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Kliūtys Lietuvos 
pastangoms gauti alyvos 

Didelis pataikavimas Gorbačiovui 

N e w Y o r k a s . (UPI) -
Lietuva, kur ios ekonominės 
sąlygos nuo Sovietų blokados 
kasdien blogėja, susilaukia šalto 
Vakarų alyvos kompanijų atsa
kymo dėl to, kad tos kompani
jos galėtų ateityje prarast i savo 
norimą prekiavimą su Sovie
tais. 

Didžiosios alyvos kompanijos 
svarstančios savo naudą, jei 
nutartų pradėti prekybą su Lie
tuva ir tą naudą, jei prekiautų 
su Sovietų Sąjunga. Maskva 
galėtų jas į rašyt i į juodąjį 
sąrašą, jei jos būtų draugiškai 
nusiteikusios dabar su Pabaltijo 
valstybėmis, pasakojo žinių 
agentūrai Linas Kojelis, kuris 
padeda Lietuvos vyriausybei 
užmegzti kon tak tus , būdamas 
k o n s u l t a n t u W a s h i n g t o n e . 
Mažesnės alyvos kompanijos 
y r a to s , k u r i o s rodanč ios 
daugiausia intcr*"^ padėti pre
zidento Landsbergio vyriausy
bei. Kojelis esąs prašytas padė
ti l i e tuv ' ims tuose reikaluose. 

Go o a č i o v o s p a u d i m a s 
Sovietų pareigūnai daro spau

dimą d idž io s ioms a lyvos 
k o m p a n i j o m s , s i ū l y d a m o s 
pradėti veikti su Maskva, vieto
je siuntus aprūpinimą į Lietuvą, 
sako Kojelis. Ir tas Sovietų 
spaudimas yra ne t ik alyvos 

kompanijoms, bet ir elektroni
kos apara tų gamin to jams , 
pavyzdžiui japonų Sony kor
poracijai. Japonai jau paklausė 
Sovietų spaudimo. Si žinių 
agen tū ra sakos i n e t u r i n t i 
„Lietuvos ambasadoriaus Stasio 
Lozoraičio komentarų šiuo klau
simu". Didžiosios alyvos kom
panijos sekančios prezidento 
Busho pavyzdžiu nepadė t i 
Lietuvai. Bushas, kaip atrodo, 
atsir iboja n u o L i e t u v o s 
paskelbtos nepriklausomybės 
deklaracijos kovo 11 d., nors ir 
nepripažįsta Sovietų kariška jė
ga Lietuvos įjungimo} sąjungą. 

Nauji p lana i 
Kojelis, buvęs Baltųjų rūmų ir 

Pentagono tarnautojas Reagano 
administracijoje, praneša, jog jis 
sudaro planus, kad būtų pakeis
ta sistema nevalytos alyvos pir
kimui iš Rusijos. Daromi žygiai 
gauti pinigų, už kuriuos pirktų 
Sovietų neišvalytą alyvą arba ir 
kitų užsienio kompanijų ir pa
siųstų Lietuvos refinerijai Ma
žeikiuose perdirbti, išvalyti ir 
tada išvalytą alyvą parduoti už 
pasaulinę valiutą ir už gautas 
pajamas vel pirkti daugiau 
nevalytos alyvos. 

Sovietų Sąjunga užblokavo ir 
Klaipėdos uostą ir uždraudė 
ivežti alyvą išvalymui. 

Kruvinasis birželis ir Kinijoje 
Beij ingas. (AP) — Sekma

dienį s t u d e n t a i iš sostinės 
universiteto bendrabučio mėtė 
butelius ir p ly tas ant saugumo 
agentų ir reikalavo, kad pasi
t rauktų komunistų vadas Li 
Peng. 

Šis protestas buvo pareikštas, 
prisimenant praėjusį birželį, kai 
kareiviai sut r iuškino už demo 
kratiją demonstruojančius stu
dentus. Tūkstančiai studentu 
sostinėje ir ki tur buvo sušaudyti 
praėjusiais metais . Sekmadienį 
buvo pirmos vėl tokios didelės 
demonstracijos. Šį kar tą polici
ja ir saugumas buvo pasiruošę 

„Mes tik pradedame" 
Minneapo l i s . Čia Michailas 

Gorbačiovas prekybos ir žemės 
ūkio vadams pasakė, kad jie 
n e t u r ė t ų bi jot i i nves tuo t i 
Sovietų Sąjungoje, nors kraštas 
ir yra persiorganizavimo sta
dijoje. Kalbėdamas suvažiavu
siems vers l ininkams, jis pri
pažino, kad jo peres t ro ika 
susidūrė su sunkumais . Bet 
Sovietų vadas manąs , kad tai 
yra tik laikinos problemos ir 
amerikiečių kompanijos netu
rėtų delsti su investavimu. Jis 
įteikė sąrašą tu verslo sričių, į 
kurias amerikiečiai turėtų in
vestuoti, beveik į viską, prade 
dant nuo automobilių pagamini
mo, kompiuterių paruošimo, iki 
traukinių sumoderninimo. Gor
bačiovas sakė savo klausyto
jams, būsimiesiems investuo
tojams, būt i kan t r i ems tuo 
metu, kai sovietai perorgani
zuoja finansines ir teisines siste
mas ir paminėjo, kad jis nori 
įvesti ir akcijų biržą ir prašė 
suprasti , kad ..kas pas jus 
daroma šimtmečiais, pas mus 
yra visai naujas dalykas. Mes 
tik pradedame". 

— mieste buvo beveik apsiaus 
ties stovis. Bet Hong Konge 
demonstravo 100,000 kiniečių. 
„Mes niekada neužmiršime bir
želio 4. Mes nebijome mirti!'^ 
buvo nešami plakatai su pana 
šiais šūkiais. Solidarizuojant 
buvo mažesnės demonstracijos 
Taiwane, Japonijoje, Britanijoje, 
Kanadoje ir JAV. Chicagoje bu
vo demonstruojama prie kinų 
konsulato, primenant komunis
tų valdžiai kruvinąjį birželį. 

S t iprus pogr ind i s 
Kinijos disidentai pasakoja, 

jog Kinijoje gali kiekvienu metu 
„sprogti bomba" ir prasidėti 
sukilimas už Kinijos išlais
vinimą iš komunizmo. Pogrin
dyje yra stiprus judėjimas už 
Kinijos demokratiją. Reuterio 
žinios praneša, jog sekmadienį 
buvo daug vėl suimtų studentų, 
o užsienio žurnalistai buvo 
sulaikyti. J iems liepta išva
žiuoti. „Los Angeles Times" 
žurnalistas David Holley buvo 
parmuštas an t žemės, o jo žmo
na sumušta. Vėliau jie buvo pa
leisti. Kinijoje partija yra vie
ninga dėl geresnio gyvenimo. 
Kinai atvirai gatvėje nesikalba, 
tik patikimų draugų būrelyje. 
Amerikos Kongrese labai griež
tai kritikiujojamas prez. Bushas 
už prekybos privilegijų sutei
kimą komunistinei Kinijai. 

— Bal tuosiuose r ū m u o s e 
vakar prez. G Bushas priėmė 
Pietų Korėjos prezidentą Roh 
Tae Woo. Pirmadieni prezidentą 
Bushą vizituos Rytų Vokietijos 
ministeris pirmininkas Lothar 
de Maiziere. Penktadienį čia 
bus Vak. Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl, kuris su Bushu 
aptars viršūnių konferencijos 
klausimus. 

Boris N. Jel tcina* tucj po išrinkimo Rusijos Fedcrali"^» Respublikos 
prezidentu. ..Nebus didelių ir mažu prezidentų. Jie bu, lygūs", pasakė 
jis, reikalaudamas tuojau pat pradėti pasitraukimą nu' Centro vadovau
jamos politikos. 

Lietuvos vadų telegrama 
Valstybės sekretoriui 

Vilnius. Birželio 5. (LIC) — 
Lietuvos prez Vytautas Lands
bergis ir ministerė pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė pasiuntė 
telegramą Valstybės departa
mento sekretoriui J. Bakeriui 
dėl Amerikos-Sovietų traspor-
tacijos pakto, kuris buvo pasi
rašytas viršūnių konferencijos 
metu. 

Telegramoje rašoma, jog pri
imamas JAV užtikrinimas, kad 
išvardinti Pabaltijo miestai 
susitarime „nė jokiu atveju 
nepažeidžia Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos suverenių teisių" ir 
reikalauja, jog bet kokie 
transportacijos susi tar imai , 
liečia „suverenias teises" Pa-

Riaušės tarp kirgizų 
ir uzbekų 

Maskva. (AP) — Sugrįžusį į 
Maskvą Gorbačiovą pasitiko 
nauji neramumai Sovietų cent
rinėje Azijoje Kirgizijoje tarp 
uzbeku ir kirgizų tautybių. 40 
žmonių buvo jau užmušta ir 
šimtai sužeistų. Ten įvestas 
karo stovis, bet riaušės vyksta 
ir toliau, nes deginami namai ir 
mašinos. Visa tai vyksta netoli 
Kinijos sienos. Ginčas vyksta 
dėl žemės tarp dviejų musul
monų grupių. Sovietų daliniai 
nepajėgia sukontroliuoti situa
cijos. Policija suareštavo 51 
asmenį. Tame regione yra pats 
didžiausias š i lko fabrikas. 
Kirgizai užėmė žeme, ant kurios 
nori statyti sau butus, o uzbekai 
priešinasi. Gyvenamų patalpų 
trūkumas yra pati didžiausia 
problema šioje centrinėje Azijos 
srityje. 
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miau jų sutiki-ną. 

Taip pat iš 
mento inforrr 
Vilniuje per I. 
biurą, praneš.-. 
d. 3 5 ^ sulaiky 
Kremliaus vyk 
Iki tos dato-
darbų 44.500 d 

Telegrarr 
Pe r Amer -

Maskvoje me-
maciją iš Va 
tamento api> 
Sovietų Sąjun. 
yra minima si -
Amerikos lėk: . 
o Klaipėda. R' : 
susisiekimo u 

Mes pareis' 
tenkinimą š 
pridėtu pan 
mums aišku 
mies ta i bet 
nepažeidžia 
ir Estijos suv r 
pripažinimo. -
nuolatos pan -
pripažįsta ši; 
įvykdyto inl 
Sovietų Sąjui, 

Mes taip pa' 
jog bet koks tr • 
tarimas, lieč .-
vijos ir Estija- -
kad būtų teis-' 
Lietuvos, Lati 
respublikų si 

turi gauti pir-

letuvos Parla-
inės būstinės 
Washingtono 

a, jog birželio 1 
produkcija dėl 
>mos blokados, 
au atleista iš 
rbininkų. 

s t ek s t a s 
»s ambasadą 
gavome infor 
-tybės depar 
susitarimą su 
kuriame Ryga 

>iekimo miestu 
ų skridimams, 
ir Talinas kaip 
ai. 

me savo pasi-
nformacija ir 
:mu, iš kurio 
id minėti šie 
okiu atveju 
uvos, Latvijos 
numo teisių ir 
.ris JAV yra 
įamas, kad ne-
-alstybių jėga 
rporav imo j 

. 1940 metais. 
onstatuojame, 

-portacijos susi-
Lietuvos, Lat-
verenias teises, 
5, privalo gauti 
jos ir Estijos 
amą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Maskvos aerouoste sugrį
žusį savo prezidentą iš JAV pa
sitiko Sovietų Sąjungos vice
prezidentas Anatolijus Luk-
janovas ir ministeris pirmi
ninkas Nikolajus Ryžkovas. So
vietų televizijoje buvo per
duodami Gorbačiovo vizito įvy
kiai, bet visada buvo taip 
baigiama, kad Gorbačiovas turi 
tarti paskutinį žodį. 

— Ukrainos Respublikos pre
zidentu buvo išrinktas dabar
tinis Komunistų partijos vadas 
Vladimir Ivaško, kai maždaug 
šimtas radikaliųjų delegatų išė
jo iš salės protestuodami prieš 
jį. Ukrainos parlamente yra 450 
vietų. 

