovas išvyksta j 
Minneapolj Vėliau jis skrenda 
į San Francisco miestą. 

— Pirmadieni, birželio 4 d . 
buvęs prezidentas R. Reaganas 
susitinka su prez. M. Gorba 
čiovu. o po to jis išskrenda atgal 
i Sovietu Sąjungą. 

Europos Bendruomenės 
bankas 

40 tautų pasirašė steigimo aktą 
Paryžius. Gegužės 29 d. — 

Prancūzų žinių agentūra pra
neša, jog čia po mėnesių pasi
tarimų ir ginčų, kur bankas turi 
būti, kas jam turi vadovauti ir 
kurie kraštai galėtų iš to banko 
gauti paskolas, 40 valstybių 
atstovų pasirašė šiandien su
tartį, kad įsteigiamas Europos 
Atstatymo Bankas. Tai bus 12 
bilijonų finansinė institucija, 
kuri suteiks paramą padėti 
atstatyti Rytų Europos ekono
mijai. 

Šis bankas yra vienas svar 
biausių tarptautinių pagalbos 
projektų, kuris įsteigiamas po n 
Pasaulinio karo. Jis skolins 
pinigus, kad būtų padėta Lenki 
jai, Vengrijai. Čekoslovakijai ir 
kitoms Rytų Europos tautoms 
atstatyti geras ekonomines 
sąlygas. Bankas turėtų pradėti 
veikti balandžio mėnesį, bus 
atidarytas Londone ir jam 
vadovaus prancūzas Jacųues At-
tali, kuris yra specialus Pran
cūzijos prezidento patarėjas. 
Prez. Mitterrand šio banko įdėją 
iškėlė savo kalboje spalio 
mėnesi, kai šį pasiūlymą jam 
padare minėtasis Attali. kuris 
yra parašęs 14 įvairių knygų 
ekonomijos, filosofijos ir 
muzikos klausimais. 

Naujo banko kapitalas 
Prez. F. Mitterrand vadovavo 

pasirašymo iškilmėms, pasaky
damas, kad šis bankas turėtų 
suvaidinti žymią rolę tarp 
Vakarų kapitalo ir Rytų preky
bos. Banko taisyklėse pasakyta, 
jog banko tikslas yra skatinti 
privačią iniciatyvą Rytų Euro
pos kraštuose, kuriuose pritai
koma daugpartinė demokratija, 
pliuralizmas ir verslo ekono
mija. 

Europos Bendruomenės 12 
kraštų ir dvi tos Bendruomenės 
institucijos sudarys šio banko 
53.7% kapitalą. Amerika turės 
čia didžiausia kapitalą — 109c. o 
Japonija 8.5%. Kitais nariais 
bus Australija, Kanada, Egip
tas. Izraelis. Meksika ir Ma
rokas. Iš Bendruomenės kraštų 
— Vak. Vokietija, Prancūzija. 
Italija ir Britanija taip pat turės 
8.5% kapitalo kiekviena. Ispani
ja. Portugalija, Danija, Graikija. 
Airija, Liuksemburgas. Belgija 
ir Olandija ir Europos Investa-

Rcsijos Respublikos prrzidentas 
Boris Jeltoinas 

vimo bankas kartu turės likusią 
19.7% dalį. 

Sąlygos Sov ie tams 
Visos Rytų Europos valstybes, 

išskyrus Albaniją, bus akcinin
kai nariai ir galės gauti pa
skolas. Sovietų Sąjunga taip pat 
priimta ir Čia turės 6% banko 
kapitalą iš 12 bilijonų dolerių 
sumos arba 720 mil. dol., bet dėl 
keičiamosios valiutos priežasčių 
ji tegalės gauti paskolą tik 216 
mil. dol. sumoje. Šis bankas bus 
pirmoji finansinė institucija 
pasaulyje, kuriai priklausys So
vietų Sąjunga. Bendrą 7.45 
procentą čia tu rės Lenkija, 
Vengrija, Čekoslovakija, Rumu
nija, Bulgarija. Rytų Vokietija 
ir Jugoslavija. 

Sus i ta r imo ra t i f ikav imas 
Amerika priešinosi Sovietų 

dalyvavimui šioje institucijoje, 
kadangi dar nėra demokratiš
kas kraštas ir neturi laisvos 
prekybos ekonomijos. Sutiko tik 
su ta sąlyga, jog Sovietai negaus 
paskolos didesnei sumai, negu 
kad jie turės šiame banke. 
Amerikos Iždo sekretorius N. 
Brady su Sovietų priėmumu 
sutiko tik tada, kai ji sutiko su 
minėtais suvaržymais. Sovietų 
pareigūnai ta proga pasakė jog 
jie įsijungia j šj banką todėl, kad 
bus tuo būdu suart inti Rytai ir 
Vakarai. 
Banko taisyklės leidžia, kad 
60'* kapitalo tebus galima 
išduoti privatiems sektoriams. 
O 40% galės eiti viešiems pro
jektams — kelių finansavimui, 
komunikacijos priemonėms ir 
panašiems projektams. 

Naujojo b a n k o ta i syklės 
nustato, jog negalima išduoti 
paskolų tol, kol nebus du treč
daliai narių ratifikavę šio banko 
įsteigimo sutartį. 

—Rusijos Respublikos prezi
dentas Boris Jeltcinas trečia 
dienį žurnalistams išdėstė savo 
programos svarbiausius punk 
tus, į kuriuos įeina ir Rusijos 
suverenumo klausimas. Rusijos 
Parlamentas šią deklaraciją 
turėtų priimti dabar, (iorbačio-
vui dar nesugrjžus iš Washing 
tono 

Mirė patriarchas 
Maskva . — Rusijos Orto

doksų Bažnyčios patriarchas 
Pimenas mirė po ilgos ligos su
laukęs 79 metų amžiaus. Jis 
vadovavo 50 milijonų žmonių 
Ortodoksų tikintiesiems, kurių 
tikėjimas buvo varžomas. Pime
nas patriarchu buvo paskirtas 
1971 m ir jis viešai palaike 
Kremliaus poziciją įvairiais 
klausimais. Popiežius Jonas 
Paulius II pasakė, jog pat
riarchas turėjo progos pamatyti 
pirmuosius vaisius naujojoje 
Bažnyčios istorijoje. Vakaruose 
jis buvo geriausiai žinomas iš 
sus i t ik imo su Gorbačiovu 
Kremliuje, kai 1988 m. buvo 
minima Rusijos krikščionybės 
1000 metų sukaktis. Tai buvo 
pirmas toks įvykis Sovietų ko
munistų istorijoje. Vatikanas 
nusiuntė savo delegaciją į jo 
laidotuves Maskvoje. 

KALENDORIUS 

Birželio 1 d.: Fortūnatas. Jus
tinas, Jogaila. Konradas, Juven
cijus, Galinda. Jotautas. 

Birželio 2 d.: Eugenijus, Auk
sė, Ąžuolas. Erazmas. Auksuolė, 
Algė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 5.19. leidžiasi 8:13. 
Temperatūra dieną 76 l . nak 

t} 57 1. 
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SYDNĖJAUS „KOVO" METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Balandžio 1 dieną Sydnėjuje 
įvyko sporto klubo „Kovas" 
metinis narių susirinkimas. Pir
mininkui D. Atkinson pasvei
k i n u s s u s i r i n k u s i u s , susi
rinkimas pradėtas Lietuvos 

to Žaidynių žiemos sporto 
varžybose, kurios vyks Kaukazo 
kalnuose. Norintieji dalyvauti 
regis t ruojas i , kaip i r kiti 
sportininkai. 

Į naują valdybą, iš vienuolikos 
himnu. Pirmininkui pasiūlius, kandidatų, išrinkti ir parei-
prezidiuman pakviesti pirmi- gomis pasiskirstė: E. Lašaitis — 
ninku E. Lašaitis ir sekretorium 
A. Laukaitis. 

E. Lašaitis, perskaitęs susi
rinkimo darbotvarkę, pakvietė 
pernykščio sus i r ink imo 
protokolą perskaityti sekretorę 
N. Wallis. Pirmininkas D. At
kinson pranešė, kad „Kovas" 
tur i 101 narį. Klube yra sporto 
sekcijų, kurios nėra stiprios ir 
paskiri sportininkai žaidžia už 
australų klubus, nors ir priklau
so „Kovui". Pagrindinės „Ko
vo" sporto šakos yra krepšinis, 
golfas ir tinklinis. Krepšinyje 
įvairiose varžybose dalyvauja 
7-nios paskiros komandos, iš 
kur ių v y r a i ir moterys 
didžiuliame Scone Karnivale 
laimėjo pirmąsias vietas, kai 
mergaitės iki 15 metų laimėjo 
dvejas varžybas. Paskutinėje 
sporto šventėje Adelaidėje 
koviečių grupė buvo didžiausia 
ir pasiekė gražių laimėjimų 
krepšinyje ir golfe, kai iškilieji 
kovieciai L. Skirkaitė ir M. 
Wallis laimėjo H. Šalkausko 
medalius. Baigdamas prane
šimą, D. Atkinson padėkojo 
visiems sportininkams ir rėmė
jams už gražią veiklą ir paramą, 
o valdybai u i nuoširdų darbą. 

Iždininkė M. Atkinson, 
pateikdama metinę piniginę 
apyskaitą, pabrėžė, kad didžiau
sios išlaidos , daugiau 4000 
dolerių, y ra salių nuoma ir 
registracijos, k a i nau jų 
uniformų įsigijimas kainavo 
daugiau negu 600 dol. Didžiau
sios pajamos buvo iš nario 
mokesčio, įvairių renginių, 
aukų ir sportinių marškinėlių 
pardavimo. 

Revizijos komisijos pirm-
ninkas V. Šliteris perskaitė 
revizijos aktą. 

I škel iant Garbės n a r i ų 
klausimą, vienbalsiai priimtas 
P. Andriejūno pasiūlymas, kad 
Garbės nariai gali būti bent 15 
metų buvę aktyvūs „Kovo" 
nariai. Klubo pirmininkas D. 
Atkinson, viso komiteto vardu, 
pritariant ir revizijos komisijai, 
šių metų Garbės nariais pasiūlė 
Bronių Paskočimą ir Stasį 
Juraitį. Jis angliškai trumpai 
nušvietė jų veiklą su „Kovu"; 
lietuviškai apie abu papasako
jo A. Laukaitis, Garbės narių 
vardu abu pasveikindamas. 
Abu yra „Kovo" nariai nuo 
pirmųjų klubo įsikūrimo metų. 
daug kar tų būdami valdybų 
nariai, o S. Juraitis ir klubo 
pirmininku. Susirinkimas plo
jimais patvirtino naujų narių 
priėmimą, o pirmasis „Kovo" 
Garbės narys prel. P. Butkus 
nuoširdžiai pasveikino. 

P r i imtas ir V. Šl i ter io 
pasiūlymas padidinti valdybą iš 
5 į 7-nis, su 3 kandidatais. Tai 
ypač svarbu dabar, prieš būsimą 
kelionę į Lietuvą ir atsižvel
giant, kad jaunimas nori dirbti 
ir būti valdyboje. Taip pat pa
tv i r t in tas pas iūlymas, kad 
ateinančioji valdyba, ryšium su 
išvyka į Lietuvą, dirbs dvejus 
metus, vėliau persvarstant. ar 
tai bus palikta visam laikui, ar 
grjžtama prie vienerių metų 
darbo. 

Žiemos sporto vadovas V. Bin
kis pranešė apie pakvietimą 
dalyvauti IV-jų Pas. Liet Spor 

pirmininkas, P. Andriejūnas — 
vicepirm., S. Gustafson-Motie-
jūnaitė — sekretorė, P. Šumskas 
— iždininkas, A. Laukaitis — 
išvykos į Lietuvą vadovas, V. 
Burokas, B. Migutė, D. Sta
siūnaitė, P. Burokas ir M. Seno
kas — nariai. Revizijos komisi-
jon išrinkta: V. Šliteris, V. 
Binkis ir D. Atkinson. Balsų 
skaičiavimo komisiją sudarė 
Garbės nariai: S. Stirbinskas, B. 
Paskočimas ir S. Jurait is . 

Klausimų ir sumanymų metu 
plačiai diskutuota būsimoji 
kelionė į Lietuvą 1991 metais. 
Į klausimus atsakė „Kovo" išvy
kos į Lietuvą vadovas A. 
L a u k a i t i s , ku r i s ALFAS 
valdybos įgaliotas šiais metais 
būsimoje pasaulio lietuvių spor
to vadovų konferencijoje 
atstovauti Australijos lietu
viams. Tačiau prie dabartinės 
politinės padėties Lietuvoje 
než in i a , a r sporto vadovų 
suvažiavimas įvyks. 

Šis „Kovo" susirinkimas buvo 
ypač gausus; dalyvavo daugiau 
80 asmenų ir daugiau negu 60 
balsavimo teisę turinčių narių. 
Susirinkime dalyvavo gausus 
būrys jaunimo; valdybon iš
r inkt i net 5 jaunimo atstovai, 
kas rodo gražią ateitį „Kovui" 
Sydnėjuje. 

Naujai „Kovo" valdybai , 
aktyviai įsijungusiam jaunimui 
bei visiems sportininkams daug 
sėkmės ir našaus darbo. 

A. L-tis 

Futbolas Chicagoje 

Sydnėjaus krepšininkai ir latviu krepšinio muitinė 

TORONTE LAUKIAMOS 
ŠIAULIETĖS SPORTININKĖS 

Šiaulių „Tauro" žolės riedulio stitucijas, prašydamas finansi-
(field hockey) moterų komanda 
yra pakviesta į tarptautinį 
„Auksinės t a u r ė s " turnyrą, 
kuris įvyks rugpjūčio 18-19 d. 
Toronte. Šiame kas metai or
ganizuojamame turnyre daly
vaus Europos, Azijos, JAV ir 
Kanados žolės riedulio klubai. 
Šiaulių sporto klubas „Tauras" 
šį kvietimą priėmė ir pagal turi
mas žinias atvyks su 16 žaidėjų 
ir 8 palydovais. Tikimasi, ši 
grupė atvyks rugpjūčio 14 d. ir 
žais bei viešės iki rugpjūčio 24 d. 