— Sovietų Sąjungos Aukš
čiausioji Taryba atidėjo 
emigracijos įstatymo svarstymą 
vėlesniam laikui. 

— Prez. H. Bushas , daugelio 
nustebimui, prisimindamas žu
dynes Kinijos Tiananmen aikš
tėje metinių proga, pasakė, jog 
geresni ryšiai su Kinija gali būti 
tik tada, kai Kinijos vyriausybė 
sutiks su reformomis, kurios 
gina žmogaus teises. 

— Sovietų Sąjungos depu
tatai nubalsavo suteikti tą patį 
teisinį lygų statusą privačiai 
prekybai kaip ir valdžios nuo- ' 
savybėje esančioms prekybos ' 
kompanijoms. 

— Chicagoje šiandien lankosi 
prez. G. Bushas. kuris atvyko 
padėti rinkimuose Jim Edgar, 
kuris kandidatuoja į Illinois 
valstijos gubernatoriaus postą. 
Respublikonai nori šia proga 
surinkti vieną milijoną dolerių 
jo kampanijai. 

— Kardinolas Joseph Bernar
dinas pasiuntė pasveikinimą 
prez. Gorbačiovui, kuriam buvo 
suteiktas Alfredo Einšteino Tai
kos medalis Sovietų ambasado
je. Kard. Bernardinas tokį 
medalį gavo 1983 m. 

— Lyric Operos Chicagoje 
metiniame susirinkime jos 
vadovė Ardis Krainik pranešė, 
jog 36-jam sezonui iš anksto 
užsisakančiųjų bilietai jau 96% 
užsakyti ir apmokėti. Praėjusį 
sezoną Opera gavo 8.2 milijonus 
dolerių aukomis. Bus padidinta 
orkestrui vieta Bayrotho operos 
pavyzdžiu, kad būtų galima 
statyti Wagnerio ir Strausso 
operas. 

— Dvi lėktuvų kompanijos — 
American ir United pasiprašė 
leidimo, kad galėtų pradėti skri
dimus į Sovietų Sąjungą iš 
Chicagos pagal ką tik pasira
šytą Busho ir Gorbačiovo sutar
tį. 

Estų atstovė 
Rusijos Parlamente 

Gal išgirs Pabaltijo žodĮ 

— Kingos k unistų vyriau
sybė suėmė 32 Komos Katalikų 
vadus ir vėl - arže ten kata
likų veikla 
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Priekulės miestelis birželio 2 ir 3 
dienomis minėjo 450 metu sukakti 
Tai progai buvo paskelbtas ekslibri
su konkursas, kuriame dalyvavo 36 
dailininkai su 125 kūriniais. Kon 
kursą la mėjo vilnietis Alfonsas 
Čepauskas, kurio ekslibrisą čia ir 
matome. 

M a s k v a Žinių agentūros pra
neša, jog neseniai išrinktasis 
Rusijos Respublikos prezidentas 
Boris Jeltcinas pakvietė Estijos 
Parlamento pirmininko pava
duotoją Marju Lauristin kalbėti 
Rusijos Parlamente. Ši drąsioji 
moteris savo kalboje ragino 
Rusijos parlamentarus nebijoti ir 
drąsiai balsuoti už Rusijos Res
publikos suverenumo deklaraci
ją. „Mes žinome iš savo paty
rimo kokie prieštaravimai, ko
kie ekonominiai, socialiniai ir 
politiniai sunkumai laukia 
mūsų", kalbėjo ji. „Mes norime 
pasakyti jums, kad nebijotume 
te eiti į priekį". 

Kalbėdama Estijos Parlamen 
to vardu, Lauristin oficialiai 
pasveikino Jeltciną jo išrinkimo 
proga ir, kai delegatai plojo, ji 
įteikė jam gėlių puokštę. 

P i rmiau su Pabaltiju 
Atsakydamas Jeltcinas pasą 

kė, jog reikia puoselėti ryšius 
tarp respublikų. Rusija tarsis su 
Pabaltijo respublikomis, kurios 
pirmosios iŠ visų 15 respublikų 
pradėjo išsilaisvinti iš primestos 
sąjungos. ,,Aš noriu, kad Rusi
ja būtų pirmoji, kuri sudarytų 
sutartį su Pabaltijo respubli
komis ir po to su visomis 
kitomis, kurios to pageidautų, 
lygiomis teisėmis", pasakė Jelt
cinas. Rusijos parlamentarą 
tarpe vyksta debatai suvere
numo klausimu. Jeltcinas dar 
nėra baigės sudaryti savo kabi
neto. Jau aišku, kad yra ir skir
tingai galvojančių suverenumo 
reikalu, nes delegatams neaiški 
net pati suverenumo sąvoka. 

Jeltcinas pasakė, jog jo prog
ramoje yra pilna ekonominė 
autonomija, leidžianti Rusijos 
Respublikai pačiai nustatyti 
savo produktų kainas, o ypač 
savo alyvai ir dujoms. Rusijos 
Respublika tęsiasi nuo Europos 
per Sibirą iki pat Pacifiko ir jai 
priklauso 90# Sovietų alyvos ir 
70% natūraliųjų dujų. Tačiau ir 
rusams neaišku, kaip Jeltcinas 
galės tą planą įgyvendinti, nes 
techniškai ir fiziškai Kremlius 
kontroliuoja dujų vamzdžius ir 
traukinius. Tuo tarpu Rusijos 
susitarimas su Pabaltijo respub
likomis yra daugiau simbolinės 
prasmės. 

Linkėjimai rusams 
Jeltcinas parodė išskirtinį 

solidarumą, susitikdamas su 
Lietuvos ir Estijos vadais. 
Landsbergio susitikime su 

Prašo atnaujinti 
Kennedžio bylą 

Los Angeles. — Istorikai, 
kurie studijuoja bylas Roberto 
Kennedžio nužudyme, nutarė, 
kad byla turėtų būti iš naujo 
pe rsvar ty ta , kad išspręstų 
mįsle, iš kur tuo metu atsirado 
dar viena kulka. Gregory Stone, 
politinių mokslų specialistas, 
kuris praleido dvejus metus 
bestudijuodamas tą medžiagą 
archyvuose , pasakė, kad 
mažiausiai devyni šūviai, o gal 
būt ir 12 šūvių buvo paleista į 
senator ių Robert Kennedy 
birželio 5 d. naktj 1968 m. 
Nuteistasis Sirhan B. Sirhan tu 
rėjo revolverį tik su 8 kulkomis 
Gal buvo dar kitas asmuo,.su ku 
riuo buvo vykdomas konspiraci
nis veiksmas. 

Jeltcinu dalyvavo ir jo patarė
jas Michailas Bocharovas, kur is 
nepranešė to pasitarimo detalių. 

Estijos atstovė Lauristin j iems 
pasakė, jog rusų teisės jos krašte 
yra užtikrintos ir apsaugotos 
Estijos įstatymais. Bet es ta i 
nori būti šeimininkais savo že
mėje ir to paties j ie l ink i 
rusams. ,,Mes linkime rusams 
sukurti savo valstybę". Ji kal
bėjo, kad estai ir rusai praeity
je kentėjo nuo režimo, ku r i s 
draudė pareikšti savo laisvą 
valią, pavergė estus ir sukaustė 
Rusijos žmones. „Mes respek
tuojame ir pripažįstame Rusijos 
žmonių teises ir mes tikime, kad 
jūs suprasite mūsų norus bū t i 
laisvais ir turėti nepriklausomą 
valstybe". J i pasakė, jog Estijos 
Parlamentas nori naujos suve
renios Rusijos, kuri ateityje 
būtų partneriu ne tik prekybo
je, bet ir humanitarinėje srity
je su estais. „Daug rusų gyvena 
Estijoje", sakė ji. „ir jie laukia 
iš Rusijos motinos garanti jų". 

Išvengė vizito 
Hooverio institute 

San F r a n c i s c o . — Baig
damas kelione Amerikoje. Gor
bačiovas čia susitiko su bu
vusiu prezidentu R. Reaganu ir 
Pietų Korėjos prezidentu Roh 
Tae Woo. Pirmiausia bus pradė
ti prekybiniai ryšiai su Pietų 
Korėja, kurie galį privesti ir 
prie diplomatinių, pasakė žur 
nalistams Gorbačiovas. Bet 
prez. Woo pasakė daugiau, kad 
ryšiai gali būti užmegzti t a rp 
Pietų Korėjos ir Sovietų Są
jungos daug greičiau, negu kad 
daugelis mano. Gorbačiovas yra 
išsireiškęs, jog ir Šiaurės Korėja 
turėtų pradėti savo reformas ir 
Fidel Castro taip pat. 

Pusryč iavo su R e a g a n u 
Sovietų konsulate buvo pa

ruošti pusryčiai buvusiam prez. 
Reaganui ir jo žmonai. Čia 
Gorbačiovas tu rė jo p rogą 
prisiminti buvusias viršūnių 
konferencijas su Reaganu. Po 
susitikimo Reaganas pasakė 
žurnalistams, jog jie kar tu — 
Gorbačiovas ir R e a g a n a s 
pradėjo pirmuosius žingsnius, 
kad baigtųsi Šaltasis ka ras . 
Gorbačiovas jam įteikė Sovietų 
žmonių padėką, kai Reaganas ir 
amerikiečiai padėjo nukentėju
siems nuo žemės drebėjimo 
Armėnijoje 1988 m e t a i s . 
Gorbačiovas pasakė kalbą Stan-
fordo universitete, paminėda 
mas Šaltojo karo pabaigą ir pa 
liesdamas savo ekonomines 
problemas, tačiau aplankyti 
Hooverio institutą, kur iame 
specialiai studijuojama Sovietų 
politika, atsisakė 

KALENDORIUS 

Birželio 7 d.: Robertas, Luk
recija, Milda, Ratautas, Radvy 
de. Romantas 

Biržel io 8 d.: Medardas, 
Vilhelmas. Eiginte, Merūnas, 
Dionyzas. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saule teka 5:17, leidžiasi 8:22. 
Temperatūra dieną 82 L, nak

tj 57 L 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. birželio mėn. 7 d. 

CHORO ATOSTOGOS 

Šv. Antano lietuvių parapijos 
Detroite bažnytinis choras pra
deda vasaros atostogas, kurios 
tęsis iki rugsėjo 9 dienos. Esu 
dėkingas visiems choro nariams 
už gerą repeticijų lankymą ir 
gražų giedojimą sekmadienį, 
gegužės 27 d., kai bažnyčią vizi
tavo Detroito arkivyskupas kar
dinolas E. Szoka ir vyskupas 
P. Bal tak is . Esu dėk ingas 
muzikui Rimui Kaspučiu i , 
kuris vargonų palydą pratur
tino trompete. Tai buvo iškil
minga bažnyčios atnaujinimo 
šventė , kur i i lgai n e b u s 
pamiršta, nes bažnyčia palie
kama tolimesniam gyvavimui. 

Vasaros metu lietuviškos pa
maldos bus tuo pačiu metu. 
Suprantama, chorui repeticijų 
nebus, nes per pamaldas bus 
bendrinis giedojimas. 

S. Sližys 
Choro vadovas 

LIETUVA T E L E V I Z I J O J E 

Balandžio 29 dieną, 12:30-1:30 
p.p. WXYZT - 7-as TV kanalas 
rodė valandą trukusias diskusi
jas apie Lietuvą. Dalyvavo: 
moderatorius Jim Harrington — 
7-to T.V. kanalo politinis kores
pondentas, Chuck Mutchell — 
Užsienio Free Press korespon
dentas ir buvęs United Press 
Maskvos biuro korespondentas, 
Joe Donovan — WWJ radijo 
politinis korespondentas, adv. 
Kęstutis Miškinis — Detroito 
lietuvių organizacijų centro pir
mininkas, Andrius Anužis — 
Michigano Respublikonų parti
jos 4-tas vicepirmininkas. 

Diskusijos t ruko valandą. 
Paliesta sunki padėtis Lietuvo
je, susidariusi dėl paskelbtos 
nepriklausomybės. Mūsų atsto
vai gerai atsakė į korespon 
dentų klausimus. Aiškiai iš
dėstė, kad laukiant, arba sekant 
Sovietų Konstituciją, negalima 
pasiekt i nepr ik lausomybės . 
Paliesta Sovietų politinė ir 
ekonominė padėtis. Taip pat 
pareikštas nusivylimas JAV vy
riausybės laikysena. Amerikie
čiai koresponden ta i buvo 
santūrūs, bet gana palankūs 
Lietuvos reikalams. Detroito 
l ietuviai turėtų dėkoti TV 
7-am k a n a l u i už s k y r i m ą 
b r a n g a u s la iko L ie tuvos 
reikalams. 

B. Brizgys 

SEN. CARL LEVIN P A S 
MICHIGANO BALTUS 

Detroito Lietuvių organizacijų 
centro pirmininko adv. K. 
Miškinio pa s t angomis jo 
įstaigoje buvo suorganizuotas 
Michigano ba l tų komi t e to 
pasitarimas su sen. Carl Levin, 
ap ta r t i , kaip padėti ba l tų 
kraštams. Kalbos daugiausia 
lietė Lietuvą. Buvo konstatuota 
sunki padėtis blokadai prasi
dėjus, nes vakarų valstybės nea
teina pagalbon. Senatorius pa 
reiškė, kad Lietuvos reikalai 
senate yra labai svarbūs. Tik 
yra nuomonių įvairumas dėl 
būdų jai padėti Jis prašė idėjų, 
kaip geriausiai būtų galima padė
ti. Jis mano. kad prez. Bush yra 
per daug baikštus santykiuose 
su Gorbačiovu. Jis yra tos pačios 
nuomones, kaip ir mes, kad 
sekant Sovietų konstituciją, 
neįmanoma pasiekti nepriklau
somybes, nes galutinį žodį 
turėtų rusai. Senatorius infor 
mavo. kad Senatas paskyrė 10 
milijonų dol. Amerikos am
basados statybai Lietuvoje ir 5 
mil. — šalpai . Pa s i t a r ime 
estams atstovavo Lille Ruben, 
Rina Ruben, Tonu Ruben ir In 

rek Wichman, latviams — Ar-
turs Deksnis, Eugene Lizlovs ir 
Dainis Rudzitis, lietuviams — 
dr. Algirdas Barauskas, Robert 
Boris, Bernardas Brizgys, Algi
mantas Čerekas, Nijolė Čere-
kas, adv. Kęstutis Miškinis ir 
Linas Orentas. Pas i tar imas 
truko ilgiau negu dvi valandas. 

B. Brizgys 

TRĖMIMŲ M I N Ė J I M A S 

Masinių trėmimų pradžios 
minėjimas Detroite vyks birže
lio 10 d., 12:30 Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje 25335 W. Nine 
Mile Rd., Southfield, Mich. 
Pagrindinis kalbėtojas - sen. 
Donald Riegle. Minėjimą rengia 
Michigan bal tų komite tas . 
Šįmet pirmininkauja estas. Po 
minėjimo — užkandžiai. 

Michigan ba l tų komi te tas 

PATIKSLINIMAS 

Violetos K. Doveinytės ir 
Glenn G. Betrus sutuoktuvės 
Dievo Apvaizdos parapijos baž
nyčioje įvyks šeštadienį, birželio 
9 d. Praėjusią savaitę „Detroi
to žinių" skyiuje atspausdin
tame pranešime buvo paskelbta 
netiksli data . Atsiprašome. 
Jaunavedžiams linkime lai
mingo vedybinio gyvenimo. 

KONGRESMENAS 
SCHUETTE RŪPINASI 

LIETUVA 

Kongresmenas Bill Schuette, 
respublikonas iš Sanford, Michi
gan, gegužės 17 dieną parašė 
laišką prezidentui Bush ir pre
zidentui Gorbačiovui, ragin
damas juos pripažinti Lietuvos 
vyr iausybę. Kongresmenas 
Schuette taip pat pasiūlė JAV 
Kongrese rezoliuciją, raginančią 
prezidentą Bush pripažinti Lie
tuvos vyriausybę ir smerkiančią 
Sovietų Sąjungą už Lietuvai 
primestą ekonominę blokadą. 
Rezoliucija ragina Sovietus 
ištraukti savo kariuomenę iš 
Lietuvos teritorijos. 

A.A. INŽ J . STASYS 

Inž. Jonas Stasys, sulaukęs 70 
m. mirė gegužės 29 dieną po 
sunkios ir ilgos ligos. Po 
gedulingų šv. Mišių Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje, birželio 1 
d. velionis buvo palaidotas Ho-
ly Sepulchre kapinėse. 

Velionis buvo baigęs Vytauto 
Didžiojo universitetą Kaune 
Paliko žmoną Genę, dukrą ir 
žentą Astą ir Antaną Paškus. 
Vaikaičius Jonuką ir Vytuką. 
Laidotuves tvarkė laidotuvių 
direktorė Yolanda M. Zaparac-
kienė. 

P A R A P I J O S GEGUŽINĖ 

Sekmadienį , gegužės 17 
dieną. Dievo Apvaizdos parapi 
jos patalpose ir sodelyje vyks 
gegužinė. Gegužinės metu vyks 
įvairūs laimės žaidimai, o 
še imininkės v isus skan ia i 
pavaišins. \ gegužinę kviečiami 
visi Detroito ir apylinkių lie
tuviai. 

lm 

Prezidento A. Lincoln pagerbime dalyvavę Michigano lietuviai . Iš. k.: Vytas ir Rama Pet ruše
vičiai, Nar iman tas ir J a n i n a Udria i , Vyta i Petrul is , Gražina Urbonienė, Roma Sveraitė, Tom 
Reschke, Helen ir Ray Pe t rauska i . 

Nuotr. J. U r b o n o 
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Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 Fifth S:., St. Monica, C A 90403. 

Gal girdėjote, jog kai kas 
kartais skundžiasi, kad mūsų 
gramatika sunkoka9 O ji.paly 
ginti toli gražu nesudėtinga 
Pavyzdžiui, kai kuriose Šiaurės 
Amerikos indėnų gentyse pn 
skaičiuojama apie 6000 (!) 
veiksmažodžių formų. Eskimų 
kalboje yra 63 veiksmažodžiu 
esamojo laiko formos, o daik 
tavardžiai vienaskaitoje turi 
252 galūnes. 

RAŠYKIME LAIŠKUS! 

Šiomis įvykiais kupinomis 
dienomis Rytų Europoje, kalbu 
daugelio žmonių vardu, reikš
damas nepasitenkinimą JAV 
prezidentu Bushu. kuris mus 
apvylė, nepasisakydamas už 
Pabaltijo tautų apsisprendimo 
teisę. Atkreipkime dėmesį jog 
Amerikos spauda kalba apie 
Pabaltijo tautų išstojimą iš 
Sovietų Sąjungos, tuo tarpu 
turėtų rašyti apie išsilaisvinimą 
iš neteisingos Raudonosios 
armijos okupacijos. Yra svarbu, 
kad dabartinė Amerikos valdžia 
suprastų, jog mes esame nepa
tenkinti jų būkštavimais bei 
silpnybe šiuo svarbiu lietu
viams reikalu. 

Laiško rašymas yra daug 
efektingesnis g inklas negu 
parašų rinkimas. Jis parodo as
menišką užsiangažavimą rūpi
mu klausimu. Siūlau laiškus 
rašyti, ir dažnai. Siūlykime 
prez. Bushui kaip nors pasi-
tarnauti 1939 metu nemoralaus 
Molotovo Ribbentropo pakto 
paneigimo reikalu. Juk tik šis 
aktas davė Stalinui ,.legalią 
teisę" okupuoti Pabaltijo vals
tybes. 

Rašykime! Štai pavyzdinis 
laiškas: 

President George Bush 
The White House 
1600 Pennsvivania Avenue 
VVashington. DC 20500 
Dear Mr. President: 
1 direct this letter to you to in-

dicate yreat disappointement in 
your Administration's hesitan-
cy in supporting the Baltic 
statės of Estonia, Latvia and 
Lithuania in their struggle for 
complete inde~ uidence and hu 
man r igh t s . These t h r e e 
sovereign nations were forcibly 
annexed to the Soviet Union by 
the immoral and unjust Molo-
tov Ribbentrop Pact of 1939. 
Our government has never re-
cognized their illegal seizure. At 
this time when the winds of 
democracy are blowing all over 
Eastern Europe and we are wit-
nessing the finai resolution of 
World War II, your Administra
tion's response to the settlement 
of the Balt .c question has been 
weak and timid. Real peres-
troika is based on įustice and 
courageous acceptance of vvhat 
is true. Please do not abandon 
the people of Lithuania. Estonia 
and Latvia. for the sake of po 
litical expediency and „securi 
ty". Let the entire world know 
that the United States stands hy 
its commitments and is a true 
beacon of libertv for all people. 

Yours truly. 
Vardas, pavardė, adresas. 

miestas, valstija 
kun. J u o z a s J . Ander lon is , 

S.T.I). 

ŠV. KAZIMIERO Š V E N T Ė 
BROOKLYNE 

Kovo 4 išaušo išskir t inai 
šalta, saulėta. 41-mas kuopos 
nariai neužmirš tą dieną su
rengto šv. Kazimiero minėjimo. 
Mišias atnašavo Lietuvių Reli
ginės Šalpos vadovas kun. Kazi
mieras Pugevičius ir dabartinis 
lietuvių šeštadieninės mokyk
lėlės kapelionas kun. Antanas 
Prakapas,OFM, Brooklyno Pri
sikėlimo parapijos bažnyčioje. 
Marytė Shaiins pasirūpino baž
nyčios puoš'ino gėlėmis. Giedo
jo choras, vadovaujamas Vilia
mo Kučinsko Vargonavo nauja 
vargonin inkė Bukausk ienė . 
Lietuviai skautukai dalyvavo 
i šk i lmėse . Vyčiai s k a i t ė 
ištrauka^ »4 šv. Kazimiero gyve
nimo, kurias paruošė Garbės 
narys Juozas Boley-Bolevičius, 
o skaitymams vadovavo Bill 
Kurnėta. 

Švente tęsėsi naujai atida
rytame ..Baltijos"' restorane 
Richinond Hill mieste lyje . 
Seimininkai parodė svečiams 
ypatingą vaišingumą. Dėkoja
me p.p. K. Sateikoms už jų talką 
šią šventę rengiant. 

Dienos įvykiai pabrėžė Vyčių 
padėka bei meilę tam, kuris 
padeda Lietuvai ir Tikėjimui 
išsilaikvti — Šventam Kazimie 
rui. 

Demie 

KAS N A U J O P A S 
NEW J E R S E Y VYČIUS 

Garbės narė Ona Matalavich 
buvo perrinkta kuopos pir
mininke, o dvasios vadu lieka 
kun Al Zemeikis. 

Metinis šv Kazimiero minėji
mas kovo 4 d. buvo surengtas 
Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijoje. Po iškilmingų šv. 
Mišių parapijos salėn susirinko
me pietums. Prelegentu buvo 
Vidurio Atlanto Lietuvos Vyčių 
apygardos pirmininkas Jonas 
Adomėnas. 

Bill S e n k u s 

ST. PETERSBURG, FL, 
147 TA KUOPA 

Dėkojame K. Kleivai už 
išskirtina darbą lietuviškų rei
kalų komitete bei 147-tos kuo
pos korespondento pareigose 
ankstyvesnėse valdybose. 

Šių metų St. Petersburg Lie
tuvos Vyčių kuopos valdybą 
sudaro pirmininkas Antanas 
Gudoms, vicepirm. Edvardas 
Praninskas, sekretorė Viktorija 
Kleiva, i/dininkė Marija Gela
žius, finansų sekr. Genovaitė 
Bakas, viešųjų reikalų komiteto 
pirm. Victorija Jacobson, narių 
verbavimo kom. pirm. Teresė 
Liutkas. kultūrinių reik. kom. 
pirm. dr. Aldona Vallis. kores

pondentė Alena Vilnis, patikė
tiniai kun. Cyvas ir Karolis 
Vilnis, bei dvasios vadas kun. 
Jonas Gasiunas. 