Svečių priėmimui Toronte jau 
sudarytas komitetas, kurio pir
mininku yra Algis Nausėdas ir 
nariai: Prisikėlimo parapijos 
klebonas, kun . August inas 
Simanavičius, OFM, sporto 
klubų pirmininkai — „Aušros" 
Audrius Šileika, „Vyčio" Rimas 
Sonda, „Jungties" Rimas Ku-
l i avas , K a n a d o s l i e tuv ių 
jaunimo sąjungos atstovas Ri
čardas Punkris ir „Tėviškės 
ž ibu r ių " sporto s k y r i a u s 
redaktorius Sigitas Krasauskas. 

Pirmajame savo posėdyje, ko
vo 19 d., komitetas svarstė 
svečių priėmimo reikalus: vie
t inę transportaciją. nakvynes, 
užėmimą, kultūrinę dalį ir kt. 
Komitetas kreipsis į lietuvių in-

nės paramos s; Lietuvos spor
tininkių žygi paremti. 

Susipažinimui — šiek tiek 
žinių apie atvykstančią šiauliš
kių sportininkių komandą. 

Šiaulių „Tauro" moterų žolės 
riedulio komanda įkurta 1977 
m. lapkričio 5 d. Tuo metu tai 
buvo pirmoji šios sporto šakos 
komanda Pabaltijy. 1978 m. 
iškovota teisė ža is t i Sov. 
Sąjungos čempionato I-oje lygo
je. Komandą steigiant, ugdant 
žaidėjų meistriškumą, daug 
iniciatyvos parodė jos pirmasis 
treneris F. Paškevičius. 

1979 m. buvo vykdomas pir
masis Sov. Sąjungoje moterų 
žolės riedulio čempionatas, ku
riame dalyvavo 42 komandos. 
Tais pačiais metais Šiaulių 
„Tauro" komanda, žaisdama I-
oje lygoje, pateko į stipriausiųjų 
finalinę grupę, kurioje užėmusi 
I-mą vietą išsikovojo teisę žaisti 
pajėgiausių Sovietų Sąjungos 
komandų gretose. 

1980 m. komandai pradėjo va
dovauti R Čaikauskas. 1981 m. 
sezonas nebuvo sėkmingas — 
užimta X ta vieta ir tuo pačiu 
teko palikti aukščiausią lygą. 
Nežiūrint šios nesėkmės , 
žaidimo specialistai atkreipė 

„LITUANICOS" ŠUOLIS Į VIRŠŲ 

Futbolo klubo „Lituanica-
Li ths" vyrų komanda penktą
sias šio sezono pirmenybių run-
t y n e s žaidė ke tv i r t ad ien io 
vakare, gegužės 24 . Marąuette 
Pa rko aikštėje prieš lenkų 
komandą „Royal Wawel". Nors 
rungtynės vyko viduryje sa
vaitės ir oro pranešėjai gąsdino 
lietumi, bet rungtynes stebėti 
susirinko gana didokas būrys to 
sporto mėgėjų. Atrodo, kad visi 
keliai veda tik į Marąuette 
Parką, nes kitur nieko pana
šaus netenka matyti. 

Oro pranešėjų gąsdinimai 
neišsipildė. Susirinkę žiūrovai 
turėjo progos pamatyti dviejų 
skirtingų, vienas į kitą visai 
nepanaš ių puslaikių rung
tynes. Pirmame puslaikyje vyko 
apylygis, be didesnių pretenzijų, 
major divizijos komandų žai
dimas. Apie puslaikio vidurį 
Ged. Vilkelis laimingu įvarčiu 
pravėrė „Royal Wawel" vartus, 
puslaikio rezultatą padary
damas 1:0 ..Liths" naudai, kuris 
išsilaikė ligi antrojo pradžios. 

Antrame puslaikyje. tik pra-

LF „Lituanicos" vyrų komandos vadovas Gediminas Bielskua sveikina i klu 
bo renginį atsi lankiusi Lietuvos sporto ministerj Z. Motieką 

dėjus, iš centro ir mūsų gyni-
kam dar nebaigus ginčų „Royal 
Wawel" žaidėjas perėmė 
nevykusia mūsiškio pasuotę ir 
pro išbėgantį vartininką A. 
Jenigą, kamuolį pasiuntė į var
tus ir rezultatą išlygino 1:1. 

— Puiki dovana priešui. Ir vėl 
patys susidirbs kaip seniau — 
kažkas susijaudinęs pranašavo. 

Po išlyginimo, lyg jo ir te
reikėjo, žaidimas staiga iš 
pagrindų pasikeitė. Pradėjo 
kristi įvarčiai į „R.W." vartus 
vieni už kitus gražesni — stai
gūs, netikėti ir gražiu stilium 
užbaigti Tik atsidūrus prie 
priešo vartų, G. Vilkelis pavertė 
įvarčiu atmuštą Virgilijaus 
Marčinsko šūvį — 2:1. Po 
keletos minučių Ar tū r a s 
Savukynas, prasiveržęs kraštu, 
užkėlė kamuolį į lenkų baudos 
aikštę, iš kur Algis Krygeris su 
galva įkirto klasišką įvartį ir 
3:1. Mūsiškių spaudimas 
suintensyvėjo, priešininkas lyg 
ir pasimetė. Jų gynikui prie 
savo vartų neapsisprendus ką 
daryti su kamuoliu, mūsų 
puolėjas R. Loncar, staiga atsi
radęs jį atėmė ir pro kojas įgrū
do įvartus — 4:1. 

Kad ir sukrėsti netikėtų, stai
gių įvarčių, lenkai sumezgė 
keletą antpuolių ir pelnė porą 
kampinių prie mūsų vartų, bet 
be konkrečios naudos. „Liths" 
komanda. įgavusi pasitikėjimo, 
gražiomis pasuotėmis ir stai
giais A. Savukyno praėjimais 
dešiniu kraštu, tiesiog stebino 
žiūrovus A. Krygėrio šūvis iš 
oro. kuris virto penktuoju įvar
čiu — savo grožiu pritrenkė žiū-

dėmesį į ka i kurias žaidėjas. O. 
K a n a p o r i e n ė į t r a u k i a m a į 
geriausių žaidėjų sąrašą ir jai, 
pirmai l ietuvaitei , suteiktas 
sporto meisterės vardas. 1982 
m. taur ie tės I-mos lygos čem
pionatą baigė pirmos ir vėl 
sugrįžo į aukščiausią lygą. 

1983 m. Šiaulių „Tauras" , 
a ts tovaudamas Lietuvai Tautų 
spartakiadoje, užima 5 vietą. Ši 
sėkmė 14-kai komandos žaidėjų 
leido suteikt i sporto meistrų 
vardus. 

1985 m. sezonas ypatingai 
sėkmingas. Iškovota Sov. Są
jungos t a u r ė ir Sov. Sąjungos 
aukščiausioje lygoje užimta 3-oji 
vieta. Su geru komandos žaidi
mu siejosi ir lietuvaičių pa
k v i e t i m a s j Sov. Sąjungos 
rinktinę: O. Kanaporienė, G. 
Plūkaitė, A. Būčmienė, V. Povi-
lonytė, S. Mankevičiūtė, I. Dil-
dienė. 

1986 m. Sov. Sąjungos čempio
nate užimta 5-oji vieta. 1987 m. 
vėl iškovota Sov. Sąjungos 
taurė, o šalies čempionate užim
ta 4-ta vieta. 1988 m. komanda^ 
šalies pajėgiausių komandų 
tarpe — septinta. Vis ryškėjant 
jaunų merginų meistriškumui, 
Sov. Sąjungos r inktinės vado
vai, be anksčiau minėtų, į Sov. 
Sąjungos r inktinę pakvietė A. 
Bernotaitę, R. Baniulytę, R. 
Pilkauskaitė. R. Kriščiūnaitę, o 
Sov. Sąjungos nacionalinės mo
terų žolės riedulio komandos an
truoju treneriu paskirtas R. Čai
kauskas, Šiaulių „Tauro" vyr 
treneris. 

Per pastaruosius trejus metus 
komanda dalyvavo tarptauti
niuose turnyruose VDR. Čekos
lovakijoje, Lenkijoje, Vakarų 
Berlyne. Šiauliuose surengtuose 
turnyruose buvo išmėgintos jė
gos su JAV, Ispanijos nacionali
nėmis rinktinėmis. 1989 m. se
zonas įsimintinas. Tarptauti
niame turnyre , skirtame J .F . 
Kenedžiui a tmint i . Washing-
tone užimta pirmoji vieta. Trys 
komandos žaidėjos: R. Pilkaus
kaitė, R. Baniulvtė, R- Kriščiū
naitė, Sov. Sąjungos r inktines 
sudėtyje dalyvavo pasaulio jau
nimo čempionate Kanadoje ir iš
kovojo 3 vietą. 
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Tai. (312)735-5556 

507 S. Gllbert, LaGrange. IL. 
Ta t (708) 352-4487 

Kartais man atrodo, kad šo
kis, kaip ir jaunystė, y ra pra-
švaistoma ant jaunimo. 

Max Lerner 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimanrv kaomete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligonmėrr.s 

2434 W. 71 Street Chicago 
Tai. (1-312) 434-5449 įveikia 24 vai) 

Pirm , antr ketv., perk! nuo 12 iki 6 v.v 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (70S) 442-6207 

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

7722 $. Kadzle Ava. , 
Chicago, IH. 40652 

Pirm . antr, ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (700)244-0067; arba (700)244-«561 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPEC!ALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos paga! susitarimą 

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

3 * 0 0 W 95 St. 
Tai. (704) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. L td . 
Marquette Medical Bu i ld ing 

6132 S . Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-770C 

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

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

6132 S. Kedzie Ava. . Chicago 
(1 -312) 925-2S70 arba (1 -312) 499-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtus^ venų 

ir hemorcaų gydymas 
5540 S. Putaakl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagai susitarimą 
Penkt . antr , ketv. ir penkt 

Reikalui esant atvaž.uoiu ir | namus 

Namų (704) 544-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

• 1 3 2 S. Kadzle. Chicago, III. 
Tat.'1-312)925-2670 

1165 Dunda* Ava. , Elgln, IH. 60120 
Tai. (706) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Mlcfcory HM*, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (704) 594-4055 
Vaiandos pagai susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W S9tn St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312)476-2112 

9525 S 79th Ave Hickory Hills 
Tai . (706) 596-6101 
Vai pagai susitarimą 

IL 

rovus, t ik ne visus tuo pačiu 
efektu. Prieš rungtynių pa
baigą, A. Krygeris pakišo gerą 
pasuote A. Savukynui. Pasta
rasis iš apie 20 jardų paleido 
žemą raketą į „Royal Wawel" 
sutrankytos tvirtovės vidų ir ja 
užantspaudavo pirmąją ryškią 
. , L i t h s " komandos pe rga l ę 
rezultatu 6:1. 

Po pergalės „Lituanica-Liths" 
komanda tarp dešimties major 
divizijos komandų iŠ septintos 
vietos pakilo į penktą. Norint jo
je išsilaikyti, reikės neužmigti 
ant laurų. 

Sekančios rungtynės bus prieš 
JAV mėgėjų klasės čempioną, 
lenkų „Eagles". Kada jos įvyks 
— bus pranešta. Ir be jų. dar 
l a u k i a s t ip rūs varžovai — 
vokiečių „Kickers" ir „Schwa-
ben" . J J -

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero 

Kasdien i iki 8 vai vak. 
išskyrus treč Šešt 12 i k ' 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optomemstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2616 W. 71et St. 

Tai. (1-312)737-3149 
Vai pagal susitarimą 

Paloa Vtslofl Carrter, 7152 W. 127* St 
Pak» Hgts. III Ketv. vai 3-6 v v 

TU. (706) 446-1777 

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

Anestezijos ir skausmo qvdvmo specialistas 
Sher^ar ligonine. Elgin. IL 

M (706) 837-0005 
Skambinti galima 24 vai 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BE! CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava. , SuKe 324 Ir 

S63S S. Pvlaakl Rd.. Chicago IL 
Tai . (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 61 at Straat 

Kablnato tai. (1-312) 7371166: 
Rezld (706)365-4411 

T. RAMA, M.D. 
Specialybe - Chirurgių 
24S4 West 71 at Straat 

Tai. (1-312) 434-1914. toz. (706) IS24669 
Vai W*r\ . antr ketv >r penkt 

3 iki 7 v v T * susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 
2639 W 71 at. St., Chicago M. 

Tai.: (1 312) 436-0100 
11900 Southareat Hlghvrty 
Pdoa Helgnta, IN. 60443 

(704)391-0220 (706)3614222 

DR. S. LA I 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2464 W 71 at Straat 
(1 312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 565-0346: 
Raz (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GVDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PrOSTATO CHIRURGIJA 
2456 W. 93rd Straat 

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

Kablnato tai. (1-312) 776-2960. 
Raz. (706) 446-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
4195 8. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 565-7755 

Kab. ta i . (1-312) 566-3199; 
Namų (709) 361 -3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDVTOJAS 'R CHIRURGAS 

1745 Weat 63rd Straat 
Vai pirm. antr ketv >r penki 3-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 
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Teisinis pagrindas 

LIETUVOS LAISVEI 
ALFONSAS ŠKLĖRIUS 

NUO KUNIGIŠKIŲ IKI LAMOS 
Jo 100-jo gimtadienio proga 

Sovietų įstatymas, nurodantis 
procedūrą respublikoms išsto
jimui iš Sovietų Sąjungos, „yra 
nekons t i tuc in i s net paga i 
sovietų konstitucijos gaires. J i s 
pažeidžia 72-rą str., nes j is 
pakeičia laisvo išstojimo teisę. 
Tai yra tolygu konstituciniam 
amendmentui; tačiau nežiūrint 
to, tai nesilaiko konstitucijos, 
nes (naujojo įstatymo) kalba v ra 
neaiški". Naująjį įstatymą ne
įmanoma vykdyti, nes jame yra 
per daug subjektyvių išsi
reiškimų, liečiančių pagrindi
nius klausimus, ne tik procedū
rines detales. 

Taip kalbėjo tarptautinės tei
sės tyr inėtoja adv. Lowry 
Wyman, adv. Povilo Žumbakio 
vad. Ethnic Community Ser
vices suruoštame seminare, 
kuris vyko 1990 m. balandžio 27 
d., The University Club of 
Chicago. Anot simpoziumo ren
gėjo, jo tikslas buvo prezidento 
G. Bush poli t iką s t i p r i a i 
palaikantiems amerikiečiams 
advokatams, teisininkams, tei
sės profesoriams ir kitiems, 
besidomintiems tarptaut inės 
teisės ir Pabaltijo kraštų reika
lais, parodyti, kad Lietuvos 
nepriklausomybės pravedimas 
nėra t ik pačių lietuvių sava
naudiškas interesas, bet pasau
linės — tarptautinės teisės tei
singos praktikos reikalas. 