ANGLIAKASIŲ VYČIAI 

Anthracite, PA, 144 kuopos 
nariai šventė Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo šventę 
vasario 11 dieną šv. Mišiomis, 
kurias atnašavo kun. Jarašū-
nas. Marija Koons skaitė Mišių 
skaitinius, o Šiluvos choras 
giedojo lietuviškas giesmes. Po 
Mišių parapijos salėje įvyko 
pietūs su programa. Prelegentu 
buvo Marijos į Dangų Ėmimo 
parapijos klebonas kun. Gobitas 
iš Frackville miestelio. Rengimo 
komiteto pirminikės buvo Ona 
H. McDonald ir Pat Roberts. 

Vasar io mėnesio kuopos 
susirinkime nutarta mėnesinius 
susirinkimus rengti paskutinį 
mėnesio sekmadienį Maizeville 
meste, po lietuviškų Mišių 
Ši luvos Motinos parapi jos 
bažnyčioje. 

Kuopos vicepirm. J o n a s 
Joseph ir jo žmona Leoną bei 
Lietuvos Vyčių Centro valdybos 
pirmininkė O n a Wargo ir 
, ,Vyčio" redaktorė E lena 
Chesko vasario 2 dieną su kitais 
vyčiais dalyvavo iškilmėse, ku
riose Pennsylvanijos guberna
tor ius vasario 16 paskelbė 
Lietuvos nepriklausomybės die
na visoje valstijoje. 

Pottsville miesto laikraštis 
..Republican'* plačiai skelbė 
įvykius Lietuvoje. Viename 
straipsnyje „Asmeniški turtai 
padeda išlaikyti lietuvių imi
grantų istoriją" buvo atspaus
dintas įspūdingas aprašymas 
vie t inio kul tūr in io centro, 
esančio So. Broad Mountain 
gatvėje, Frackville mieste. 
Kitame straipsnyje .,Ham radio 
brings East Bloc home for 
Frackville man" buvo aprašytas 
Bernardas Žilaitis. kuris trum
pomis radijo bangomis susisie
kia su lietuviais Lietuvoje. 
Pagaliau - „Plea for freedom — 
Knights to fly Lithuanian flag 
over courthouse" 
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skelbimų turirų neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

K O D Ė L NESUŠĄLA AKYS? 

Šaltį mes jaučiame atskiromis 
nervų galūnėmis. Tokių „šalčio 
t aškų" žmogaus kūne, pavyz
džiui, nosies, rankų, kojų, pirštų 
galuose, juosmens srityje ir kt. , 
y ra labai daug. O mūsų akys 

„šalčio taškų" visai neturi. 
Kraujas akyje cirkuliuoja taip 
greitai, kad jis nespėja atvėsti 
ir akies audiniai neatšąla. 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Hoiy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Ta i . (1-312) 434-5040 (veikia 24 vai.) 

p i rm. , antr.. ketv . penkt. nuo 12 iki 6 v.v 

Kab. tol. (1-312) 471-3300; 
Raz. (700) 442-0207 

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

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, IH. 00052 

Pirm , antr., ketv. ir penki. 
pagal susitarimą 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)240-©087; arba (700)240-0581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MCMCAL BUILDING 

8440 So. Pulaskl Road 
^ Valandos pagal susitarimą 

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

3OO0W. 05 St. 
Tat. (7M) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buiiding 

6132 S Kedzie 
Ch icago. IL 60629 

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

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

•132 S. Kadzla Ava . , Chicago 
(1-312) 025-2070 arba (1-312) 409-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tat. (1-312) 505-2002 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr. ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Namų (700) 504-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

8132 S. Kadzla, Chicago. IN. 
Tai. (1-312) 025-2070 

1105 Dunda* Ava., Elgto, M. 00120 
Tai. (700) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

HEINEKEN LENKTYNES -
PASISEKIMAS 

Penktose metinėse Heineken 
slidinėjimo lenktynėse dalyva
vo daugiau negu 200 slidinėtojų 
ir daug žiūrovų. Tai vyko Hun-
ter Mountain apylinkėje. 29-tos 
Newark. NJ Lietuvos Vyčių 
kuopos nare Darline Linkus 
laimėjo pirmąją vietą moterų 
kategorijoje. 

Darlene buvo nustebinta ir 
laiminga, kai ji buvo paskelbta 
laimėtoja. Neaišku kas daugiau 
džiaugėsi, ji, ar jos ..fenai". Juk 
ji ir pernai laimėjo pirmąją 
vietą. 

Ji laimėjo slides. Priėmimo 
kalbelėje laimikį dedikavo 
Lietuvos nepriklausomybės in
tencija ir pažadėjo ir atei
nančiais metais lenktyniauti. 
Darlene yra Elizabeth. N J. 
52-ros Lietuvos Vyčių kuopos 
narių Juozo ir Emilijos Linku 
duktė. 

„Hunte r Mt. News" 
Žinias iš anglų klb. vertė 
Aleksandras Pakaln išk is . J r . 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St . Chicago. IL 
Tai . (1-312)470-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. 
Tai. (700) 500-0101 
Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0055 S. Robarts Rd., Hickory HMa, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Hartem Ave 

Tai. (700) 500-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tai. (1-312) 737-5140 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Canter. 7152W. 127thSt. 
Palos Hgts. Hl Ketv vai 3-6 v.v 

Tai . (700) 440-1777 

IL 

Tai. kabtnato Ir buto: (700)052-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 'k' 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlasn Ava . , Sutta 324 Ir 
5035 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tat. (1-312) 585-2000 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas ;r chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligonine. Elgm. IL 

Tai. (708) 037-0005 
Skambinti galima 24 vai 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 01st Straat 

Kabtnato tai. (1-312) 737-1108; 
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Kur Sovietų ekonominių bėdų 

ŠUO PAKASTAS 
EILINIO ŽMOGAUS KOMENTARAI 

Apie demonstracijas Washingtone 

Kalbėdamas per viršūnių kon
ferenciją, M. Gorbačiovas prašė 
kapitalistų amerikiečių neban
dyti nustatinėti, ..kas laimėjo". 
Viena aišku, jis sakė. išsikaps
tyti iš savo ekonominių bėdų 
Sovietų Sąjungai reikės didžiu
lės pagalbos iš kapitalistinių 
kraštų. Tai turėjo keistai nu
teikti jo besiklausančius svečius 
kapitalistus. Jis, turbūt apelia
vo į jų ,,good sportsmanship" 
jausmą. 

Tiesa, kad žaidynes pra
laimėjusiai komandai į akis ba
dui jų pralaimėjimą yra nespor-
tiška ir bloga forma. Tačiau 
sporto žaidynes pralaimėję žai
dėjai netrimituoja pasauliui, 
kad nugalėtojai (o Lietuva, rei
kalaujanti demokratijos, lais
vos rinkos — jų tarpe) nelega
liai laimėjo, nesilaikė taisyk
lių, kaip daro Gorbačiovo reak
cionieriškas valdžios aparatas, 
per savo kagėbistus ..žurnalis
tus" pasaulio žinių tinkluose. 
Dar blogiau tai. kad dabar jau 
ir pats Gorbačiovas pradėjo 
Lietuvą šmeižti. 

Sporto žaidynėse, pralaimė
jusieji studijuoja savo nugalė
tojų žaidimo strategijas ir iš 
savo patirties mokosi, keičia 
savo žaidimo būdą, kad kitą 
kartą laimėtų. Gorbačiovui gi, 
matyt, ambicija neleidžia pri
sipažinti, kad visą komunistinę 
sistemą reikia mesti lauk ir pra
dėti iš naujo — naujais, demok
ratiškais, rinkos ekonomikos 
pagrindais. Gorbačiovas, atrodo, 
tik nori naudotis vakariečių pi
nigais, investacijomis bei valiu
ta, gauta už žaliavas, bet neno
ri keisti centrai i lzuotos diktatū-
riškos sistemos. Dėl to jis prašo 
nesvarstyti, kuri ekonominė sis
tema laimėjo, o tik kad kapi
talistai besąlyginiai gelbėtų 
Sovietų Sąjungą ekonomiškai. 

Susimąstyti verčia ir tai . kad 
..Sovietų Sąjungos" prezidentas 
(pagal tai. kad Sovietai nepri
pažįsta Lietuvos nepriklau
somybės, išeitų, kad jis kalba ir 
už Lietuvos TSR>. prašydamas 
ekonominės pagalbos Sovietų 
Sąjungai, pats grubia jėga 
smaugia vieną savo dalį — Lie
tuvą. Ryšium su tuo perša
si beširdžio skolininko pa
lyginimas (Mt 18:23-35). kur 
skolininkas pats sau prašo eko
nominio gailestingumo, bet iš 
kito iki mirties spaudžia pasku
tinį skatiką. O gal jis Lietuvos 
nebelaiko Sovietų Sąjungos 
dalimi? Jei ta ip. tai Sov. 
Sąjunga pažeidžia tarptautine 
teisę, vykdydama agresiją, ir 
JAV nepripažinimo politika tuo 
atveju neleidžia remti agresiją 
vykdančios vyriausybes. Iš tie
sų keisti Gorbačiovo žodžiai. 

Tačiau prieš viršūnių konfe
rencija įvairių tautų investa-
toriai buvo susirinkę Bostone 
apsvarstyti, kaip Rytu Europos 
ir Sovietų Sąjungos įvykiai pa
veiks akcijų bei žaliavų rinkas. 
Vienas anglas pastarosios kon
ferencijos prelegentas numato, 
kad didžiulės vakariečiu inves-
tacijos tuose kraštuose atstatant 
žaliavos apdorojimo pramonę, 
sumoderninant gamyklas, susi
siekimo ir susižinojimo tinklus, 
pareikalaus didžiulių kiekiu pa
grindiniu metalu, kaip vario, 
aliuminijaus. cinko, švino ir 
nikelio. Tai iškels jų kainas. 

Šiuo metu vakarų pramo 
ningos demokratijos sunaudoja 
2.4 tiek aliuminijaus kiek Sovie
tų Sąjunga. Bulgarija. Lenkija. 
Vengrija. Rumunija ir Rytu 
Vokietija Numatoma, jog per 
ateinančius 5 metus jie kasmet 
padidins savo pareikalavimą tų 
pagrindinių metalų penkiais 
procentais, tuo tarpu, kai vaka
ruose ju pareikalavimas kasmet 
paauga tik 2*%. Kadangi metalu 
produkciją greitai pakelti yra 
sunku, atsiras jų stygius ir 
kaina kils — cinko atveju gali 

patrigubėti, o nikelio kaina vien 
gegužės mėnesį jau pakilo 68%. 

Kitas prelegentas paminėjo, 
kad gegužės mėnesį aukso 
kaina staigiai nukri to dėl to, 
kad Sovietų sąjunga pardavė jo 
didelius kiekius apmokėti savas 
importų sąskaitas. Nors kai kas 
sakė, kad aukso didelius kiekius 
į rinką išleido ne rusai, o Saudi 
Arabai, daugumos nuomone, 
arabai yra labiau sofistikuoti 
rinkos ekonomikoje ir staiga 
nepaleistų į rinką didelių aukso 
kiekių. 

Bet sov ie tų e k o n o m i n ė s 
problemos kyla ne vien dėl 
importų ir valiutos. Sovietų eko
nomistai ir sociologai — nors jų 
ir nėra daug — pirmą kartą turi 
galimybę r imtai r inkti statis
tikas apie įvairius ekonominius 
bei socialinius reiškinius jų 
krašte. Vienoje konferencijoje, 
kurią surengė American Enter
prise Inst i tute, įvairūs sovietų 
mokslininkai analizavo ir ly
gino su JAV įvairius eko
nomikos aspektus. Ukrainos 
Mokslų Akademi jos Eko
nomikos insti tuto ekonomistas 
A. Revenko apskaičiuoja, jog 
palyginus su JAV, Sovietų 
Sąjungos gyventojas vidurkiu 
pagamina tik 2 5 ^ - 4 0 % to, ką 
JAV gyventojas (per capita 
gross domestic product). Pana
šiai apskaičiuoja ir rusų eko
nomistas, pridėdamas, kad 1988 
m. sovietų gyventojas asme
niškai apyvokai naudojo tiek 
gaminių, kiek amerikietis 1916 
m. Tačiau abu pažymėjo, kad 
šiuo laiku iš tikrųjų sunku 
tiksliai tokius apskaičiavimus, 
palyginimus daryti . 

Tačiau liūdniausius duomenis 
kitoje konferencijoje pateikė T. 
Zaslavskaja , Visasąjunginio 
Viešosios Opinijos Studijų cen
tro vedėja, net ir už Sov. Sajan-
gos ribų pagarsėjusi kaip „įta
kingiausia sociologė pasaulyje", 
anot vieno amerikiečių kolum-
nisto. Anot jos, pagrindinė pro
blema Sov. Sąjungoje yra ne 
ekonomija, bet gyventojų visuo
menės bendras tvarkymasis ir 
moralė (ethos — kaip žmonės 
supranta moralumą). Ji sako: 
„Per penkerius metus perestroi-
kos. aiškiai pamatėme, kad 
reikia išardyti ne tik įsakomą-
j ą - a d m i n i s t r a t y v i n ę eko
nominės kontrolės sistemą, bet 
ir visą socialinę sistemą". Dide
lės dalys sovietinės visuomenės 
nebetiki ne tik pačios sistemos 
veiksmingumu, bet ir pačiomis 
tos sistemos vertybėmis. Tik 
20-25% visų gyventojų iš
tikimai palaiko vadovaujančią 
komunistų partiją. Tarp 35% ir 
40% gyventojų yra „principingi 
jos kr i t ikai" . Tik 3% visų gy
ventojų sovietinę turto paskirs
tymo sistemą laiko teisinga. 
5 3 ^ ją laiko pagrindinai netei
singą, o 45% ją kritikuoja, bet 
ne taip stipriai. 

Anot T. Zaslavskajos, sovie
tinė korupcija ne tik pykina gy
ventojus, bet iš jų atėmė ele
mentariausią moralės supra
timą. Ji aiškino, jog tai pasireiš
kia visur vykdomomis apgavys
tėmis, sukčiavimais , vagys
tėmis ir smurtu.. . ir tame, kad 
„daugumas gyventojų lengvai 
pateisina ir atleidžia tokius 
veiksmus". Pati valdžia išmokė 
žmones būti „nepatikimiems, 
žiauriems, kur t iems žmoniš-
kukmui , asmeniškos naudos 
i eško to ja i s , a m o r a l i a i s 
oportunistais — bendrai imant, 
nemoraliais". 

Net ir sovietų mokslininkai 
negali nutuokti į kokią naują 
sistemą eina Sovietų Sąjunga. Iš 
tikrųjų, po Jeltsino išrinkimo, 
atrodo, kad gali tekti atsisakyti 
Sąjungos kaip tokios, kol patys 
rusai susiras, kas jie iš tikrųjų 
yra, ir kokios sistemos jiems iš 
tikrųjų šiuo metu reikia. 

a.g. 

Prieš keletą valandų grįžau toliaus, ka i kiti alpo iš meilės 
autobusu į Lemontą iš Washing- Lietuvos smaugėjui. Tokioms 
tono demonstracijų. Tikiuosi, svarbioms demonstracijoms rei-
kad bus visokių to savaitgalio k ia turėti aukšto lygio, gerai 
aprašymų, bet norėčiau pasi- paruoštą programą — geriau-
dalinti eilinio žmogaus įspū- sius muzikinius talentus, ge-
džiais. Esu dėkinga rengėjams riausius kalbėtojus, tokius, ku-
už jų dideles pastangas, pasi- rie gerai valdo gyvenamosios 
aukojimą ir nuovargį, ruošiant vietos kalbą ir kalba uždegan-
demonstracijas. Gerai suprantu, čiai už mūsų tikslus. Taip pat 
kad visi, kurie dirba dėl Lietu- reikia turėt i ir kalbėtojus iš 
vos laisvės, yra labai įsitempę ir savo veiksnių, kurie perduotų 
s t e n g i a s i iš paskut in ių jų , t rumpus, bet gerai apgalvotus 
Tačiau turime atvirai kalbėti pasisakymus, pvz. neapsimoka 
apie savo pastangas, neužgau- gaišti laiko, atsiprašant už savo 
nant ir neužsigaunant. kad apsirengimo stilių, kas iš esmės 
pasimokytumėm. kad būtumėm nesvarbu. Aišku, reikia ir žy-
efektyvesni. Daug. kas šiomis miųjų politikų, kurie remia 
dienomis daroma, yra tokie mūsų tikslus, 
dalykai, kuriuose mažai kas iš Pademonstravę prie Kapito-
mūsų turime patirties, o dirbti l iaus, grįžome į viešbučius ir už 
ir veikti dabar turime kiek- valandos vėl važiavome demon-
vienas. Geriau ką nors daryti, struoti prie Sovietų ambasados, 
negu nieko. Tik tie. kurie nieko Pr ie pat ambasados nebuvo ga-
nedirba, niekuomet neklysta. Įima prieiti, nes visur buvo 

K e t v i r t a d i e n i o vaka re barikados ir policijos blokados, 
išvažiavę autobusai iš Chicagos Ir vėl, gal ne visiems reikėjo 
ir apylinkių atsirado Washing- l ikti stovėti ten. kur buvo 
tone kaip tik laiku dalyvauti de- demonstrantų vieta, o sklai 
monstracijose prie Kapitoliaus. dytis. kitose gatvėse tarp ,.gor-
Jau matėsi daugelis žmonių, bymani jos" paveiktųjų. Tik 
vėliavų ir plakatų. Laikui be- visiems, įskaitant reporterius. 
gant prisirinko gal apie 4.000 kurie gal vėliau tą informaciją 
žmonių (man sunku spręsti). Tv sužinojo per savo „vvalkie-
riu pasakyti man vaizdas atrodė talkies", buvo nežinoma, kuria 
liūdnas. Nejaugi iš visos Ameri- gatve vadai važiuos. Prie amba 
kos tik tiek suvažiavo'7 Aišku, sados atrodė, kad buvo labai 
Kaliforniečiai ir Minnesotos daug žmonių, nes armėnai ir 
žmonės turėjo demonstruoti ten. kubiečiai čia irgi demonstravo. 
Ačiū ir toms. kurios susiprato (Šalia manęs prie kampo stovėjo 
p a g a u t i B a r b a r ą ir Raišą kubiečiai studentai, kurie su 
Wellesley College. Je i kas manim šaukė šūkius už Lietu-
galėjo, bet patingėjo atvažiuoti, vą, nes lietuviai, kurie stovėjo 
tai, mano nuomone, šį kartą prie manęs, buvo per kuklūs 
tikrai turėtų jaustis kaltas. Čia šaukti arba buvo užimti tarpu 
buvo ne eilinės demonstracijos, savio diskusijomis. \ demonstra 
ne eilinis t ikslas. Cia stebėjo cijas visuomet reikia kviesti 
mus visas pasaulis — tam tu- ki tas tautas, siekiančias to pa 
rėjome būti pasiruošę. Reikia 
kukliai dirbti savo namuose, 
savo rajone, bet reikia ir viešai 
parodyt i savo solidarumą. 
Demonstracijos nėra socialinis 

t ies tikslo, ir stengtis dalyvauti, 
ka i jos ką nors ruošia. Kartu 
daug iau pasieksim. Reikia 
kv i e s t i s kiniečius, žydus , 
lenkus, estus, latvius ir t.t. 

tarpusavio pabendravimas ar Reikia kviesi jų ir gyvenvietės 
geguž inė . Demons t ruo jan t grupes, kad atliktų 5 ar 10 
reikia informuoti svetimtaučius 
apie mūsų tikslus, dalinti lite
ratūrą, pardavinėti „buttons" ir 
marškinėl ius ir nesivaržyti 
šaukti savo šūkius. Reikia iš 
anksto stengtis sužinoti (šiuo 
atveju) Gorbačiovo ir Busho 
dienotvarkę, kad būtų galima 
būti ne tik mūsų masinėse de
mons t rac i jose (ku r i a s gal 
reikėjo ruošti anksti ryte arba 
dieną prieš), bet ir būti gatvėje 
su kitais žmonėmis ir jiems pra
važiuojant iškel t i vėliavas, 
plakatus ir šaukti savo šūkius. 

Šiaip mes buvome prie Kapi-

minučių iru-nines programėles 
mūsų demonstracijose. 

Mielai butų dalyvavę chorų 
grupės iš N<rthwestern u n-to ir 
įvairių gimnazijų Chicagos 
demonstracijose, jei jos būtų 
buvę pakviestos užtenkamai iš 
anksto. 

Policija apjuosė demonstran
tus gelsva p istmasine juostele, 
kadjie nes . Itų į gatvę. Reikia 
būti mane s?iems policinin
kams, jie d; »a savo darbą. Rei 
kia nebijot: ežymiai pertrauk 
ti juostele r kar ts nuo karto 
veržtis į gatvę ir nepaklausyti 

(nieko nesužeidžiant ar gasdi-
nant). Tik ta ip pateksim į TV ir 
spaudą. Ypat ingai mandagūs 
būdami, būs ime nepastebėti. 

Kaip ir p r i e Kapitoliaus, 
rėkėm šūk ius , dalinom infor
maciją, pardavinėjom sagutes ir 
marškinėlius. Malėmės aplink, 
vildamiesi ka ip nors pataiky
ti į tokią vietą, pro kurią 
vadai prvažiuos. Ir prie Kapito
liaus, ir prie ambasados buvo 
daug žurnal is tų, filmuotojų. Su 
daug k u o kalbėjo, filmavo. 
Kadangi žmonėms neleista 
vaikščiot i g a t v ė m i s , mūsų 
maloniam nustebimui atsirado 
automobilių papuoštų su mūsų 
šūk ia i s , k u r i e važinėjo 
gatvėmis. Neatsil iko ir mano 
neremtini Larouche žmonės, 
kaip ir prie Kapitoliaus kaž
kokios n e a i š k i o s grupės 
atstovai, kur ie mūsų vardu 
rinko pa rašus . Vėliau vakare 
prasidėjo žvakių vigilija, labai 
gražiai skaučių pravedama. Tai 
vyko skersai gatvės nuo amba
sados an t to bloko, kur vyko 
demonstracijos. Deja, tie. kurie 
buvo atvykę autobusais, turėjo 
išvykti 8, 9 ar 10 valandą. 
Tie, kurie būtų norėję pasilikti 
ilgiau negalėjo. Paskiau rodos, 
vigilija tęsėsi Lafayette Parke. 

Grįžus į viešbutį apie 11 v.v. 
įsijungiau televiziją pažiūrėti, 
kaip parodys demonstracijas. 
Pataikiau pagaut i diskusijas, 
kuriose dalyvavo žurnalistai 
(„media" žmonės), Colorado 
kongresmanė Pat Schroeder ir 
labai gabus sovietas Vladimir 
Posner. Visi buvo tiesiog eufori
joje apie Summi t pasisekimą ir 
Gorbačiovą. P a t Schroeder 
džiaugėsi, kad jos rėmėjai Colo
rado bus labai laimingi ir girs 
ją ir administraciją už gerai 
atliktas pareigas. Moderatorius 
iškėlė k laus imą — ,,Who is the 
ghost of th i s Summit?" At
sakymai — Jel ts inas ir tie, ku
rie vis dar įsitikinę, kad komu
nizmas kenksmingas. Vladimir 
Posner pastebėjo, kad anksčiau 
gal net būtų buvę demonstran 
tų. bet šį kartą nieko nebuvo. — 
Nei žydų. nei lietuvių. Pasu
ki nėjant radau, kad kitos stotys 
labai t rumpai šį ta parode, stab
telėdami prie įdomios trejukės 
— trys kaliniai sujungti grandi-

trenke prie manęs stovėję 
kubiečiai, kurie demonstruojant 
prie ambasados pareiškė man 
užuojautą, kad Jie jau išgirdę, 
jog mus vėl pardavę, jau pasirašė 
..Trade agreements". Važine 
jant po sostinę matėsi komunis
tinės vėliavos dengiančios 
pastatus. Anot Cekuolio tartų 
žodžių per „Nightl ine" — tą 
dieną buvome tikrai vieni. Kaip 
greit žmonės pasikeitė! Kaip 
maloni išvaizda, graži šypsena, 
gerai iš anksto paruošta dirva 
paveikė pasaulį, sumaišė galvo
seną, kad tą dieną, kada Lietu
va kenčia baisius blokados 
efektus. Sovietų Sąjungos 
prezidentas gavo net 4 huma 
nitarines ir taikos premijas' 

Kitą rytą nusipirkom laik 
raštį. Apie demonstracijas — 
minimaliai. Demons t ran tų 
skaičius — 1,500. Vėl važiavome 
demonstruoti prie Kapitoliaus. 
vėl pilna žurnalistų ir vėl 
beveik nieko per televiziją ir 
spaudą. 