Todėl pirmoji prelegentė L. 
Wyman primygtinai pabrėžė, 
kad ji nėra nei lietuvė, nei lie
tuvių kilmės, o tarptautinės 
teisės mokslininkė-specialistė, 
kurios vienintelis interesas yra 
savo kolegoms objektyviai paro
dyti, kas iš tikrųjų parašyta 
sovietų konstitucijoje ir kas pa
rašyta naujajame išstojimo pro
cedūros įstatyme ir kaip tai 
prieštarauja tiek tarptautinės 
teisės sampratoms, tiek ir pačiai 
sovietų konstitucijai. 
Šiai teisininkų ir teisės žinovų 
publikai Harvard un-to Rusiškų 
tyrimų centro narė (Fellovv) L. 
Wyman iškėlė ir tai, kad tarp
tautinei teisei priešinasi ir to 
įstatymo retroaktyvinis vei
kimas, t.y., kad jis paneigia 
prieš jo išleidimą padarytus 
sprendimus, kurie jam priešta
rauja. Be to, naujasis įstatymas 

W. J. Hough savo paskaitoje 
pabrėžė, kad JAV Nepripaži
nimo politika nebuvo ir nėra 
vienkartinis, vakarietiškų vals- I 
tybių padarytas antisovietinis 
aktas, neturintis nieko bendro I 

j 

su tarptautine teise. Jis pa
rodė, kad Pabaltijo valstybėse j 
vykstantys pasikeitimai nėra ; 
tik jų individualių teisių pa- | 
reiškimas, o tų valstybių atkū- : 

rimas tarptautinės teisės pa
grindais. Nepripažinimo poli- ! 
tika išaugo Centrinės Amerikos 
kraštų sutartyse nepripažinti 
jėga paimtos valdžios ir buvo i 
prez. Woodrow VVilsono įrašytas 
į Tautų Lygos „covenant"10 
str. 1930 dešimtmety jis buvo 
„išbandytas", jį pritaikant Japo
nijos užpuolimui Mandžiūrijos. ! 
Vėliau Rio de Janeiro mieste jį 
pasirašė veik visos Vakarinio ; 

pusrutulio valstybės ir 15 Į 
Europos valstybių. Adv. Hough 
savo paskaitos metu išdėstė 
tarptautinę nepripažinimo po
litikos istoriją, tuo parodyda
mas, kad šiandieniniai įvy
kiai Lietuvoje yra tarptautinės 
teisės įgyvendinimo momentas 
toje geografinėje srityje, kuris 
tačiau yra kertinis viso pasaulio 
t a u t ų t a r p t a u t i n ė s teisės 
sveikam veikimui. 

Tiek šis simpoziumas, tiek jo 
pasekme išleistas leidinys yra 
atsiliepimas į Laisvos Lietuvių 
Teis in inkų Sąjungos atsi
šaukimą į pasaulio teisininkus, 
prašant paskelbti Kremliaus 
neteisėtus veiksmus, griaunant 
teisėtai išrinktą ir teisiniais pa
grindais kur iamą Lietuvos 
valdžią. 

Simpoziumą išklausė ir po jo 
klausimus statė apie 90 asme
nų. Jo leidinys, „Lithuanian 
Independence: The Re-establish-
ment of the Rule of Law", turin
tis kuone 200 puslapių, duoda 
medžiagą teisininkams ir išpru
susiems skaitytojams patiems 
pasidaryti teisingas išvadas 
apie Lietuvos aspiracijų ir 
veiksmų teisinį statusą. Pir
muose puslapiuose įdėta kovo 
11-tos Nepriklausomybės atsta
tymo akto nuotrauka su pa
rašais ir prez. Landsbergio at
vaizdas tą dieną. 

Jame pirma duodamas pilnas 
kalba apie laisvo apsisprendimo simpoziumo transkriptas su abie-
teisę, laisvai įstojus į Sovietų jų prelegentų profesinėmis apy-
Sąjungą. Pirmiausia, ji sako, 
konstitucijos 72 str. nekalba 
apie laisvo apsisprendimo teise, 
o apie besąlyginę teisę išstoti. 
Bet svarbiausia, ji išdėsto tei
siškai, kad Lietuva niekuomet 
laisvai neapsisprendė įstoti, tad 
net ir 72 str. jos nesaisto. O iš
stojimo procedūros įstatymas 
buvo priimtas sovietų Liau
dies Deputatų kongreso net po 
to. kai ne vienas balsas pareiškė-
„Kaip galima sakyti, kad Lie
tuva laisvai įstojo į Sąjungą, kai 
ji buvo jėga okupuota ir joje 
buvo pastatyta marionetinė 
vyriausybė?" Wyman prideda 
savo komentarą: „Manau, kad 
tai parodo, kokio lygio teisinė 
analizė ar teisinis išprusimas 
veikia Sovietų Sąjungos Liau
dies Deputatų kongrese ir 
todėl kalbantis su šios (JAV) 

braižomis. Po jo adv. Gabrie
liaus Gedvilos laiškas Gorbačio
vui — iš tikrųjų taikytas vaka
riečiui skaitytojui, kuris pastato 
Gorbačiovo kolonializmą Sovie
tų Sąjungoje toje pačioje šviesoje 
kaip Pietų Afrikos aparteidas. 
Laiške klausiama, ar yra logiš
ka remti reikalavimus, kad 
sovietai leistų mažumoms emig
ruoti, o tuo pačiu metu neleisti 
sovietų pavergtoms mažumų 
tautoms išvengti diskriminaci
jos, išstojant iš Sovietų Sąjun
gos? 

Po jo telpa adv. Gedvilos at
sakymai į Amerikoje dažnai gir
dimas Lietuvai priešiškai nusi
stačiusias pozicijas. 

Pagaliau leidinyje telpa doku
mentų tekstai (išversti anglų 
kalbon), liečiantys Lietuvos ry
šius su Sovietų Sąjunga, taipo-

Veltui Alfonso Sklėriaus bio
grafijos ieškosime bet kurioje iš 
trijų iki šiolei Lietuvoje išleis
tų enciklopedijų. Jose aprašytas 
tik vyresnis jo brolis Kajetonas, 
visa esybe dailininkas, jaunys
tėje skulptorius, vėliau akva-
relistas. Nors nemenką talentą 
menui turėjo ir Alfonsas, bet jį 
išpuoselėti sukliudė pasirinktas 
kitas gyvenimo kelias. Kelias, 
kuris jį nuvedė į neužpelnytą 
tragišką mirtį. 

Trumputė Alfonso biografija 
išliko t ik bostoniškėje Lietuvių 
enciklopedijoje — L E . J ą 
parašiau aš, šių eilučių au
torius. Duomenis suteikė po 
karo Toronte apsigyvenusi jo 
našlė Alina Kuprevičiūtė-Sklė-
rienė. Tikiu, kad biografiniai 
duomenys, kuriuos išjos gavau, 
yra beveik tikslūs. Akivaizdūs 
tik du netiklsumai: dvigubą pa
vardę Sklėrius-Šklėrys ( kitur 
Sklėrius-Škleris) naudojo tik 
Kajetonas. Tiek Alfonsas, tiek 
ir kiti jo broliai teturėjo tik 
primąją jos formą — Šklėrius. O 
mirties data dabar atsiradusio 
gyvo l iudininko nuke l t a į 
sekančius metus. Bet tai ne žinių 
suteikėjos kaltė. Spėju, kad kur 
nors, gal Lietuvos kariuomenės 
metraščiuose, yra daug pilnes 
nė Alfonso Sklėriaus biografija, 
negu pavyko LE redaktoriui su
teikti, bet šiuo atveju tik ja 
galiu naudotis. 

Alfonsas gimė 1990 m. bir
želio 17 d., Kunigiškių kaime. 

; Svėdasų valsčiuje ir parapijoj. 
; Rokiškio apskrity. Gimimo da 
i ta veikiausia senojo stiliaus 

ka lendor iaus , nes vel ionio 
duktė pastebėjo, jog gimtadienis 

i būdavo švenčiamas birželio 30. 
Kunigiškiai — didelis, senas 
kaimas, gal trijų ketvirčių km 
ilgio, nuo Malaišos upelio į 
pietus nusidriekęs. Nuo Kuni
giškių už kilometro į rytus — 
Malaišiai , Tumo-Vaižganto 
tėviškė, o už kito kilometro — 
didingas Juodonių piliakalnis. 

Alfonsas gimė dvyliktuoju 14 
vaikų šeimoje. Už jį jaunesni 
buvo tik Emilija, čia rašančiojo 
motina, ir Povilas. Tėvai — 
Ciprijonas ir Barbora Girgždy-
tė, vesta iš Kamajų parapijos. 
Mickūnų kaimo. J i e valdė 
valaką žemės, o da r tėvas 
uždirbdavo ir vežiodamas paštą. 
Ciprijonas — g r a ž i a b a l s i s 
„kantorius", labai religingas. 
Baigęs nuo neatmenamų laikų 
gyvuojančią Kunigiškių keturių 
skyrių mokyklą, buvo pilnai 

A L F O N S A S NAKAS 

raštingas. Bet į mokslus išleidęs 
vyriausiąjį sūnų Kajetoną, kitų 
vaikų mokslinti nesiruošė ne 
vien dėl materialinių rūpesčių, 
bet ir b i jodamas, kad per 
mokslus j ie netaptų bedieviais. 
Afonsą iš kaimo ištempė 14 
metų vyresnis Kajetonas. Liepo
joj 1905 m. jis buvo priimtas į 
komercinę mokyklą, kurią 1912 
m. baigęs įgijo brandos atesta
tą. Nuo 1912 iki 1914 m. Mask
voje studijavo Žemės tvarkymo 
ir matavimo institute. Pirma
jam pas. ka ru i prasidėjus, buvo 
mobi lzuotas . Kaip geodezi
ninkas, pasiųstas j Maskvos 
Michailovo artilerijos mokyklą 
ir paskubomis 1915 m. ją baigęs, 
artilerijos karininku tapęs, iš
siųstas į frontą. Nuo čia pra
sidėjo Alfonso karinė tarnyba, 
užsitęsusi iki laisvės netekimo. 

Netur iu žinių, kokiuose fron
tuose pirmasis pas. karas jo 
kariautas ir kada po revoliucijos 
iš caro armijos atsipalaiduota. 
Bet Lietuvos nepriklausomybės 
kovų pradžioje jis jau randamas 
savanorių karininkų tarpe. Ties 
Radviliškiu ir Šiauliais jis daly 
vavo partizaninėse kovose prieš 
bolševikus. 1920 m. vadovavo 
7-tai baterijai, kuri kartu su 
5-tu pėstininkų pulku rugsėjo 
22 d. laimėjo mūšį prieš lenkus 
t ies Beržininkais. Už suma
numą bei narsumą nepriklauso
mybės kovose apdovanotas 
Vyčio Kryžiumi. 

Kada ir kur kilo iki majoro 
laipsnio, žinių neturime. Bet 
1929 m. j au buvo pakeltas į 
pu lk . l e i t enan to laipsnį ir 
paskir tas 2-ro artilerijos pulko 
vado padėjėju. Jo štabas buvo 
Kėdainiuose, tad ten pasistatė 

nedideli namuką, kuriame su 
šeima įsikūręs gyveno. Bet 1935 
m. pakeltas į pulkininko laips
nį ir paskirtas 1-mo artilerijos 
pulko vadu Panevėžyje. Tose 
pareigose išbuvo iki okupacijos. 
1940 m. vidurio. Kuo garbingas 
pulko vadas buvo laikomas 
1940-41 m. okupacijoje, kai ant 
sprando lipo beraščiai polit 
rukai , nebesiimsiu spėlioti. Tik 
beveik diena dienon po okupa
cijos metų. 1941 m. birželio 14 
d., su maža grupe aukštųjų ar
tilerijos karininku buvo išvežtas 
į Maskvą „tobulintis". 

Lyg nujausdami, kad Pane
vėžys tik laikina vieta. Kė 
da in ių namelio nepardavė , 
Panevėžy nuomavo butą. Po 
Kunigiškių Kėdain ia i liko 
Alfonso ir jo šeimos lyg antrąja 
tėviške. Ten gyvendamas, Al
fonsas puoselėjo meną. kaip ir 
Kajetonas, liedamas akvareles, 
gal šį tą ir aliejiniais dažais 
nupiešdamas. \ dailę žiūrėjo la
bai rimtai: 1927-29 m., gyven
damas A. Panemunėje, lankė 
meno mokyklą. Paaugliu bū
damas esu matęs, kaip sparčiai 
jis akvareles piešia atvažiavęs 
į Rudžius, mano tėviškę, sesers 
Emilijos lankyti. Kėdainiuose, 
Kaune. Panevėžy, gal dar ir kur 
kitur, yra surengęs savo tapybos 
darbų parodų ir būdavo aukštai 
įvertintas. Man akyse ir po 
45-rių metų tebestovi Šklėrių 
namelio Kėdainiuose sienos, net 
ir laiptinė į antrąjį aukštą, 
nukabinėta jo paveikslais. Mė
go Alfonsas fotografuoti ir daly 
vavo daugely foto mėgėjų 
parodų. Jo padaryta viena mūsų 
šeimos nuotrauka tėviškėje, po 
žilvičiu, apie 1927 metus, kai 

mūsų motina dar buvo labai 
jauna , o mes penki — mažyliai. 

Alfonsas Šklėrius rusu armnos karininkas 1 V» 1 o ar 1916 metais. 

liko brangiausia relikvija. 
Buvo kūrybingas kaip kari 

ninkas ir išrado fiktyvaus šau
dymo aparatą, už kuri vyriau 
sybė jam suteikė pinigine 
premiją. Labai įdomu, kur tas jo 
patentas dabar, ar buvo iš
radimas reazlizuotas. kur nors 
pritaikytas'.' Gal Lietuvoje kas 
apie tai žino? 

Kaip visuomenininkas dau
giausia reiškėsi skautuose Nuo 
1935 m. vadovavo Panevėžio 
skautams-vyčiams. 