Iš kapitoliaus važiavome į 
kapines prie nežinomo kario 
kapo. Prijėus prie vartų, dar
bininkai pasakė, kad šįryt išėjo 
taisyklė, kad amenkiet iškas 
vėliavas galima neštis ir rodyti, 
o kitas susukti. Su tarnautoja 
nėra ko ginčytis. Praėjus galima 
vėl išskleisti savo vėliavas. Kas 
gali atsitikti? Kas nors kitas 
primins nerodyti savo vėliavos? 
Išprašys iš kapinių? Tai kas! At
vyks reporteriai? Puiku! Bent 
dalį laiko plevėsuos mūsų tri
spalvė! 

Paskiau važiavome į bažnyčią 
Mišioms. Ten gražiai ir jautriai 
giedojo Čiurlionio ansamblis, 
kun. Sigitas Tamkevičius pa
sakė puikų, turiningą pamoks 
lą, kuriame iškėlė tėvynės šių 
laikų kančias ir pasiryžimą 
siekti la isvės t iks lą su 
Viešpaties pagalba. Po Mišių 
kalbėjo amer ik ie t i s , konce-
lebravęs Mišias, kardinolo 
atstovas. J i s pagyrė choro 
giedojimą ir aprangą (tautinius 
rūbus) ir tarė dar kelis paviršu 
tinius t rafaret inius žodžius. 
Labai užsigavau jo laikysena, 
paviršutiniškumu, šaltumu ir 
stoka rimto supratimo, esminio 
pritarimo mūsų s iekiams, 
tautos kančiai. Po Mišių jo 
paklausiau, kodėl bažnyčia mus 
apleido, kodėl popiežius neužta 
na kenčiančio Marijos krašto. 
kuris tiek metų baisiose saly 
gose išlaikė tikėjimą. Jis. šaltai 

kia liaupsinti mūsų dainas, šo
kius, kostiumus. Pažiūrėkit į 
juoduosius , kur iems irgi 
neduoda teisių, tačiau juos 
naudoja del „entertainment". 
dėl „tap-dancing". Mes nesam 
marionetės! Siūlau, kad. kol 
Lietuva bus laisva, deveti 
tautinius kostiumus su juoda 
juosta ant rankoves, o per vidur; 
programos sustoti ir pasakyti, 
kad Lietuva dar okupuota ir ne
laisva, t ada tęsti tol iau 
programą. Po Mišių išvykom ir 
kitą rytą buvome vėl Lemonte. 

Atleiskit. Turiu išlieti savo 
širdies skausmą matant bai
sią apgaulę, ir žinau, kad yra 
daug tokių, kurie panašiai 
jaučiasi. Gerbiu ir didžiuojuosi 
mūsų didvyriais ir kankiniais 
Lietuvoje. Iš jų semiamės stip
rybes. Sveikinu prezidentą 
Landsbergį ir premejerę Pruns
kienę už ištvermę ir nepalūži 
mą. Mes čia ryžtamės nepasi
duodant dirbti. Ypatingai svar
bu, kad ir toliau visi be jokių 
garbes ambicijų darniai dirbtu-
mem vieningai tam pačiam tiks
lui. Yra įvairių būdų tikslo 
siekti, bet nesėdėkime be darbo, 
prisidėkime prie esamų projek
tų, išgalvokime savų. remkime 
Lietuvos reikalus finansiškai ir 
rinkime aukas ir iš svetimtau
čių. Demonstruokime toliau, 
rašykime į spaudą, rašykime ir 
skambinkime senatoriams ir 
kongresmanams ir ki t iems 
į takingiems žmonėms, kad 
darytų .Joint - ventures" su 
Lietuvos įmonėmis, kad neduo
tų Sovietų Sąjungai ..Most 
Favored Nation Trade Status", 
kad siųstų humanitarines pa
galbos blokados nualintai Lie
tuvai ir kad tarptautinės orga
nizacijos rūpintųsi mūsų 
naš la ič ia is ir surastų bei 
užstotų tuos jaunuolius, kurie 
nebesutiko tarnauti okupanto 
kariuomenėje ir buvo brutaliai 
sumušti Raudonojo kryžiaus 
patalpose ir svarbiausia — pri
pažintų laisvą, nepriklausomą 
Lietuvą! 

Indrė 

nėmis ir p lakatu už Pabaltijo šypsodamasis, atsakė: ..There are 
laisvę. (Tai buvo Aras Tijūnėlis, many ąuestions, there are many 
Vytas Šalis ir dr. Vidas Nemic 
kas). Kita stotis paminėjo, kad 
demonstrantų buvę gal tik 
1.500. 

Tą viską klausiausi apstul
busi. Prisiminiau, kaip pri-

ąuest ions. . ." į t e i k i a u jam 
sagutę, šios dienos prisimi 
nimui. Gal nesupratau jo san 
tūrios laikysenos, bet jaučiau, 
kad jis nesuprato mūsų. Mes ne 
beždžionės ant virvutes. Nerei 

AR ČIA GLASNOST? 

Neseniai ..Chicago Sun-
Times" laikrašty tilpo toks 
komentaras: „Ar čia glasnost? 
Valdui Adamkui. EPA regiono 
administratoriui, nesiseka gauti 
vizos iš Sovietų nuvykti į gam
tos apsaugos konferenciją Mask
voje. Jis yra lankęsis Sovietų 
Sąjungoje, bet ne po to, kai dėl 
Lietuvos pradėjo Gorbačiovui 
esti rėmuo. Ar su tuo gali turėti 
ką bendro tai, kad Adamkus yra 
lietuvis amerikietis, gimęs Lie
tuvoje9" 

KAI LAISVĖ ŠVITO 
Žmonių mentalitetas 

JUOZAS RUDZEVIČIUS 

.Prie 
karinėmis pajėgomis užgrobė Augustavą, Suvalkus. Pa- v e l P"simine. kaip smagu buvo kariu būti. 
vergė jie ir Sūduvos šventąjį Seinų miestą, kur buvo ° k a i tėvynės pagalbos šauksmą išgirdę: 
Sūduvos vyskupo sostas ir kunigų seminarija. O lenkų ginklo, kas tik galit!", sužinojome, kad ir mūs gimnazi

jos tinkamos sveikatos ir baigusieji bent 4 klases 
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„Prie ginklo, kas t ik galit!" 

Lenkai negarbingai sulaužę prieš dvi d;enas pasi
rašytą Suvalkų sutartį, kuria Vilnius buvo pr.pažintas 
Lietuvai, 1920 m. spalio 9 dieną užgrob* menkai 
ginamą Vilnių. Želigovskis, su Pilsudskio žinia, bene 
su 27 pulkais pėstininkų, 3 raitelių pulkais. 1 rtilerijos 
pulku, keletu tankų, dviem šarvuotais traukiniais, 
ke le tu ša rvuo tų au tomobi l ių , ketur; ~ns oro 
eskadrilėmis ir kitais papildomais dalir s puolė 
Lietuvą. 

„Prie ginklo, kas tik galit!, prie gink kas tik 
galit!", pagalbos šaukėsi pavojun patek : tėvynė 
Lietuva. Vėl, kaip 1918 m. pabaigoje ir 191u"ietų pa
vojaus dienomis, jauni vyrai.išgirdę tėvyn<- pagalbos 
šauksmą, naujomis savanorių ir pašauktu"- naujokų 
bangomis jungėsi į sparčiai sudaromus 3 12, 13) 
pėstininkų pulkus bei 2 raitelių (2-rą ulo: r trečią 
dragūnų — Geležinio Vilko) pulkus. Ne vien -timuose, 
mieste, ir Vilkaviškio gimnazijoje nepriki omybės 
kovų dvasia įsižiebė vėl iš naujo. 

Dar kiek anksčiau, mums, pirmosios k 3ės vai
kinams vos įstojus gimnazijon, nuo 1920 m epos 19 
d. iki rugsėjo 10 dienos, kuone čia pat, su ler.Kais vyko 
skaudžios, nuostolingos Sūduvos kovos lietuviai 
kovėsi kaip liūtai. Nė to neužteko. Lenkai driiulėmis 

kariuomenė, peržengusi Focho liniją, jau buvo ne vien 
Marijampolės aps . pakraščiuose, jie užėmė ir 
Vilkaviškio aps. vakar in iame pakraštyje esantį Višty 
tį. Lenkų grėsmė buvo jaučiama plačiose apylinkėse. 
J i neišnyko nė tomis valandomis, kai Vilkaviškio įguloj 
buvusieji lietuviai kariai sekmadieniais į pamal 
das visi atvyko kau tyn ių aprangoje Šautuvus sustatę 
gatvėje rikelių eilėse, prie jų palikę ginkluotas sar 
gybas, į bažnyčią melst is ėjo vien durtuvais ir šovini 
nėmis nešini. To meto žmonių nuotaikas ryškiai 
nusako veikiai kariuomenėje, kaimuose, miestuose, 
gimnazijose papli tusi nepakantos, tiesiog kerštingo ružavų 
žygio daina. 

Tupi lenkai an t kalniukų. 
Žiba akys ka ip velniukų 1, 2, 3. 
Mes tuos lenkus pasivysi m. 
Visiems galvas nuraškysim 1, 2, 3. 
Tu Lietuva, tu mano. tu mano tėvyne. 
Lietuvėle t u mano, šalele gimtine 
Nenustebome tada nė mes pirmaklasiai, kai nuo 

pirmųjų dienų sporto mokytojas - gimnazijos direk 
torius St. Vaitkevičius, buvęs caro armijos karininkas, 
įteikė mums gražiai padarytas ilgokas lazdas. Jomis 
ginkluoti, kariškai komanduojami, kuone vyrais išvir 
tome, kariais pasijutome Lazdas, kaip kareiviai šau 
tuvus, dešine r anka prie kojų šonų laikėme, „kairėn", 
..dešinėn", „aplink", sukinius vykdėme. Sustatyti lini-
jon, kariškai komanduojami, kareiviais smarkavome, 
komandų noriai klausėme, įsirėžę jas vykdėme. Po 
aikštę narsiai maršavome. Sustoję eilėmis, lazdomis, 
tariamais šautuvų durtuvais , iš kojų verteme įsivaiz
duojamus lenkus. Ir visokius kitokius judesius, bene 
kariškus pratimus išdari nėjome Tada gal ir direktorius 

mokiniai į karą išeiti rengiasi, sujudome visi Tėvynės 
pavojai dar artimesni, pasidarė tiesiog savi. Ir gimnazi
jos vadovybė nutarė tėvynės ginti išvykstančius 
gražiai nuteikti, tinkamai išleisti ir iškilmingai apie 
6 km palydėti į geležinkelio stotį. 