Šeimoje išaugo dvi dukterys: 
Aldona Raulinaitienė, gyvenan
ti Clevelande. ir J ū r a t ė 
Viruišienė. gyvenanti Toronte. 
Abi jau našles, išauginusios 
savo šeimas, pensininkes. -les su 
motina 1944 m. vasarą nuo 

Sk . šeimos nuotrauka. Iš kaires: dail. Kajetonas, jo 
laug 1911 m. Kajetono namuose Kaune 

žmona Elena. Alfonsą* 

raudonojo maro pasitraukė, 
kiekviena savaip pasaulyje 
vargelį vargo. Dabar dukterys 
laimingos bent ta prasme, kad 
žino, kur tėvo kaulai dūli ir iš 
kur šią v a s a r ą tėvynėn 
ruošiamasi atvežti ir garbingai 
palaidoti bent žiupsnelį tėvo 
kapo žemes. Žmona mirė 1980 
metais. 

Apie Alfonso Sklėriaus ir kitų 
Lietuvos artilerijos aukštųjų 
karininkų, išvežtų ..tobulintis" 
likimą, rašiau 1989 m. balan 
džio 4 ir 5 d. . .Draugo" 
numeriuose, žinių iš gyvo išliku
sio pulk. Įeit. Antano Malijonio 
gavęs. Už dviejų savaičių po iš
vežimo 1941 m. birželio iš 28 į 
29 d. naktį rusų karininkų 
trijulės kiekvienas per porą 
minučių buvo nuteisti 10 metų 
lagerio ir po to amžina trem
timi. Nugabenti į užpoliarinę 
Sibiro sritį. Lamos lagerį prie to 
paties vardo ežero ir ten ne tiek 
sunkiu darbu, kiek badu marin 
ti. Bado išsekintas, jo palydovės 
cingos užpultas, pulk. Alfonsas 
Šklėrius Lamoje mirė 1942 m. 
vėlyvą rudenį ar žiemą ir kar
tu su kitu lietuviu pulkininku 
A. Malijonio buvo palaidotas. 

Alfonso Sklėr iaus šimtojo 
gimtadienio proga prisimin
kime jį ir pusmilijoninį kitų tau
tiečių, bolševiku išniekintų ir 
išžudytu. Jų auka teduoda 
stiprybes kovotojams už visišką 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybe. 

KAI LAISVĖ ŠVITO 
Žmonių men ta l i t e t a s 

J U O Z A S RUDZEVIČIUS 

galvelę padėjau", - gražesniais moteriškais žodeliais 
pakeitė, į dainą įrašė: „Pirmutine kulipkėlė širdele 
pervėrė". Tik ir šie švelnūs merginų žodžiai, amžinu 
miegu užmigusiųjų nepažadino, neparvedė namo... 

Nepriklausomybės kovos su bolševikais baigėsi 
apie 1919 m. rugpjūčio 25 d., jų paskutinius dalinius 
išstumiant iš Zarasų. 

14 
Nepriklausomybės kovos tęsėsi. Kariai i- mūšio į 

mūšį narsa švytėdami ėjo. I kautynių lauku- tvykęs 
kar iuomenės vadas gen. S. Žukauską- pačius 

Vyresniosios k a r t o s nuotaikos 

Nuo 1919 m. pradžios nepriklausomybės kovoms 
smarkiausius vyrus, tiek žuvusius, tiek gyvu - us „Už vykstant, namuose likusieji ramiai nesėdėjo. Fronte sengalvėlių garbuoneliu moterėlių ne vien gailestingas 
Tėvynę" narsos kaspinėliais apdovanojo ir nar-: \ karių kovojantiems pagelbėti sujudo. Nuo šių neatsiliko nė širclis užgavo — ir atsineštinių kraitiniu skrynių ant 

Štreimertaites vienos kitoms dosnumu nenusileido, 
neatsiliko nei jų tėvai. O šmaikščios, miklios 7 seselės 
prūsaitės Atrotaitės tarpvartėje sustojusios iš tolo 
švytėjo, atvykstančius rinkėjus pasitiko pilnomis 
rankomis O kaipgi galėjo jos. ju tėvai nesidžiaugti, at
vykstančiu nelaukti, jų kaip mielų svečiu išskėstomis 
rankomis nepasitiki?! Kai jau ir šio kaimo narsūs sava
noriai ten fronte pusalkani, kenčiantys šaltį, kovoja, 
nuo bedieviškų rusi} gina ju sodybas, namiškius, pla
čius ir mielus jų laukus?! 

Anu dienu sujudimai, kovos laukuose šalti 
kenčiantys kariai motinu, tetulių, kaimynėlių. 

valdžios atstovais, aš pabrėž- gi ir išstojimo iš Sovietų Sąjun-
čiau, kad Liaudies Deputatų gos procedūros įstatymo tekstas 
kongreso atstovai neturi net 
savųjų į s ta tymų gero 
supratimo". 

Antrasis simpoziumo kalbė
tojas buvo adv. VVilliam J. 
Hough III, lietuviams jau pažįs
tamas tarptautinės teisės žino
vas, buvęs Journal of Interna
tional and Comparative Law re
daktorius ir autorius svarbios 

ir provizorinis (1990.III.1D Lie
tuvos įstatymų tekstas. 

Pirmoji laida jau išsibaigusi. 
Ethnic Community Services jį 
išsiuntinėjo visiems JAV kong
reso nariams, įtakingoms ame
rikiečių organizacijoms, žurna
listams, ta rp tau t inės teisės 
advdkaftkHs ir mokslininkams. 
Išdalintas po S. Lozoraičio 

studijos apie Lietuvos okupaciją spaudos konferencijos Lietuvos 
tarptautinės teisės plotmėje, pasiuntinybėje Washingtone. 
Nuo š.m. kovo 12 iki balandžio 250 kopijų pasiųsta Lietuvių 
1 d., prez. Landsbergio pakvies- Informacijos centrui išdalinti 
tas, Lietuvoje konsultavo Lie- tenykštiems žurnalistams. Ne-
tuvos vyriausybei tarptautinės trukus išeis ir antra laida, 
teisės klausimais ^ iflSŽfc^MK •"J*z-

knygose surašė jų vardus. Tada dar niekas r ialiais, įįa? arčiau Prūsų - Mažosios Lietuvos sienos gy venan 
ordinais nesirūpino. Tik vėliau, jau nerikla - mybės tys žmonės, kurie vokiečių okupacijos metais buvo žiau 
karaimpasibaigus, jų „Už Tėvynę" kaspinei oakeitė r į a i rekvizicijomis apiplėšti, gausiomis prievolėmis 
Vyčio kryžiais. nualinti, ir šie kovojantiems savanoriams kiek išgalėje 

Kiti kariai jau pirmame mūšyje gimto- - žemės pagelbėti puolėsi. Suburtomis pastotėmis per kaimų 
pašaukti vardu, savo gyvastį už tėvynę atidavė, akis vienkiemius važiavo, suaukotus duoninius grūdus, 
užmerkę, amžinam poilsiui gimtojoj žeme; -ulusie- giltus apdarus, maisto gaminius krovė \ vežimus. Nuo 
ji, mediniais kryžiais pažymėti, ilsėjosi V ^paties j ų n e a t s i l iko ne mūs kaime gausiai įsikūrę, vadinami 
malonėje. Kovos draugai į ki tus mūšiu- 'giavo, „prūsai" - ev. liuteronų tikėjimo žmonės 
žuvusius draugus minėjo dainos žodžiais >de 

Aš patogus jaunikai t is labai linksmas nvivau 
Ir jaunas mergeles labai mylėjau. 
Kai nuėjau į karužę, laimės neturėjau 
Susitikęs pirmą kulką, galvelę padėjau 
Tu Lietuva, tu mano, tu mano tėvyne. 
Lietuvėle tu mano, šalele gimtine. 
Merginos negrįžtančių laukė, ilgėjosi. Sa 

nerimą ilgesio vakarais sudėjo į dainas 
Aš ten prastovėjau kalne duobelę 
Ir prarymojau uosio tvorelę. 
O jisai negrįžta, o jisai negrįžta, 
O jisai negrįžta, žodelio nesiunčia.. 

širdies 

Šiuo Lietuvai kritišku laiku ir jie pasirodo getu 
lietuvių vardo vertais. Jau iš tolo užmatę atvykstančius 
rinkėjus, vartus atkėlė plačiai, rinkėjus pasitiko išskes 
tomis rankomis. Ne vienas šeimininkas ir daugiau 
kokią puskartę, kitą javų atseikėjo, šeimininkes kokia 
puspaltę rūkytų lašinių paskyrė, kita kumpj dovano-
jo, dar kitą ir paskutinį skilandi savo rankomis jdejo 
į vežimus, o šypsenomis pasidabinusios prusaites šiltus 
apdarus, vilnoniu siūlų tolkas gražiai paglostydamos. 
palygindamos guldė į pastotes. 

Ne vien tarp katalikų vienkiemių gyvenantieji ev 
Uui^.viiai buvo verti paminėti geru žodžiu. Nei čia 
vakar in iame kaimo gale vienos prie kitų gyvenusios 

Tai ir likiminės dainos žodžius: „Susitikęs pirr * kulką, turtuolės Vymerytės, Kėlertaites, nei pasiturinčios 

vožus atvėrė plačiai. Ir išvertė jos skrynias, karšinčių 
dienoms skirtas vilnones kojines, pirštines, šalikus, 
megztinius, vilnonių siūlų tolkas. kamuolius iškėlė į 
saulės šviesą ir vis skyrė tėvynės gynėjams Moterys, 
merginos mezgė liemenes, tripirštes pirštines, kojines, 
šalikus, vokiečių tipo žiemines pošalmes. uždengiančias 
galva, kaklą, veidus, kakta kovojantiems savanoriams 
j surinkimo punktus nešė. Kitos ir iš paskutinių aršinų 
bojaus tėvynės gynėjams siuvo šiltus žieminius 
baltinius. 

Ir sužydėjusio. suprūsejusio Vilkaviškio miesto 
geros valios lietuves fronte kovojantiems padėt norėjo. 
Dauguma nepriteklių gyvenusios, savo ištekliu 
neturėjusios, tai rinkliavas darė. per įstaigas, žmones 
ejo. rinko aukas. Vienos maitinimo punktus >rengė. Cia 
iš kaimų kariuomenėn pravykstančius savanorius, 
pašauktuosius vyrus maitino, iš fronto atostogoms 
praeinančius karius priėmė. į tėviškes grįžtančius 
sužeistuosius valgydino, globojo, kol atvykę artimieji, 
juos išsiveš namo Kitos vėl šiltesnius apdarus mezgė, 
baltinius siuvo, juos \ frontą siuntė 

(Bus daugiau^ 
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SUKAKTUVINIS 
KONCERTAS 
Impozantiški duomenys 

V . ROCIŪNAS 
Auksinį jubiliejų švenčiantis 

Lietuvių Tautinio Meno an
samblis Čiurlionis Clevelande 
pradėjo kurtis 1949 metų birže
lio mėnesį, kai į šį miestą atva
žiavo Alfonsas ir Ona Mikuls-
k ia i . P i rmas i s ansambl io 
koncertas Amerikos žemėje 
buvo 1950 kovo 6 Severance 
koncertų salėje. Nuo ansamblio 
įsikūrimo 1940 sausio 15 dienos 
Vilniuje iki 1990 gegužės 5 
Cleve lande ( į ska i t an t ir 
sukak tuv in į koncertą) an
samblis yra davęs 1218 lietuvių 
liaudies dainų, pasaulinių kom
pozitorių kūrinių ir religinių 
koncertų: Lietuvoje 163, Vokie
tijoje 419, JAV, Kanadoje ir 
Pietų Amerikoje 636. Ansamb
lio archyvaro Onos Mikulskie
nės stropiai suregistruotais 
duomenimis, per ansamblį yra 
perėję (įskaitant ir dabartinį 
sąstatą) 795 asmenys, o koncer
tinėse išvykose y r a padarę 
96.500 mylių, o klausytojų bei 
žiūrovų auditorija siekė net 
864.000. 

Nedaug, o gal ir iš viso lie
tuvių chorų istorijoje nėra buvę 
tokių meninių vienetų, kurie 
būtų išsilaikę pusę šimtmečio 
ir su koncertais aplankę net tris 
kontinentus. Ansamblis, pasiva
dinęs mūsų genialaus meninin-
ko-dailininko ir kompozitoriaus 
Mikalojaus Konstantino Čiur
lionio vardu, ne tik puikiai re
prezentavo mūsų tautos kultū
rines vertybes kitose tautose, 
bet ir garbingai per dešimtme
čius kėlė mūsų tau tos ir 
valstybės laisvės ir nepriklau
somybės idėją. Išeivijos 
lietuviams Č.A. buvo ir yra ne 
tik tautinės nuotaikos atgaiva, 
bet mūsų tautinių pareigų pri
minimas. 

Sentimentai ir 
tikrovė 

Laimingu sutapimu ir mano 
išeivio keliai dažnai susikry
žiuodavo su čiurl ioniečių 
keliais. Neskaitant koncertų, 
girdėtų Lietuvoje, emigracijoje 
jų koncertu gėrėjausi Vienoje 
1944 m. spalio 29 garsioje 
Mozarto koncertų salėje, o 
sekmadieniais kartu meldėmės 
ir giedojome stilingoje Vienos 
Šv. Karolio šventovėje. Per ket
verius metus, dirbant „Žiburių" 
sava i t rašč io ir dienraščio 
redakcijoje, Č.A. koncertai, jų 
gastrolės, kritikų pasisakymai 
bei įspūdžiai rasdavo gyvą 
atgarsį tame plačiai skaito 
mame lietuvių laikraštyje. Visi 
šie straipsniai buvo palydimi 
gausiomis iliustracijomis. Žy
miai arčiau ir giliau buvo 
galima sekti ansamblio veiklą, 
talkinant jų renginiams nuo pat 
jo įsikūrimo dienų Clevelande. 
1949 metais. Dar geriau susipa
žinau su ansamblio vadovais 
Alfonsu ir Ona Mikulskiais ir 
ansambl ieč ia i s , kai mano 
dukros Ligija-kanklininkė ir 
Kristina-šokeja tapo entuzias

tingomis amsamblietėmis, jas 
vežiojant į repeticijas ir dažnai 
vykstant į gastroles. Nepamirš
tama išvyka buvo Kolumbijoje ir 
Venezueloje 1971 m. birželio 19 
— liepos 6 dienomis, dalyvau
jant Venezuelos 150 metų nepri
klausomybės minėjime. An
samblis buvo Venezuelos ka
riuomenės svečias. Tos išvykos 
įspūdžiai mano buvo plačiai 
aprašyti ir 1971 metų Draugo 
skiltyse. Trumpai sakant, anot 
Bronio Rai los , , .mylėjau 
Čiurlionį iš tolo". 