Išleistuvių pasilinksminirr.an susirinko didžioji 
dalis mokinių, neišskiriant ne pirmaklasių. Kuone 
visos paaugesnes merginos išsipuškinusios. kvapniais 
muileliais išsipraususios, pasismilkinusios žiedų 
aromatais, kvietkelėmis kvepėjo. O kitos ir rausvų, 

popierėlių spalvomis pasidažiusios, 
kvepuolemis razetomis žydėjo, po salę skraidė blez
dingėlėmis Kai kurios dar ir jkaitintais mezgimo vir
balais plauku garbanėles įgavusios, sakytume, buvo 
tiesiog dailios Neatsiliko nė vaikinai Išlygintais šven
tadienių drabužiais įsirengę, pasikabinę kaklaraiščius, 
\ viršų suverstus plaukus sutepę saldžiai rūgščiu 
aromatiniu „Bnlijantinu", dėjosi ponaičiais Kai kurie 
jų dar pirktiniu „Urbin" tepalu išblizgintais, šviesos 
atspindžiais blykščiojančiais batais puikavosi, man-
drinosi pakiliai. 

Parafinu išblizgintos parketo grindys švitėjo 
mirguliuojančiais šviesuliais Salėje degė skaidrios 
šviesos, muzika grojo. .Skriejo Suktinio poros, darniai 
mirgėjo Noriu miego figūros, dudeno Klumpakojo at
garsiai Kelios poros ir bene iš Rusijos, Voronežo gim
nazijos, parsineštą Korobučką šoko ir ) muzikos taktą 
pritarė dainos žodžiais. 

Te, tau kareivi, pora šimtelių. 
Nevaryk ant dvaro bėrų žirgelių... 

(Bus daugiau* 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1990 m birželio mėn. 

LIETUVOS LAISVĖS 
DIENA LEMONTE 

um-

Lietuvių centro Lemonte va
dovybes pastangomis, pritariant 
Lietuvių Bendruomenei. Altui 
ir Vlikui. bei nuoširdžiai talki
nant Lithuanian , .Hotl ine" 
s avano r i ams , s ekmad ien į , 
gegužės 20 d.. PL centre rengta 
Lietuvos Laisvės diena sutrau
kė daugiau negu 2,500 asmenų 
— lietuvių ir kitataučių. Šis 
plataus masto renginys, apiman
tis politinį, religinį, kultūrinį ir 
pramoginį aspektus, laikytinas 
pavykusiu, nors del nepalankių 
klimatinių sąlygų teko atsisa
kyti gegužinės ir kitų lauke 
numatytų pramogų. Jauniau
siems renginio dalyviams, pa
sigedusiems žadėto pasijodi
nėjimo arkliukais ir žaidimų 
lauke, centro viduje buvo plačiai 
atvertos ..Žiburėlio" mokyklėlės 
durys, o ir lituanistinės mo
kyklos vaikų darželio kambarys 
pasiūlė įdomiu užsiėmimu. Su
augusieji šalia politinių pasi
reiškimų turėjo progos aplan
kyt i meno ir t a u t o d a i l ė s 
parodas, dalyvauti bažnyčios 
Lietuvai projektų parodos 
a t ida ryme , sus ipaž in t i su 
lietuvių centro patalpomis, jose 
vykstančia įvairia veikla. Buvo 
galimybė ir papietauti, pabend
rauti stebint plačiame ekrane 
vaizdajuostėje į amž in tu s 
vėliausius politinius įvykius 
Lietuvoje. O trokštantiems buvo 
ir atsigaivinimų baras. Nuobo
džiauti niekam neteko. 

Pamaldos 
Lietuvos Laisvės diena buvo 

pradėta 11 vai. ryto šv. Mišio-
mis Palaiminto Jurgio Matulai
čio lietuvių katalikų misijoje 
Šv. Mišias koncelebravo kuni
gai Leonas Zaremba.S.J. ir Ri
čardas R e p š y s . M I C patar
naujant jaunamečiams Arui 
Jonikui ir Mariui Paulikui. 
Turininga pamokslą pasakė 
klebonas L. Zaremba. Mišių 
skaitinius pakaitomis skaitė 
lektoriai — tautiniais drabužiais 
pasipuošusi Nida Misiulytė ir 
Juozas Baužys. Aukojimui au
kas atnešė Lietuvos generalinis 
konsulas Vaclovas Kleiza, jo 
žmona Asta Kleizienė. ir tau 
tiniais drabužiais apsirengė 
jaunimo atstovai Kastytis Šoliū-
nas ir Linda Burbienė. įspū
dingai giedojo Rasos Posko-
čimienės vadovaujamas choras, 
vadovei dar ir vargonais pri 
tariant. 

Erdvi koplyčia buvo sausa
kimšai pripildyta maldininkų, 
tad Komunija dalinant kuni
gams t a lk ino dr . Adolfas 
Darnusis ir Vytautas Alenskas 

Šv. Mišiose organizuotai su 
vėliavomis dalyvavo unifor
muoti šauliai ir šaulės. Skau
tams atstovavo šaunieji Miško 
broliai ir draugove žvalių, 
disciplinuotų vilkiukų. Matėsi 
ir nemažai uniformuotų skauti
ninku.m ir gausus būrys tau
tiniais drabužiais pasipuošusio 
jaunimo Iškilmingos pamaldos 
buvo baigtos visiems giedant 
..Marija. Marija" ir ..Lietuva 
brangi". 

Politine demons t rac i ja 
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Razma, Vliko tarybos narys A. 
Regis, Altos atstovė D. Mei 
liene, JAV senatorius P. Simon, 
kongresmanas R. Durbin, ir 
Harris Favvell, Illinois valstijos 
senatoriai Judy Topinka, VVil-
liam F. Mahar.Jr. , Lemonto 
miesto meras Joseph S. Frozley 
ir kiti įvairūs valstijos, miesto 
ir vietiniai politiniai pareigū
nai. 

Iškilmes pradėjo programai 
vadovavęs PL centro tarybos 
vicepirm. Modestas Jakait is , 
pasveikindamas visus atvyku
sius į Lietuvos Laisvės dieną — 
Lithuanian Freedom Day. Buvo 
pakeltos vėliavos, sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnai. Himnu 
giedojimui vadovavo gražia
balsė dainininkė Linda Burbie
nė. 

E n t u z i a s t i n g u plojimu ir 
šūk ia i s buvo p a s v e i k i n t a s 
pagr indinis kalbėtojas kon 
gresmanas Richard J. Durbin. 
Gėrėdamasis lietuvių tautos 
didinga laikysena taikiu būdu 
siekiant nepriklausomybės, jos 
ištverme nelygioje kovoje su 
nuožmiu okupantu, kongresma
nas reiškė nusivylimą JAV 
vyriausybės laikysena Lietuvos 
atžvilgiu. 50 metų deklaravusi 
Lietuvos okupacijos nepripaži
nimą, JAV vyriausybė šiandien 
nesiryžtanti patvirtinti teisėtai 
išrinktos Lietuvos parlamento 
paskelbtą Lietuvos Nepriklau
somybės ats tatymą. Nuolai 
džiaudama sovietams. JAV 
valdžia tenkinasi tik advokates, 
patarėjos ir tarpininkės vaid
meniu. Kalbėtojas ragino sus
tiprinti pastangas įtakoti prez. 
Bushą nepasirašyti su sovietais 
jokių sutarčių, kol engiamos 
laisvės siekiančios prievarta 
okupuotos tautos. Lietuva kentė 
ilgus metus, dabar atėjo laikas 
JAV padėti Lietuvai jos išsilais-
nimo pas t angose . Gegužės 
mėn. pabaigoje į Washingtoną 
atvykstantį Gorbačiovą daug 
kas sutiks kaip taikos nešėją, 
tačiau jo sveikintojų tarpe 
nebūsią Durbino. Savo kalbą 
užbaigė lietuviškai pareikš
damas: ..Lietuva yra laisva!" 

Ovacijomis sutiktas ir sen. 
Paul S imon. P r a b i l d a m a s 
lietuvišku ..Labas'", sveikino 
visas dėl laisvės kovojančias 
tautas . Prisiminęs Maskvoje jo 
patir tus t rukdymus kelionėje 
Lietuvon, pareiškė vėl vyksiąs 
į Vilnių, bet tik su Lietuvos 
viza. Gėrėdamas i s l ietuvių 
tautos ryžtingumu, pranešė 
pasiūlęs Lietuvos prezidentą 
Vyt. Landsbergį Nobelio taikos 
premijai Teigiamai vertino 
ministeres pirm. K. Prunskie 
nes politinę veikla. Užjaus 
damas sovietu blokados sukur 
tus sunkumus Lietuvoje, pra
nešė, kad jis. kartu su sena
torium Gordon Humprev. patei 
kė svarstymui rezoliuciją, kad 
Lietuvai būtų sauteikta 2 mili 
jonu dolerių vertės JAV Dagalba 
medicinos priemonėmis. Baig 
d a m a s pare i škė , kad JAV 
vyriausybe turėtų kalbėti vienu 
balsu, kai remiama tautų kova 
už laisve, nežiūrint, kurioje 
šalyje dėl jos kovojama. 

257-6777 * 

Sen. Paul Simon su viešnia iš Lietuvos pr ie Lietuvio centro Lemonte . 

Valstijos senatorius Wil!iam 
F. Mahar,Jr., pristatė Illinois 
valstijos senato priimtą rezo
liuciją, remiančią Lietuvos 
nepriklausomybes siekimo pa
stangas. Rezoliuciją sklandžiai 
perskaitė tautiniais drabužiais 
pasipuošusi moksleivė Ilona 
Radzevičiūtė. 

Lietuviams artima Illinois 
valstijos senatore Judy Barr 
Topinka kalbėjo ne tik savo var
du; ji sveikino Illinois guber
natoriaus Jim Thompson vardu, 
o taip pat pareiškė sveikinimus 
ir arti tuzino įvairių jos ats
tovaujamų organizacijų bei pa
reigūnų. Perskaitė ir ilgoką Il
linois kongresmanės Lynn Mar
tin pareiškimą. 

Kongresmaną Allan Dixon 
atstovaujantis Emmett O'Neil 
užtikrino susirinkusius, kad 
kongr. Dixonas visais galimais 
būdais priešinsis bet kokių 
sutarčių su Gorbačiovu pasira
šymui, jei Lietuva nebus laisva. 

Trumpą žodį tarė ir Lietuvos 
gen. konsulas Vaclovas Kleiza. 

Toliau kalbėjo Illinois valsti
jos kongreso atstovai Harris 
Favvell. Myron J. Kulas. jugos
lavų atstovas Samuel Panayto-
vic. 

PL centro Tarybos pirm. dr. B. 
Grigaliūnas pareiškė, kad mūsų 
pareiga keisti JAV pažiūrą į 
lietuvius ir Lietuvą. Neturė
dami savo lobby \Vashingtone. 
t u r ime išvystyti s t ipresnę 
veiklą. Ragino visus vykti į bir
želio 1-2 dienomis VVashingtone 
vyksiančias demonstracijas ir 
ten aktyviai reikštis. Lithua
nian ..Hotline" vadovaujantis 
Rimas Gulbinas pranešė apie 
šios grupės veiklą, ypač at
kreipdamas dėmesį ir prašyda
mas paramos ..Lithuanian Mer-
cy Lift" besistengiančiai telkti 
lėšas vaistų Lietuvai pirkimu ir 
ieškojimu būdų bei priemonių 
juos ten pasiųsti. 

Paskutinis kalbėtojas buvo 
Amerikos žydų bendruomenės 
Vidurio Vakarų vvkdomasis 
direktorius David Roth. Jo 
kalba buvo šilta, nuoširdi. 

Prisiminęs, i-torijos raidoje 
lietuvių ir žydu art imus ryšius, 
teigė, kad Lie:uva esan t i abe
jiems brangi. Lietuvos sostinė 
Vilnius buvo Rytų Europos žydų 
religinis ir kuitūnnis centras . 
Ten kaupėsi jų bibliotekos, 
kultūriniai ir religiniai ar
chyvai bei kitos žydų tau ta i 
brangios istorinės ver tybės . 
Buvo manoma, kad karo audro
je viskas žuvę. Neseniai paaiš
kėjo, kad lietuviai, gera i pa
slėpę, išsaugojo žydų is tor inius 
lobius. Žydai esą dė l to 
lietuviams labai dėk ing i ir 
nuoširdžiai jungsis į Lietuvos 
nepriklausomybės a t s t a t y m o 
pastangas. 