Ir daba r , po 40 metų 
a r t i m e s n ė s paž in t ies su 
Čiurlioniečiais, su džiaugsmu 
širdyje klausiausi perpildytoje 
Dievo Motinos parapijos salėje 
(600 auditorija) sukaktuvinio 
koncerto, kuri dirigavo Klai
pėdos konservatorijos docentas 
Gediminas Purlys. Daug gražių 
atmintinų mozaikinių praeities 
vaizdų grįžo dabartin. Keturių 
deš imtmeč ių panoramin ia i 
siluetai dar ir dabar išlikę. Jie 
liudija mūsų išeivijos nuolati
nius rūpesčius ne tik apie mūsų 
ateitį, bet ir Tėvynę. Dažnai 
sustojame ties nežinomais toli
mesniais mūsų išeivijos kryp
ties keliais ir klausiame: ar ir 
toliau čiurlioniečiai. Grandi
nėlė, gintariečiai, dainaviečiai 
ir ki t i stovės išeivijos išlikimo 
avangarde, ar keliantis Tėvynei 
iš dvasinių ir ekonominių griu
vėsių, atsiras didžiadvasių tal
kininkų Lietuvai? Ar išeivija 
kar tu su Tėvyne sujungtomis 
rankomis, širdimi ir auka padės 
mūsų tautai ir valstybei žengti 
į šviesesnį rytą? Tikėkimės! 

Sustiprėjęs ir 
atjaunėjęs 

Gegužės 5-6 dienos — tai 
Čiurlionio ansamblio auksinio 
jubiliejaus dienos Clevelande. 
Šeštadienį. 7:30 vai. vakare, pri
sirinko pilna žiūrovų auditori
ja. Svečių tarpe: vysk. Paulius 
Baltakis, OFM. prel. A. Goldi-
kovskis, kleo. G. Kijauskas, S j , 
čiurlioniečiai veteranai Ona 
Mikulskienė. Antanas Kava
l iūnas ir Mečys Aukštuolis; LB 
Kul tūros Tarybos pirm. D. 
Kučėnienė. Petras Petrutis — 
Margučio radijo vedėjas, kuris 
ansamblį pakvietė gegužės 19 
koncertui Chicagon. prof. dr. 
Emanuelis Jarašūnas, sukakties 
minėjimo pagrindinis kalbėtojas 
iš Santa Monica. Californijos, 
solistas A. Grigas — Č.A. garbės 
narys . Danutė Petronienė iš 
Detroito garbės narė ir vietiniai 
ansamblio garbes nariai: Jurgis 
Malskis — jubiliejinio komiteto 
pirmininkas, Antanas Kavaliū
nas. Aldona Stempužienė ir Juo-

Čiurlionio ansamblio jubiliejaus talkos komite'.as sėdi iš kairės: Violeta Žilionyte-Leger, Ona Jokū-
baitienė, Ona Mikulskienė, Jadvyga Budriene ansamblio valdybos pirm. Vladas Plečkaiti*; stovi: 
Vacys Rociūnas. Zenonas Dučmanas, Ingrida Bublienė, Rita Balytė, Virginija Rubinski, Jurgis 
Malskis, rengimo komiteto pirmininkas, ir Gediminas Purlys, ansamblio meno vadovas ir 
dirigentas. 

pasi t iko su plojimais ir 
džiaugsmingais skandavimais. 
Ansamblio sąstatas: 19 sopranų, 
15 altų, 10 tenorų, 6 baritonai, 
6 bosai, viso 56 dainininkai, iš 
kūnų 10 yra gimę Amerikoje; 
taip pat čia yra gimusios 
kanklininkės, 1 kanklininkas ir 
3 lumzdelininkai. Dirigentas 
Gediminas Purlys, koncert
meisterė Danutė Liaubienė ir 
kanklių orkestro vadovė Ona 
Mikulskienė. Dirigentas Purlys 
Clevelando publikai pasirodo 
antrą kartą. Pirmasis jo kon
certas įvyko vasario 19, minint 
Lietuvos nepr iklausomybės 
atstatymo sukaktį . Jis yra 
penktasis dirigentas ansamblio 
istorijoje, prieš tai ansambliui 
dirigavo: Vladas Baltrušaitis, 
Alfonsas Mikulskis, Rytas Ba
bickas. Bronius Kazėnas. 

Plačios skalės 
repertuaras 

Ir šiame, 1218-jame sukaktu
viniame koncerte vakaro prog
rama buvo, galima sakyti, pa
dalinta į dvi dalis: pirmoji — 
įvairių kompozitorių ir har
monizuotos liaudies dainos, o 
antroji buvo daugiau skirta 
ansamblio įkūrėjo kūrybai ir 
Alfonso Mikulskio harmonizuo
toms liaudies dainoms. 

Pirmoje dalyje girdėjome: 
Pasveikinimą, muz. V. 
Budrevičiaus, Lietuvių giesmę 
— Vydūno, Šiaurės pašvaistę 
Stp. Sodeikos, Žemaičių plentą 
A. Beržinsko, Oi, lyja lietus, 
liaudies daina harm. A. Lapins
ko, Augo bernelis, liet. liaudies 
dairą, harm. L. Abariaus, Pieme
nėlio raliavimą, harm. A. Mi
kulskio, su sol. Aldona Stempu
žienė bei skudučių ir lumzdelių 
muzika. (Solistė susilaukė gau
sių aplodismentų>; Lietuva, 
muz. Galinos Savinos, aran
žuota G. Purlio. Palaimink 
mane, muz. G. Purlio (su paties 
komp. pianino palyda). Jūra , 
muz. Raudonikio (įdomiai viso 
mišraus choro pavaizduotas 

devynių atlik: u kūrinių septyni 
buvo komp. Alfonso Mikulskio 
harmonizuotos liaudies dainos 
su solistais Irena Grigaliūnaite, 
Raimundu Butkumi, Valdu Žie-
doniu, Algiu Gyliu, Vladu Pleč
kaičiu ir kanklių orkestru: Kur 
lygios lankos, Sv. Jono vakarėlį, 
Skamba, skar.ba kankliai, Nu-
važiav tėveli;. Žveng žirgelis, 
Linelius roviau. Čia tar tum 
atgijo senoji ansamblio dvasia, 
nuotaika ir darnūs garsai, ku
riuos vyresnio i klausytojų kar
ta daug kart- girdėjo, bet jos 
niekada neatsibodo, niekada 
joms netrūko -Kambesio, grožio, 
gimtosios žerr.es ilgesio gaidos. 

Didingai SKambėjo Alfonso 
Mikulskio (žocžiai B. Gaidžiūno 
„Pasaulio valdovui" — malda 
Viešpačiui, prašant J į parvesti 
mus namo. Grižiąja J. Naujalio 
„Lietuva brangi" ir tradicine 
Čiurlioniečių :aina „Namo bro
liukai" buvo ižbaigtas sukak-

zas Stempužis. Iš 36 ansamblio jūros bangavimas imitacija). 
garbės narių 20 jau iškeliavo į 
amžinuosius namus. 

Sceną puošė skoninga an
samblio emblema ta rp dviejų 
1940-1990 metų datų. Scenon 
įeinančius čirlioniečius publika 

TORGSYN TORGSYN 
5542 G e a r y BlvdM S a n F r a n c i s c o , C A 94121 

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

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKES! 

TV. V C R S 
TELEFONAI 

CAMCORDERS 
V o l t a ž a s 1 2 7 220 

RADIJAI IR VCR 
RADIJO ĮRENGIMAI 

Tinkantys Sov. Sąjungai 
KOMPIUTERIAI 

Su rusišku raidvnu 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LŪPŲ DAŽAI 
SUVENYRAI 

Žamiautlo* kalno* JAV batą 
Priimam uitakymua taiatonv H W»v JAV mlaatų Ir U kitų kraštų 

Parduodama automobiliu* glmlnom* Sov. Sąjungoj 
Panrodama pinigu* Pakvutlmal Ii irraailo 

Mūsų parduotuve t m n r i i visokių 
ruAiu radijus ir r l rk t ron imus prie
taisus | Sov Sąjungą »u apmokėtu 
arhn neapmokėtu muitu. 

Valandos: 
ptrm.-trečd. 11-6 
ketvirtd-šeštd. 11-7 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

ties koncertas, ryškiai įrodęs an
samblio pajėgumą ir svečio diri
gento talentą. Kaip būtų gera. 
kad šis dirigentas galėtų čia 
pasilikti ar būtų greitai suras
tas jo įpėdinis. Ansamblis tur i 
gražią ateitį. 

Gėlės ir audringi plojimai 
išreiškė publikos padėką už 
gražų koncertą. Scenon buvo 
pakviesti šventėje dalyvavę ir 
buvę čiurlioniečiai. Jie visi kar
tu, o vėliau ir su visa auditorija 
dainavo tremtinių ir liaudies 
dainas. 

Rengėjai pakvietė visus daly
vius puikioms vaišėms į parapi
jos svetainę 

Ansamblis gegužės 19 koncer
tavo Chicagoje, o birželio 2 
vyksta į Washingtoną, kur 
dalyvaus lietuvių demonstra
cijoje ir Marijos Nekalto Prasi
dėjimo katedroje giedos Alfonso 
Mikulskio „Mišias už kenčian
čią Lietuvą". 

Ant kalno karklai, harm. J. 
Naujalio, Gimtieji toliai, muz. 
V*. Paltanavičiaus. Kai aš jojau 
per girelę , ha rm. Alfonso 
Mikulskio (pakartota). 

Antrojoje koncerto dalyje iš 

Lithuanian 
"HOTLIIME" 
511 E. 1 27th Street. Lemont. Il_ 60439 
(708) 257-6777 • Fax (7GB) 257-6037 

PADĖKIME LIETUVAI! 

1 Didžioji HertuvIųdomosrrtraciJaI Washingtono bus 
birželio 1-2 d . Rengia Lietuvių Bendruomenė ir VLIKAS. 
NuvyKjs Į Washingtoną, dėl smulkesnių žinių skambinti ta i . 
703-522-0435. 

2. Kurto nagal l vykt [ Vtfashingtoną, kviečiami daly 
vauti demonstracijose Rockford, IL. šeštadieni, birželio 2 d. 
Demonstracijos įvyks prie Rockford Metro Center. kuriame 
vyksta Republican of Illinois konvencija. Informacijai skam
binti: Almai Er icson, ta i . 815-282-5180 . 

3 Demonstracijos organizuojamos ir Minneapolis, 
MN, birželio 3 d . , sekmadienį, nes tą dieną ten lankysis M. 

Gorbačiovas. 

UTHUANIAN „MOTUME" PRAŠO TALKOS IR AUKŲ 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to s s v e regular ly ' 

P a i d and 
Compounded 

Ouarter ly 

see us for 
financing. 

AT OUR LOW RATES 
H0> 

VV.ITM K I ^ A V M I N T 
TO f ' T V O U B l U C O M t 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE MAX GREIT 
REALTORS PARDUODA Į 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate artoastonte būti 
Rimo Stankaus Khjentais Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

^ MLS KOMPIUTERIŲ 
pagaiba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
N A M Ą ~-"este ' pre"resčiuose Sąži
ninga patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BEwwBACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEOZlE 

771-2233 

P a r d u o d a m e gre ič iau 
už d i d e s n ę ka iną! 

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

A L E X A N D E R J . M O C K U S 
R E A L T O R S , L T D . 

6 6 1 0 S. Pu lask i . C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 
( 3 1 2 ) 7 6 7 - 6 6 5 5 

I letuviams žinomas ir patikimas vardas 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai Įkainuoja 

jūsų namus. 

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

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Ona Stop Raal Estai* 

Namai a p ž i ū r ė j i m u i 
S e k m a d . . b i r že l io 3 d . 1—4 v . p .p .p . 

6 2 1 3 S . K o m e n s k y 

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

6 2 1 0 S . M a l v i n a A v e . 
Naujai pastatytas 6 kamb mūrinis namas 
3 dideli mieg. . .Delux" ąžuolines spintelės 
virtuvėje; 3 vonios kamb valg kamb ; 
ištisas rūsys alummio apdaila; ..thermal" 
langai. 7 rūbinės, tik V2 bl. iki mokyklos, 
parko ir autobuso. 2 bl iki banko ir Jevvel 
krautuvės. Daug priedų Skubėkite! 

N o . 6 3 5 — 7 1 St . 6 Pu lask i Rd . 
3 butai, 3 mieg. 1 Vi vonios pirmame ir an
trame aukšte Mod virtuvė su medžio 
spintelėm; naujas karšto vandens tankas 
ir šild. sistema; platus sklypas; 4 kamb 
rūsyje; 2Vi auto garažas mūrinis. Puikiai 
prižiūrėtas, geras pirkinys 

AR N O R I T E P A R D U O T I ? "N-

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
jal ime padėti, nes daugiau stengiamės 
\lamo Įvertinimui skambinkite skubiai — 
•tabar 

O ' B R I E N F A M I L Y R E A L T Y 
( 3 1 2 ) 4 3 4 - 7 1 0 0 

m MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income T a x 

5 9 5 3 S. Kedzie Ave. 
T e l . 436 -787$ 

Ant k a l n i u k o , gražioje Lemonto apy -
Rnkėje ..split-levei" namas su rūsiu. 1 akro 
sklypas Akmeninis židinys šeimos kam
baryje Namas jaukus ir žavus 26 x 26 
pėdų. apšildomas garažas $214 ,900 

Mūrinis n a m a s Lemorrte. Salonas, prieš
kambaris. 3 mieg ; kietmedžio grindys; 17 
x 22 pėdų šeimos kamb Išremontuotas ir 
išdekoruotas Dielis kiemas ir šoninis 
Įvažiavimas $113,000 

OLSICK 6 CO., REALTORS® 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 (jrh%mf_ 
(708) 257-7100 

OnfuįK KMIECIK REALTORS 
?ryt 7922 S. Pulaski Rd. 
a & l 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYEK 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer . )i 
p r o f e s i o n a l i a i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui . 

OriMKi OLSICK & COMPANV jiyt wi_oi<^f\ & oi^nvr-^iNT 118O State Street Lemont, Illinois 6 0 4 3 9 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

Busmess iBCktA C T A l U f / l f i c Residence 
' 708 )257 -7100 IMCHM 9IMPIIUUI9 (708)257-5446 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2 2 1 2 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 
Peter Kazanauskas, Prs. Tel : 847-7747 

Hours: M o n . Tue . Fr i . 9-4 Thur 9 8 Sat 9 1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

H o u s e For S a l e — By Owner 
Brk RR. 5'/2 rms.. 1 v2 baths. all plaster Ful-
ly paneled bsmt w/V4 bath full kit 2v? car 
brk gar Side drive Spnnkler system ex 
cond New furn & A/C 83rd St Near 
Komensky low 130's — 3 1 2 - 7 3 5 - 2 0 0 5 . 

FOR RENT 

Išnuomojamas saulėta* 5 kamb. 
apšildomas butas. Suaugusiems 68 
St. & VVashtenavv Ave. apyl. Arti 
bažnyčios $375.00 Į mėn 

Tai. 927-5745 

For rant 2 b o d r m . apt . ; heated. 
stove & refrig. No pets. Palos Hills, 
tel 7 0 8 - 5 9 8 - 8 3 7 3 . 

MISCELLANEOUS 
.j 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

l0°/o—200/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 W a » t 9 5 t h Straat 

T a i . — GA 4 -8654 
j 'Z^0 

E L I K T K O t 
Į V E D I M A I - P A T A I S Y M A I 

Tunu Chtcngos miesto letdimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

3 1 2 7 7 S - 3 3 1 3 
K L A U O U U S •yMrnms J 

HELP WANTED 

JAV Valstybės dapartamantas 
taiko liotuvių-anglų k. vartojo. Dar
bas pagal sutartį, retkarčiais. Būtina 
laisvai kalbėti lietuviškai ir angliškai. 
Informacijai skambinti ..collect": Eric* 
arba Stacay, Intarpreting Olv. 
(202) 647-3493. 

IEŠKO 

Uatuvis inžinierius, 65 m. našlys 
norėtų sutikti rimtą moterį ir sukurti 
šeimą. Laukčiau laiško adresu: Jonas 
Ramanauskas, 7120 S. Riehmond, 
Chicago, IL 60629. 

Časlovas Grincavielus 

VIDUDIENIO VARPAI 
Pasakojimai ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

Šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus 
Ta4 apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurj kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais 

Išleido LK klubas Chicago. 1985. 
Kama su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv. moka $5.32. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4545 W. 63H St. 
Chicago, IL 50629 

file:///lamo


RENGINIAI CHICAGOJE 
Birželio 2 d- — „Aitvaro" ge

gužinė ir sporto šventė Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Birželio 3 d. — Sekminių 
šventė Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

— Dzūkų draugijos susirinki
mas Jaunimo centro maž. salėje. 

— Brighton Parko namų savi-
n inkų draugi jos gegužinė 
Šaulių salėje. 

Birželio 10 d- — Sovietų Rusi
jos vykdomo lietuvių tautos 
naikinimo minėjimas Šv. An
tano parapijos salėje. Cicero, IL. 

— „Lietuvos Aidų" gegužinė 
Šaulių salėje. 

Birželio 15 d. — Tumino 
teatro grupės koncertas Lietu
vių centre Lemonte. 

— Lietuvos Mažojo teatro 
koncertinė programa Lietuvių 
centre, Lemonte. Pradžia 7 v.v. 
Po koncerto susitikimas ir pa
bendravimas su artistais. 

Birželio 16 A - Lietuvos 
Mažojo teatro vaidinimas „Čia 
nebus mirties" Jaunimo centre. 
7 v.v. 

Birželio 17 d. — Lietuvos 
Mažojo teatro vaidinimas „Čia 
nebus mirties" 3 v. p.p. Po vai
dinimo susitikimas su artistais 
Jaunimo centro kavinėje. 

Birželio 23 d. — Joninių 
laužas Lietuvių centre, Lemon
te. 

Birželio 24 d. — Suvalkiečių 
draugijos gegužinė Šaulių na
muose. 

— Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo „Gintaro" balius Oak 
Lawn viešbučio salėje. 

Liepos 8 d. — seserų kazimie-
riečių vasaros festivalis vienuo
lyno sode. 

Liepos 13, 14, i r 15 d. — 
Brighton Parko Namų savi
ninkų draugijos festivalis ant 
Western Blvd. tarp 43 ir 47 
gatvių. 

L iepos 22 d. — „Dirvos" 75 
metų jubiliejaus komiteto ge
gužinė Ateitininkų namų sode. 
Lemonte. 

Liepos 29 d. LTS Chicagos 
skyriaus gegužinė Ateitininkų 
namų ąžuolyne, Lemont, IL. 

Rugp jūč io 5 d. — „Draugo" 
gegužinė prie savų patalpų. 

— Tauragės klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

Rugp jūč io 12 d. — Ateiti
ninkų namų tradicinė geguži-
nė-piknikas. 

— „Lituanicos" futbolo klubo 
gegužinė-piknikas Lietuvių 
centre, Lemonte. 

— „Lietuvių balso" laikraščio 
gegužinė Grinių sodyboje, Lock-
port, IL. 

Rugpjūč io 19 d. — Lietuvos 
Dukterų draugijos gegužinė 
Marąuette Parke. 

Rugp jūč io 26 d. — Lietuvių 
Respublikonų Illinois lygos 
metinė gegužinė Lietuvių cen
tre, Lemonte. 

— Balfo tradicinė gegužinė 
Jaunimo centre. 

Rugsėjo 1 d. — Mažosios Lie
tuvos fondo suvaž i av imas 
Chicagoje. 

Rugsėjo 2 d. — Mažosios Lie
tuvos Rezistencinio sąjūdžio su
važiavimas Chicagoje. 

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

Rugsėjo 9 d. — LB-nės ge
gužinė Lietuvių centre, Lemon
te. 

Rugsėjo 16 d. — „Lietuvos 
Aidų" radijo programos rudeni-

— Derliaus šventė Lietuvių 
centre, Lemonte. 

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

Spal io 7 d. — Lietuvos Vyčių 
112 kuopos laimėjimai ir šam
pano pusryčiai Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. 

Spal io 7 d . - East Chicagos 
meškeriotojų ir medžiotojų klu
bo rudens pokylis Stankūnų 
restorane. 

— Spalio 9-sios (Vilniaus pa
grobimo) minėjimas Jaunimo 
centre. Rengia Vilniaus Krašto 
Lietuvių sąjungos Chicagos 
skyrius. 

— Šv. Pranciškaus seserų 
rėmėjų seimas Marijonų koply
čioje ir salėje. 

Spal io 12 d. — „Ateities" sa
vaitgalis. 

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

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

Spal io 20 d. — „Margučio" 
rengiamas koncertas Jaunimo 
centro didž. salėje. 

— „Puota jūros dugne" — tra
dicinis jūrų skautų vakaras Lie
tuvių centre, Lemonte. 

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

— „Dirvos" Jubiliejinių metų 
banketas Martiniąue pokylių 
salėje. 

Spal io 26 d. — Lietuvos Fila
telistų draugijos paroda Jau
nimo centro maž. salėje. 

Spal io 27 d. — Rudens poky
lis Jaunimo centro didž. salėje. 
Rengia Lie tuvos Duk te rų 
draugija. 

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

— Brighton Parko Lietuvių 
namų sav in inkų draugijos 
balius Šaulių salėje. 

Spal io 28 d. — Lietuvos fila
telistų dr-jos paroda Jaunimo 
centro maž. salėje. 

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

— Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

— Chicagos skaut in ink ių 
draugovės 40 metų veiklos su
kaktuvinė šventė Lietuvių Tau
tiniuose namuose. 

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

— Lietuvių Golfo klubo me
tinis pokylis Lietuvių centre. 
Lemonte. 

Lapkr ič io 4 d. — Kristijono 
Donelaičio lituanistinių mokyk
lų ruošiama madų paroda Jau
nimo centre. 

— Marijonų bendradarbių 
metinė žaidimų popietė Mari
jonų vienuolyno svetainėje. Pra
džia 1 vai. p.p. 

— Zarasiškių klubo pusme
tinis susirinkimas Jaunimo cen
tre. 

Lapkr ič io 10 d. — Lietuvių 
fondo banketas Martiniąue 
pokylių salėje. 

— Lietuvių Bendruomenės 
pobūvis Lietuvių centre, Le
monte. 

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

Lapkrič io 17 d. — Lietuvių 
futbolo klubo „Lituanica" me
tinis pokylis Lietuvių centre 
Lemonte. 

— „Lietuvių Balso" laikraš
čio vakaras Tautiniuose na
muose. 

Lapkr ič io 23 d. — „Armoni
kos" ansamblio koncertas Jau
nimo centre. 

Lapkr ič io 24 d. — „Armoni
kos" ansamblio koncertas Jau
nimo centre. 

Gruodžio 2 d. — Jaunimo 
centro metinė vakarienė didž. 
salėje. 

Gruodžio 31 d. — Naujųjų 
metų sutikimas Lietuvių centre 
Lemonte. 

— Naujųjų Metų puota Lietu
vių centre, Lemonte. 

DRAUGAS, penktadienis. 1990 m. birželio men. 1 d 

Nepamiršk: gyvenime daug 
grožio. Dėl jo verta kai kada 
kentėti. £_ Vamšteinas 

A.tA. 
DOMICĖLEI JAKAITIENEI 

mirus, jos vyrą EDMUNDĄ su dukromis, seseris 
VLADZĘ ir JADVYGĄ, brolius JUOZĄ ir VINCĄ 
didelio liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame 

Sigutė ir Juozas Žemaičiai 

Cicero, IL 

Mielam draugu i ir maloniam kaimynui 

A.tA. 
Vet. Gyd. JUOZUI SKAUDŽIUI 

mirus, gi l iam liūdesy likusią jo mylimą žmoną 
SALOMĖJĄ ir dukreles JŪRATE, VIDĄ ir NIJOLE 
su šeimomis bei k i tus gimines ir artimuosius giliai, 
nuoširdžiai užjaučiame ir ka r tu liūdime. 

Juozas Kriščiūnas su šeima: 
Algirdas, Kęstutis, Mindaugas ir 
Aušrelė KriščiūnaitėJ?adalino 

/\iaų rauiju piu(įi<ainun i uucin- «-
nė gegužinė Šaulių namų salėje. Į 

— Tautos šventės minėjimas 
Jaunimo centro didž. salėje. 

— LB Vidurio Vakarų apy
gardos gegužinė Lietuvių cent
re, Lemonte. 

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

— Anglijos Lietuvių klubo ge
gužinė Šaulių salėje. 

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

— Metinis rudens pokylis 
Šaulių salėje Rengia LB Brigh
ton Parko apylinkė. 

MuHka 

1*M m. tapot I d . k M 
• :40 M 10 v.v. 

pmt WPMA (buv. WOPA stoti*) 1 4 M AM 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui 

lietuvių bei anglų kalbomis 
sveikata - motery DMSUNS - sportas • Msratūra 

Labanaktis, vaikučiai 
..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

•:30 mm. M t:40 v.V. 

Anlsncaj Cofnmunlcajttons, Inc. 
408 South Oak Parfc Av*mM. Oak Park, IL 00302 

t«4. nr. 140 f 00 

PADĖKA 
A.tA. 

LIUDA SAMUOLIENĖ 
Mirė 1990 m. balandžio 16 d., palaidota Šv Kazimiero 

lietuvių kapinėse Čikagoje balandžio 23 d 
Dėkojame kun. Fabijonui Kireiliui už maldas koplyčioje, 

bažnyčioje ir kapinėse, klebonui Anthony C. Puchenskiui, 
Rev. Msgr D. A. Mozeriui, kun. Jonui Kuzinskui ir kitiems 
kunigams ui maldas koplyčioje ir užuojautos žodžius. 

Dėkojame visiems už šv. Mišių aukas, gėles ir užuojautas. 
Dėkojame Lietuvių Romos Katalikių moterų sąjungos 

narėms už bendras maldas koplyčioje. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie lankėsi koplyčioje, 

meldėsi bažnyčioje ir palydėjo velione paskutinėje jos 
kelionėje. 

Dėkojame karsto nešėjams ir Gaidas-Daimid laidotuvių 
direktoriams. 

Didžiai dėkojame Birutei Barodicaitei, rūpestingai globo
jusiai velionę nuo pirmos susirgimo minutės. 

Didžiausią padėką reiškiame ponams Onutei ir Jonui Gra 
dinskams, sutvarkiusiems visus laidotuvių dokumentus ir 
globojusiems velionės artimuosius visų laidojimo apeigų metu 

Nuoširdžiai dėkojame ponams Vandai ir Petrui Žolynams 
už visokią pagalbą ir už gėles. 

Dar kartą — ačiū visiems. 

Vyras Zenonas Samuolis ir vaikai; dukterys Laimutė, 
Beata ir sūnus Zenonas bei jų šeimos. 

A.tA. 
Vet. Gyd. JUOZUI SKAUDŽIUI 

mirus , nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo žmonai 
SALOMĖJAI, dukter ims ir jų šeimoms ir a r t imie 
šiems. 

Birute Raulinaitienė 
Rūta ir Rimas Mulokai 

A.tA. 
JUOZUI P. TOMUI 

mirus , seserį LINDĄ BENDORAITIENC ir ki tus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

L. E. Andriai 
0. Aleknienė 
J. Antanaitienė 
J. Aušra 
J Gruzdąs 
S. J. Jazbučiai 
1. V. Jokšai 
E. Jonušienė 
O. Juodikienė 
L Karpavičienė 
J Kasulaitis 
D J. Kaunaitės 
J. J. Kay 
K K. Kodaičiai 
E Kereševičienė 
A Tuopez 
A. 0. Liaugminai 
A A. Lipskiai 
J. Maurukas 

Miam. Fla. 

M. Mišeikienė 
V. Norvaišienė 
K. S. Radvilai 
Z. S. Ramanauskai 
V. R. Ramūnai 
F. H. Sabai 
B. O. Sergaučiai 
P. Skikūnas 
M. Steikūnienė 
G. Stepulionienė 
I. Stongvilaitė 
A. Šatienė 
K. S. Šeputos 
P. O. Šilai 
A. 1. Šimkai 
V. Šukienė 
V. V. Tumasoniai 
J O. Vaičekoniai 
A. E. Zigmantai 

A.tA. 
ONAI GRIŠKELIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jos vyrui PETRUI, 
dukrai LIŪDAI ir ALGIUI RUGIENIAMS, sūnums 
KĘSTUČIUI ir RIMUI su žmona REGINA bei visiems 
giminėms ir art imiesiems. 

Danguole ir Pijus Bielskai 
Roma ir Gediminas Bielskai 
Ramune ir Vincas Lukai 
Danutė ir Vytas Miseliai 
Izida ir Leopoldas von Braun 

A.tA. 
Vet. gyd. JUOZUI SKAUDŽIUI 

mirus , liūdesyje pas i l i kus i a i žmonai miela i 
SALOMĖJAI, dukter ims JŪRATEI, VIDAI ir NT 
JOLEI su šeimomis mūsų giliausia užuojauta 

Anastazija Buk.inienė 
sūnus Vytenis Bukšnys su šeima 
ir Ona Dainienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K 1S 

TP.YS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir 11-312^ 523-9852 

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas — (1-312) 5234)440 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312» 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

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

NAUJI IR NAUDINGI PASIKEITIMAI 
SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI 

Siūicne tris būdus paremti artimuosius Lietuvoje 
1 „a J galima siųsti siuntinius su pilnai apmokėtu muitu 

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

2 Nereikia važiuoti į Vilnių nupirkti giminėms dovanas 
doler-e* krautuvėje, tą galima atlikti per mus Londone 

Sva-sesnės prekės dolerinėje krautuvėje yra šios. auto-
m 0 b aldytuvai, siuvamos mašinos, televizoriai, magne
tofoną deomagnetofonai ir kt 

3 S nčiame ir toliau siuntinius kada siuntinio gaveias 
pats a: " >ka muitą. Tokių siuntinių pasiuntimas yra žymiai 
pigesne 

V /- * siunčiama elektrinė aparatūra yra tinkama nau
doji m.. - buvoję. Videomagnetofonas vartojimo mstrukciĮ* 
turi ir '^H kalba. Lietuviškai instrukcijų dar nėra 

S :srant testamentus suteikiame praktišką patarimą. 
p e r s - ' ' a m e pal ik imus į Lietuvą naudingiausiu 
PAVE :?TOJUI BŪDU. 

BALTIC STORES & CO. Z. Juras, 
11 London La ne, Bromley, 

K»nt. BR1 4HB, ingland. T#|. 01 460 - 25f 2 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 7lst Street 
Chicago. Illinois 6062^ 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Patas Hills. Illin.nv 60465 

708-130-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 S o u t h 9 M l Avenuc-

Cicero, Illinois N'h^i 
708-8h.V2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th AveniK-

Cicero, Illinois HVoO 
708-6S2-10O3 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-47f>-2345 

ANTHONY B PEIKUS 
DONALD A. PETKUS 

PONAl.P M. PFIKLS 
LAVVRENCF C C.ASl \ \ S 
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V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

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

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



DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. birželio men. 1 d. 

x Vaka r vakare, gegužės 31 
d. išvyko aštuoni autobusai iš 
Chicagos į Washingtoną, D . C 
demonstracijoms prieš Gor
bačiovą ir sprendimus prieš Lie
tuvą. Demonstracijose tikimasi 
sulaukti apie dešimt tūkstančių 
lietuvių ir kitų tautybių, kurias 
la iko pavergusi Sovietų 
Sąjunga. Taip pat iš Chicagos 
išvyko dar ir lėktuvais bei 
automobiliais. 

x Kun. A. Lipniūno moks
leivių ateitininkų kuopos šven
tė bus penktadienį, birželio 15 
d.. Jaunimo centre. 

x Sekmadienį, birželio 3 d. 
Southwest Catholic Cluster 
parapijos ruošia ypatingą pro
cesiją ir liturgiją, rodant tos 
apylinkės vienybę. Visi dalyviai 
renkasi Marijos aukšt. mokyk
los aikštėje 1:45 vai. p.p. Pro
cesija išeina iš ten 2:30 vai. p.p. 
ir eis į Šv. Ritos bažnyčią 63 St. 
ir Fairfield specialioms šv. Mi
šioms, kurios prasidės 3 vai. p.p. 
Lietuviai kviečiami dalyvauti 
kartu su Švč. M. Marijos Gimi
mo parapija, pasipuošti tau
tiniais drabužiais ir atsinešti 
Lietuvos vėliavas. 

x Latvijos Liaudies F ron to 
atstovas Chicagoje praneša, kad 
demonstrantų autobusai iš 
Chicagos į Minneapolį išvažiuos 
šeštadienį, birželio 2 d. ir va
žiuos per Mi!waukee ir Madi-
sono miestus, paimdami žmones 
; demonstracijas prieš Gorbačio
vą. Prašo prisidėti ir lietuvius. 
Transportacija vienam asme
niui kainuos 40 dol. Jei kas 
galėtų važiuoti, tai prašomas 
paskambinti dėl informacijų 
telefonu: Lauris K a l n i n š 
708-894-3476. 

x Lituanistikos seminaras 
jvyks rugpjūčio 5-19 dienomis 
netoli Chicagos Plano mies
telyje. Studentai, lituanistinių 
mokyklų mokytojai ir kiti, kurie 
domisi l i tuanist ika. y r a 
kviečiami atvažiuoti. Rašykite: 
Lituanistikos seminaras, P. O. 
Box 50660, Cicero, IL 
60650-0660. 

x Valė Sniuolis, Brockton, 
Mass., pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su visa 
šimtine. V. Sniuoiį skelbiame 
garbės prenumeratore. o už 
rėmimą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x P r e l . L a d a s T u l a b a iš 
Romos jau yra atvyksę į Ame
riką ir ketvirtadienį, gegužės 31 
d., pasiekė Chicagą. J i s daly
vaus vysk. Vincento Brizgio 
vyskupystės auksiniam jubilie
juj, kur i s bus birželio 10 d. 
P r a s i d ė s Švč. M. Mar i jos 
Gimime parapijos bažnyčioje 3 
vai. po pietų koncelebracinėmis 
šv. Mišiomis, o po to Marijos 
aukš t . mokyklos salėje bus 
akademinė ir meninė dalis. 

x Dr . J o n a s ir I r m g a r d Rei
n i a i iš Vokiet i jos a t v y k o 
aplankyt i savo tėvų dr. Jono ir 
B e r n a d e t o s Reinių , seserų 
Grasildos ir Gyčio Petkų su šei
ma, Vitos Reinytės ir artimųjų 
bei draugų. Dr. Jono Reinio tė
vas sunkiai serga Chicagoje 
žada pabūti apie porą savaičių. 

x Kaz imie ras Vaitkevičius, 
ilgai dirbęs „Draugo" spaus
tuvėje ir jau pasi t raukęs į 
pensiją, yra sunkiai susirgęs ir 
paguldytas Šv. Kryžiaus li
goninėje. Jis žmonos rašyt. Van
dos Vaitkevičienės lankomas, 
tu rės dar ilgokai pagulėti. Šiuo 
metu jau perkeltas į trečią 
ligoninės aukštą. 

x U n i o n P i e r L i e t u v i ų 
d r a u g i j a b i rže l io 10 d., 
sekmadienį, Gintaro vasarvie
tėje rengia Birželio trėmimų 
minėjimą. Pamaldos bus 11 vai. 
ry,to gamtoje. Šv. Mišias laikys 
ir pamokslą pasakys kun A. 
Saulai t is , atvykęs iš Chicagos. 
Po pamaldų Gintaro valgyklos 
patalpose bus akademinė dalis 
ir video filmas, susuktas Lie
tuvoje birželinių minėjimų 
metu . Po to bus bendri užkan
džiai. Kviečiami visi draugijos, 
apylinkės lietuviai ir Beverly 
Shores klubo nariai dalyvauti. 

Vysk. A- Vaičiui lankantis Los Angeles. Iš kairės: ge 
Vaičius ir prel Jonas Kučingis. 

konsulas V. Čekanauskas, vysk. Antanas 

tikos katedros ir j am vadovau
ja dr. A. Avižienis ir dr. Br. 
Vaškel is . Yra l a u k i a m a 
paramos ypač iš tų, kur ie baigė 
V. D. univ., jų vaikų a rba 
vaikaičių. Daug Kauno įmonių 
finansiškai jį remia. Šiuo me tu 
turima sąskaitoje 500,000 rb 
(tik mažai ką galima už juos nu
pirkti) ir net šiek t iek val iutos. 
Šiuo metu universitetas ne tu r i 
jokių moderniškų priemonių. 
Kompiuterių nėra , n ė r a i r 
elektroninių skaitytuvų (ku
r iuos beveik vis i t u r i m e 
kišenėse). Kadang i v i s k a s 
daroma su pieštuku, tad dažnai 
profesoriai net nežino, kiek pas 
juos užsirašė studentų. Bet y r a 
ryžtas visas kliūtis nuga lė t i . 
Taip galvoja Lietuvoje ir t a i p 
galvoja tie, kurie iš čia važiuoja, 
dėsto ir savo laiką ir iš laidas 
aukoja. 

J. Žygas 

VYTENIS STATKUS 
KR, DONELAIČIO 

MOKYKLOJE 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x L a i m a D r a g ū n a i t y t ė - -
O 'Conne l l , a.a. Vincento ir 
Ados Dragūnaičių duktė, baigė 
Daley kolegijos ..School of Nur-
s ing" geriausiais pažymiais, 
nors ir augindama tr is vaikus. 
Jos pavardė ir tėvo vardas 
, .Draugo" gegužės 30 d. laidoje 
b u v o k l a id inga i p a r a š y t i , 
atsiprašome. 

x J . Čepon io t a p y b o s da r 
b ų p a r o d a Pasaulio Lietuvių 
c e n t r e . Lemon te tęs i s iki 
birželio 9 d. Lankymo vai. sa
vaitgaliais 10:30 v.r .-6 v.v., ar
ba susi tarus kitu metu. Skam
b i n t i 708-349-0348. 

(sk) 

x J a u n u č i o P u o d ž i ū n o 
Ba le to studijos p a s i r o d y m a s 
įvyks birželio 2 d. 7 v.v. Jau
nimo centre. Programoje: bale
t a s ..Aplink pasauli". Kvie
č i a m e v isus a t s i l a n k y t i ir 
paremti jaunųjų baleto mokinių 
pastangas. Bilietai prie įėjimo. 

(sk) 

x T R A N S P A K s iunč ia dė
v ė t u s d r a b u ž i u s k a r g o neri
bo ta i s kiekiais. MUITO NĖRA 
— naujas patarnavimas. 2638 
W. 69 St., Ch icago . IL 60629, 
t e l . 312-436-7772. 

(sk) 

x T r a n s p a k p a r d u o d a ir 
s iunč ia VIDEO, VAISTUS. 
D Ė V Ė T U S RŪBUS. MAISTĄ 
KARGO. Tvarkome palikimus, 
pervedame PINIGUS. Trans 
pak. 2638 VV. 69 St.. Chicago. IL 
60629. tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Gre i t p a r d u o d u v ienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
R E MAX REALTORS. Rimas 
S t a n k u s , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

x NAUJI AUTOMOBILIAI 
jūsų giminėms Lietuvoje — 
pigiai! Įstaiga dirba nuo 9 
v.r.—5 v. p.p.; šeštadieniais iki 
2 v. p.p Tel. 312436-9123. 

(sk) 

x R. Pūkštys vėl važiuoja į 
Lietuvą liepos mėn. pradžio
je. Tvarkomi palikimai, per
vedami pinigai. Atsiskaityti 
iki birželio 30 d. T r a n s p a k , 
26:W4 W. 69 St.. Chicago, IL. 
tel. 312436-7772. 

(sk) 

x Brighton Parko Lietuvių 
n a m ų savininkų d r a u g i j a 
rengia gegužine sekmadieni, 
birželio 3 d. 11 v. r. Šaulių 
salėje Bus geras maistas, veiks 
baras ir laimės šulinys. Šokiams 
gros Kosto Ramanausko orkest 
ras. Kviečiame narius ir svečius 
gausiai dalyvauti. 

(sk) 

x Raginame visus lietuvius 
skambinti Republican Natio
nal Committee. 312-641-6400. ir 
pareikšti nepasitenkinimą, kad 
respublikonai nepritaria Lie
tuvos nepriklausomybei. 

(sk) 

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

<ski 

VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIV. SENATO 
SUSIRINKIMAS 

Susirinkimas įvyko gegužės 
26-27 d. Jaunimo centre Chica
goje. Susirinkimo posėdžiuose 
neteko dalyvauti, tad ir nieko 
parašyti negaliu. Sekmadienio 
popietėje buvo baigiamasis-in-
formacinis posėdis. Jį atidarė 

x Dail. A n t a n a s ir Anasta
zija Tamošaičiai , Kingston, 
Ont.. Kanada, pratęsė prenu
meratą vieneriems metams su 
visa šimtine ir palinkėjo geros 
sėkmės dirbant lietuviškos 
spaudos darbą. Dailininkus ir 
lietuviško meno veteranus 
Tamošaičius skelbiame garbes 
prenumeratoriais, o už linkė
jimus ir rėmimą savos spaudos 
labai dėkojame. 

x Kun. Alfonsas Babonas , 
Detroit, Mich.. dr. A. Garūnas, 
Chicago, III., Anelė Knezėnas, 
New Britain, Conn., Vaclovas 
Norvilas. Monroe. Mich.. Vacys 
Jocys, Dearborn Hts.. Mich., 
Kazys Bačauskas, VVoodhaven. 
N.Y., Birutė Paprockas, Glen-
dale, New York, ..Draugo" gar
bės prenumeratoriai, rėmėjai, 
pratęsė prenumeratą su visa 
šimtine Nuoširdus ačiū. 

x Antanas Valys , Chicago, 
111., Anna Janulaitis. Fennville, 
Mich., Vaclovas Valys, Cleve-
land. Ohio, Alfas Simonaitis. 
Rockford. 111.. Kristine Lapienė, 
Tinley Park, 111. ..Draugo" 
garbės p r e n u m e r a t o r i a i , 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą 
su visa š imt ine Labai 
dėkojame. 

x TĖVU DIENOS v Mišių 
bei maldų novena prasidės bir
želio 8 d. ir tęsis iki 17 d. Mari
jonu koplyčioje prie ..Draugo" 
Ši novena skirta Švč. Jėzaus šir 
dies garbei, meldžiant tėvams 
kūno ir sielos sveikatos, sėkmės 
darbuose, kantrybes kančioje, gi 
mirusiems — amžinosios laimės. 
Maloniai kviečiame įsijungti į 
šias ypatingas mūsų maldas. 
Savo tėvų, vyrų. uošvių ir 
senelių vardus siuskite: Marian 
Fathers , 6336 S. Kilbourn 
Ave.. Chicago, 111. 60629. 

(sk) 

x Albinas Kurkul is . akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshavv. Inc. , patarnauja 
akcijų, bonu. fondų bei kitu 
vertybių pirkime ir pardavime 
Susidomėjo skambink i te 
312-977-7916. 

(sk) 

x Baltijos res torane geras 
l ietuviškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary 
tas kasdieną 11 v r.-9 v.v. Uždą 
rytas pirmadieniais 8100 Ro-
berts Rd.. tel. 708-458-1400. 

»sk> 

prof. dr. Br. Vaškelis. Vl-tojo 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
metu buvo išrinkti 48 V.D. 
univ. senato nariai. Neseniai 
vyko Kaune V. D. univ. senato 
posėdžiai. Iš 48, kurie buvo Chi
cagoje išrinkti, 20 iš jų norėjo 
vykti į Lietuvą, bet negavo 
vizos. Tad ir buvo nutarta susi
rinkti Chicagoje ir apsvarstyti 
susidariusią situaciją. Buvo 
pranešta, kad posėdžiuose kurie 
vyko Kaune, bu > išrinktas 
naujas rektorius prof. dr. A. 
Avižienis. Jeigu j;s gaus vizą, 
liepos mėnesį vyks į Lietuvą 
vieneriems metams. 

Prof. dr. A. Avižienis savo 
žodyje papasakojo keletą detalių 
apie V. D. univ idėjos atsi
radimą ir jos įgyvendinimą. V. 
D. univ. atkūrimo orocesas pra
sidėjo 1988 m. ruc>nį, kai kau
niečiai pradėjo galvoti, kad 
reikėtų atkurti universitetą. 
Tamsiais stalinizmo laikais, kai 
lietuvybe buvo naikinama, V. 
D. univ. buvo likviduotas. 
Teliko tik medicinos ir techni
kos institutai 1989 m. balan
džio gale buvo s u r e n g t a 
mokslinė konferencija. Joje 
dalyvavo apie 260 Lietuvos ir 
apie 30 išeivijos mokslininkų. 
Tuomet ir buvo nutarta išrinkti 
48 atstovus iš išeivijos ir 48 
Lietuvoje gyvenančius, kurie 
turėjo vykdyti universi teto 
atstatymą. Šiuo metu jau yra 
branduolys ir jame dėstomi 
humanitariniai mokslai: eko
nomija, biznis, management, 
matematika, filosofija ir kitos 
šakos. Kai kurios šakos yra 
mums sunkiai -uprantamos bei 
aptariamos Pereitais mokslo 
metais buvo užsiregistravę 182 
s tuden t a i . Norima, kad 
universitetas būtų nedidelis — 
pagal Vakarų pasaulio modelį. 

Prof. Vyt. Černius iškėlė 
faktą, kad išeivija turi skirtingą 
požiūrį į auklėjimą, tačiau 
Lietuva turi realybę.•• Ten yra 
tauta. Yra siūloma, kad būtų 
susikoncentruota į humani
tarinių ir .dalinių mokslų 

fakultetus. Kol kas socialiniai 
mokslai yra Lietuvoje visai neži
nomi. K r e i p i a n t ypat ingą 
dėmesį į šias šakas: biznį, admi
nistraciją, ekonomiką, lietuvių 
kalbą, religiją, meną ir polonis
tika (kam ta polonistika?). No
rint kartu dirbti, reikia turėti 
bendrą kalbą ir terminologiją, 
dabar yra naudojami terminai, 
kurie yra mums nesuprantami. 

Prof. dr. Viktorija Skrups-
kelytė rekomendavo, kad būtų 
s u s t i p r i n t a s anglų kalbos 
dėstymas. Anglų kalba turi būti 
pirmoji svetima kalba. Ra
šančiajam atrodo, kad šis 
pasiūlymas yra labai rimtas. 
Yra aišku, kad su rusų kalba 
vakarų pasaulyje toli negalima 
nueiti. Prof. dr. Julius Šmulkš
tys kalbėjo apie profesūros 
sudarymą. Rekomendavo pro
fesūros sudarymą amerikie
tiškų pavyzdžiu. Amerikoje dės
tomasis personalas — profesūra 
atlieka ir tyrimo darbus. So
vietinėje sistemoje to nėra. tad 
rekomendavo, kad fakultetų 
dėstymo persona las bū tų 
atsakingas ir už tyrimo darbus. 
Taip par rekomendavo įvedimą 
vadinamos ,.tenure" sistemos, 
tokiu būdu profesūros nariai 
turėtų mokslinę ir moralinę 
laisve. Siūlė šešerių metų 
bandomąjį periodą. Žinoma, ir 
,,tenure" negarantuotų pilno 
saugumo, jeigu būtų veikiama 
prieš valstybės, universiteto ar 
visuomenės interesus. 

Prof. Avižienis sakė, jog 
kas mums įprasta, natūralu, Lie
tuvoje gali būti kontroversiška. 
Tiek metų veikė skirtinga 
aplinka. Labai trūksta mokomo
sios medžiagos. Dabar yra kra-
tomasi sovietinių leidinių, bet 
naujų nėra parengta. Daug kas 
yra daroma iš užrašų, galime 
prisiminti Vokietijos stovyklas. 
Universi tetas turėtų turėt i 
mažą spaustuvę. Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė tur i 
atidariusi fondą, kurio tikslas 
yra remti V. D. universitetą 
Fondas veikia prie Lituanis-

Marąuette Parko '.•.tuanistin^ m .kvk'.OP tvvų korulta? IA kaiiv* »«ii Dairui 
^ w • r A " I , Plėnys .rM;!da Kama; stovi: Stefa Pnale • • • " • DuTnbriene (-«>di~inas rieny» 
Janina Holle Barton ir Aušrine Karaitis 

Gegužės 5 dieną Švietimo 
tarybos pirmininkės ir Kr . 
Donelaičio mok. inspektorės R. 
Kučienės pakvietimu aukštes
niosios m. mokiniams V. Stat
kus rodė skaidres apie nepri
klausomos Lietuvos ka r iuo
menę. 

Šiuo metu m o k i n i a i v i s 
daugiau domisi, kas sur iš ta su 
Lietuva — praeitim, dabar t im, 
ateitim. Labai džiugu maty t i 
tokį gilų mokiniuose sus i 
domėjimą. J e i g u a n k s č i a u 
mokytojai turėdavo daug iau 
ka lbėt i ir t r a u k t i žodį i š 
mokinių, t a i d a b a r k a l b a 
mokiniai. Jie atidžiai seka spau
dą, televizijos žinių programas 
ir visą naujai atgimstančios Lie
tuvos veiklą. Tad nenuostabu, 
kad V. Statkaus a tvyk imas į 
mokyklą buvo šiltai mokinių 
priimtas. 

Vytenį Statkų mokiniams pri
statė Kr. Donelaičio mokyklų 
inspektorė R. Kučienė. Nepri
klausomoje Lietuvoje j is ba igė 
teisės mokslus. Po to j is įstojo į 
Lietuvos karo m-lą ir baigė 
karininkų kursus. J i s buvo at
sargos karininkas. V. S t a tkus 
yra parašęs ir išleidęs knygą 
„Lietuvių ginkluotosios pajė
gos". 

V. Statkus, prieš pradėdamas 
rodyti ska id re s , t r u m p a i 
papasakojo apie pačią Lietuvos 
ka r iuomenę . 1918 m e t ų 
lapkričio 23 d. yra la ikoma Lie
tuvos kariuomenės pradžia . 
Pirmieji kariai buvo savanoriai, 
iŠ kurių Alytuje buvo sudarytas 
p i rmas i s p u l k a s . K o m e n 
dantūros dar buvo Vilniuje, 
Kaune , Seinuose ir k i t u r . 
Kariuomenė tuo m e t u dar 
ne turė jus i a p r a n g o s , t a d 
vilkėjusi namie aus tu s dra
bužius, o ginklus jie pa tys pasi
rūpindavo, d a u g i a u s i a iš 
vokiečių armijos likučių. J ie tik
tai turėjo karštą meilę savo 
kraštui, galingą dvasią ir kilnų 
pasiryžimą kovoti iki mirt ies už 
tautos laisvę. Lietuvos sava
noriams teko kovoti ry tuose su 
bolševikais , o š i a u r ė j e su 
bermontininkais — kariuomene 
sudaryta iš vokiečių ir rusų 
dalinių. N e t r u k u s Lie tuvos 
kariuomenę sudarė dešimtys 
tūkstančių karių. 

Šalia pėstininkų išaugo trys 
pulkai kavalerijos: Geležinio 
Vilko dragūnai, ulonai, gusarai. 
Sus ikūrė mo to r i zuo to s ka
r iuomenės d a l y s , š a r v u o t i 
traukiniai, statybos, technikos 
ir ryšių bataliojonai. artilerijos 
pulkai ir pagal iau aviacija. 
Pasikeitė Lietuvos kariuomenės 
uniformos bei ginklai . Dau
giausia ginklų buvo perkama iš 
Vokietijos. Taip pat buvo iš 
Italijos įsigiję 15 moderniausių 
bombonešių. Aviacijos gen. An
tanas Gustaitis sukonstravo 8 
lėktuvus „Ambo" (pagal savo 
vardą ir žmonos Bronės). Lietu
va turėjo v ieną g i n k l u o t ą 
mokomąjį laivą „A. Smetoną". 
Apie 1936 m. Lietuva j au buvo 
įsigijusi daug modernių pa-

IŠ ARTI IR TOLI 
J A V A L S T Y B Ė S E 

— Kun. Sigitas Tamkevi-
čius, buvęs Sibiro kankinys 
praves seminarą tema „Individo 
ir Tautos kančia" . Seminaras 
prasidės birželio 3 Nek. Pr. 
Marijos seserų vienuolyne, Put-
nam, Ct. Tai re ta proga išgirsti 
vieną iš žymiausių į laisvę žen
g ianč ios L i e t u v o s veikėjų, 
Helsinkio grupės Tikinčiųjų 
teisėms gint i komiteto narį, o 
dabar įsijungusį į plačią veiklą 
su jaunimu. J aun i ir vyresni 
kviečiami a tvykt i , pranešdami 
iki gegužės 25 d. į šį nepapras
ta i įdomų ak tua lų ir įkvepiantį 
seminarą. 

K A N A D O J E 

— A.a. Margarita Magda
l e n a Č e p a i t y t ė Šulmistrienė, 
68 metų amžiaus, mirė Mon-
trealyje ir iš St. Thomas More 
bažnyčios palaidota Notre Dame 
des Neigęs kapinėse. Nuliūdime 
liko sūnus su šeima, du broliai, 
sesuo ir ki t i artimieji. 

buklų. K a u n e buvo pastatyta 
kar inė laboratorija. 1940 m. 
birželio 15 d., bolševikams 
veržiantis į Lietuvą, dėl susi
dariusių politinių aplinkybių 
mūsų ka r i ams nebuvo leista 
pakelti ginklų prieš okupantus. 
Dėlto dalis mūsų kariuomenės 
susibūrė į slaptąją kariuomenę 
— par t izanus ir kovojo iki mir
t ies prieš okupantus . 

V. S ta tkus pasakė, kad šios 
skaidrės y ra paruoštos iš senų 
nuot raukų, žurnalų ir laik
raščių. J is kiekvieną skaidrę pa
aiškino ir vaizdžiai apibūdino. 
Galima buvo susidaryti aiškų 
vaizdą, k a d L i e t u v o s ka
riuomenė buvo tvarkinga, dis
ciplinuota ir pavyzdinga. Ypač 
t a s ryškėjo iškilmingų paradų 
metu. 

Mokiniai aiškiai rodė susi
domėjimą ir turėjo V. Sta tkui 
galybę klausimų. Labai gaila, 
kad teko programą nutraukt i 
dėl laiko stokos. Neužteko skir
tos 1 vai. 15 min., kaip kad būvu 
numaty ta . Tikėkimės, kad V. 
S t a t k u s vėl sug r į š į Kr . 
Donelaičio m-lą su puikiai pa
ruoštomis skaidrėmis ir vaiz
džių a p i b ū d i n i m u . Tokios 
programos mokiniams yra nau
dingos, ka ip mokomoji priemo
nė. 

Adv. V. S t a tku i Kr . Do
ne la ič io m-lų vadovybė ir 
mokiniai reiškia gilią padėką už 
atvykimą į mūsų mokyklą ir 
vaizdų pris tatymą Lietuvos ka
riuomenės. 

Nijolė Nausėdienė 

DĖKINGI VAIKUČIAI, 
DĖKINGI TĖVAI 

Ž i a u r u s ir nega i les t ingas 
okupantas nesiskaitydamas su 
žmonių gyvybėmis (čia nieko 
naujo), nu t raukė vaistų tiekimą 
Lietuvai (kuris buvo ir yra 
Maskvos rankose). 

Taigi mūsų atsi lankymas į 
Lietuvos Mažojo teatro pasi
rodymus Lemonte birželio 15 d. 
7 vai. v. ir Jaunimo centre 
birželio 16 d. 7 vai. vak. bei 
birželio 17 d. 3 vai. p.p. padės 
sukaupti daugiau lėšų vaistams 
Lietuvos vaikų ligoninėms. Gal 
būtent už jūsų auką nupirkti 
antibiotikai, insulinas ar kiti 
vaistai ne vieną išgelbės nuo 
mirties. Vaistus į Lietuvą veš 
patys Mažojo Teatro artistai. 
Malonumas pažiūrėti gerą vai
dinimą, tampriai susietas su iš 
tiesų taur iu darbu. 

Bilietai parduodami Vaznelių 
parduotuvėje: Gifts Interna
tional. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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