Visi kalbėtojai solidarizavo 
Lietuvos nepriklausomybės sie
kimui, jos vyr iausybės pri
pažinimui ir reiškė nusivylimo 
prez. G. Busho ir jo adminis
tracijos vedama s o v i e t a m s 
pataikavimo p o l i t i k a . Visi 
žadėjo savo paramą Lietuvos 
laisvės siekimo r e ika luose . 
Susirinkusieji p lo j ima is ir 
šūkiais reiškė nuoširdų tų pa
reiškimu įvertinimą. 

Ši politine demonstracija buvo 
baigta daina ..Lietuva brangi" , 
vadovaujant Lindai Burbienei . 

įvykį filmavo TV 9 kana las , o 
minioje matėsi ir ke le tas laik
raščių reporteriu. 

Įdomi popietė Lietuvių 
centre 

Demonstracijai b a i g i a n t i s . 
išsivaikščiojo ne t i k ,,poli
tikieriai" — už debesio užlindo 
ir saulė, o šiurpaus vėjo genama 
publika skubėjo į erdvumu kvie
čiančias PL centro pa ta lpas . 

Viduje visus maloniai sutiko 

centro vadovybė ir „Hotline" 
savanoriai. Prie įėjimo ir korido
riuose stalai apkrauti gausia 
literatūra — informacija apie PL 
centrą, j ame vykstančią veiklą, 
ateities planus. Prie kitų stalų 
budintieji „Hotline" talkininkai 
kvietė pasirašyti peticijas, ra
gino reg is t ruo t i s kelionei į 
Washingtone vyksiančias de
monstracijas, paremti „Hotline" 
veiklą, jungt i s į „Lithuanian 
Mercy Lift" pastangas telkiant 
medicinos pagalbą Lietuvai ir 
kt. Čia pat plačiai pravertos 
a p s i l a n k y t i kv ie tė j auk ios 
Maironio li tuanistinės mokyk
los klasės... Jaunamečiai tuoj 
lyg namie pasijuto „Žiburėlio" 
mokyklėlės erdviose patalpose 
ir žaislais gausiame lituanis
tinės mokyklos vaikų darželyje. 
Suaugusius viliojo karšta kava, 
o kai ką ir gėrimų baras. Išal
kusių apeti tą žadino iš salės 
sklindantis lietuviškų dešrų-
kopūstų kvapas , viliojo ant 
stalų išdėstyti kepiniai. 

Gausi publika pasklido ir pri
pildė visas PL centro patalpas. 
Politikavo, bendravo, vaišinosi, 
o kiti į temptai stebėjo salėje di
džiul iame e k r a n e Lietuvoje 
vykstančias masines demon
stracijas, tūkstant ines minias, 
t r ispalvių vėjuje plazdančia 
daugybę. Eisenas su plakatais. 
Parlamento posėdį, Nepriklau
somybės ats tatymo paskelbimo 
džiaugsmą, prezidento ir kitų 
vyriausybės nar ių susirūpi
nusius veidus, jų kalbų frag
mentus ir kt. Ir pagaliau — 
Vilniaus gatvėmis riedančius 
sovietinės blokados tankus, su
j a u k t a s l igoninės pata lpas , 
kuriose smurtu buvo pagrobti iš 
sovietinės kariuomenės pasi
t raukę lietuviai jaunuoliai. 

Kul tūra ir menu besidomin 
tieji turėjo progos aplankyti gra
žiai į rengtą meno muziejų, 
pasigėrėti išstatytais gausiais 
dailininkų darbais, apžiūrėti 
Tautodailės instituto patalpose 
išstatytais tautodailės ekspo
natais. Vyko čia ir PLIAS ir 
ALIAS pastangomis suruoštos 
20 Illinois-Urbanos architek
tūros s tudentų diplominių dar
bų — Lietuvai bažnyčios pro
jektų parodos at idarymas. Kiti 
domėjosi PL centre kondominiu-
mių įsigijimo galimybe ir kt. 

Visi a ts i lankę rado juos do
minančių užsiėmimų. Vėlyvą 
popietę pa tenk in t i renginiu 
skirstėsi iš plačių Chicagos 
apylinkių įvykin suvažiavę 
l ie tuvia i ir k i t a t a u č i a i jų 
draugai. Patenkinti skirstėsi ir 
r engė ja i . L a i m i n g i a u s i a s 

turbūt buvo centro vykdomasis 
direktorius Rimas Domanskis. 
džiaugdamasis sėkmingai pavy
kusiu renginiu sulaukusiu tei
giamo atgarsio lietuvių visuo
menėje. 

Ir. Regienė 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REAI.TORS Į PARDUODA \ 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbajxxrte būti 
Rimo Stankaus Klijentais Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

H mis KOMPIUTERIŲ 
pagalba gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ t ieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga patanaus 

J. BACEVIČIUS 
BEL,. BACE REA^ORS 

INCOM TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui1 

Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MIS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietine įstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

I letiiviams žinomas ir patikimas vardas 

OAK LAWN CONDO FOR SALE 
PARKSHIRE SOUTH — 2nd F l 

OPEN HOUSE SAT & SUN 1-4 pm 
VVeekdays by appomtment 708-423-9234 

2 bedr. 2 bth. 2 c gar Under S90 000 
4102 W. 99th St. 

Speak English when callmg 

Sav. parduoda mūrinį ..raised ranch" 
namą; puikiai išlaikytas; tinko sienos. 5'/2 
kamb.. IVi vonios, (rengtas rūsys. ..pecan" 
medžio apdaila, plytelių grindys: dideie 
virtuve, didelis šeimos valg.. 2'/2 auto ga
ražas, mūrinis su automatiškai atid durim: 
laistymo sistema, nauja šildymo sistema 
dujomis, oro vėsinimas. 83 St tarp Pulask 
ir Komensky Apie $130,000. Monnt 
apžiūrėti, skambinkite 312-735-2005. 

Į Vakarus nuo Kedzie naujesnis, ge
rai prižiūrėtas 3 butų. 1'/2 aukšto mū
rinis namas ir garažas — venas 
dėmesio! 

Puikus Investavimas: 12 butų mūras 
arti 107 St. ir Harlem; 65.000 metinių 
pajamų, visi butai modernūs. Suinte
resuoti — NEDELSKITE! 

Įkyrėjo miesto triukšmas? Par
duodama nuosavybe prie 5. vienas su 
kitu sujungtų ežerų: 5 atskiri 2 mieg. 
namukai, tinkami gyventi ištisus metus 
Tik 2'/2 vai kelio | rytus nuo Chicagos. 
Indianoje. 

Suinteresuoti skambinkite: BUDRAI
ČIUI. 312-767-0600 arba į namus 
312-778-3971 
ONE STOP REAL ESTATE, INC. 

LB m s 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

Open house Sunday, June 10, 
12-4 p.m., 6443 S. Mozart; 3 bdrm.. 
new carpeting. 2 car garage. $55.000. 
make offer/must sell FHA/VA. 

Tel. 312-463-7853. 

OntuĮ£ KMIECItC REALTORS 

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

DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danute Mayer. )i 
pro fes iona l ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

Išnuomojamas saulėtas 5 kamb. 
apšildomas butas. Suaugusiems. 68 
St. & Washtenaw Ave. apyl. Arti 
bažnyčios. $375.00 ( mėn. 

Tel . 9 2 7 - 5 7 4 5 

Namai apžiūrėjimui 
Sekmad.. birželio 10 d. 1-4 v. p.p. 

B U S. KomensKy 

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

6210 S. Malvina Ava. 
Naujai pastatytas 6 kamb. mūrinis namas 
3 dideli mieg . Delux" ąžuolines spinteles 
virtuvėje: 3 vonios kamb valg. kamb.; 
ištisas rūsys aiummio apdaila: ..thermal" 
langai: 7 rūbinės; tik Vį bl. iki mokyklos, 
parko ir autobuso; 2 bl iki banko ir Jewel 
krautuvės Daug priedų Skubėkite! 

5839 S. Kllbourn 
Labai dideli 6 kamb ; 3V2 vonios: I a. 
šeimos kamb su židiniu, vonios kamb. prie 
pagr mieg . ̂ engtas rūsys su baru: ..ther-
mo" langai, atvira veranda; 2 auto garažas. 
Būtina pamatyt:1 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo narna galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
jalime padėti, nes daugiau stengiamės 
~4amo įvertinimui skambinkite skubiai — 
labar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
(312) 434-7100 

MISCELLANEOUS 

P a l a i m i n t a s tas žmogus, 
kuris, neturėdamas ko pasakyti 
neparodo to savo žodžiais. 

G Elliot 

Išnuomojamas 1 mieg. kamb. A V I L I M A S 
modernus butas 59 ir Kedzie 
apyl 300 dol. į mėn su šiluma. 
Skambinkite Petrui: te l . 
312-927-9190. 

M O V I N G 
Tel. 376-1882 ar 376-5996 

Po Mišių, aikštėje prieš PL 
centrą politinei demonstracijai 
susirinko arti 1.500 asmenų 
Gražiai šioje minioje išsiskyrė 
uniformuoti šauliai.-es. skautai 
ir tautiniais drabužiais jauni 
mas su lietuviškomis trispalve 
mis. .JAV vėliavomis ir didžiu 
liais 'daugiausia anglu kalba1 

plakatais. Iš kitataučiu dalyviu 
išsiskyrė tik lenkai su Solidar 
nosc vėliavomis ir dideliu pla 
katu. reikalaujančiu laisves 
Lietuvai. 

Tuo tarpu PL centro pastato 
terasoje įrengtoje tribūnoje 
rinkosi kviestieji svečiai — 
Lietuvos gen konsulas V 
Kleiza. JAV LB pirm dr A 

NERINGA 
1990 m . 

s t o v y k l ų ka lendor ius 

Lietuvių kilmės anglų kalba — liepos 1-14 d 

Lietuviškai kalbantiems — liepos 15 rugp 4 d 
(stovyklauti dvi ar tris savaites) 

Jaunimui 17-18 m. liepos 29 rugp 4 

Šeimų savaitė rugp 5-12 d 

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

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

PADĖKIME LIETUVAI! 

1. Prez. G. Buah atvyksta Į Chicagą ketvirtadieny birželio 
7 d Visi re^narnės su vėliavomis ir plakatais JI piketuoti pne Hyaft 
Regency viešbučio. 151 E. Wacker Dr., Chicago, 4:30 v. p.p. 
Smulkesnėms informaeljoma skambinti [ „Hotline". 

2 Prašome ra»y« padėkos laiškus senatoriams ir 
kongresmanams. kurie mums padeda Lietuvos laisvinimo 
reikaluose (pvz. P Simon. A. Dixon. A. D'Amato. R. Durb.n ir kt.) 
Jų adresus gali suteikti ..Hotline" 

3 Rengiama* Uatuval labai reikalingas medikamentų 
siuntinys. ^-ašome aukų šiai pagalba.. Čekius rašyt.: ..Lithua
nian Mercy Lift*' ir siųst į Lithuanian ..Hotline" 

LITHUANIAN „ H O T U N E " PRAŠO TALKOS IR AUK! 

LITHUANIAN „ H O T U N E " PRAŠO TALKOS IR AUKŲ! 

600 LIETUVOS 
KRIKŠTO JUBILIEJUI 

paminėti apžvalginis ieidinys jau 
išėjo iš spaudos. Redagavo J. 
Baužys. 

Knygoje dokumentinė medžia
ga, popiežiaus ir Lietuvos vyskupų 
laiškai, dvasinio atsinaujinimo pre 
gramą, keletas straipsnių, konkur
sai, leidiniai, medaliai ir ženklai, 
arkiv. Jurgio Matulaičio palaimintuo
ju paskelbimas, kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus paskyrimas ir platūs 
pasaulyje vykusių minėjimų 
aprašymai su arti 400 nuotraukų 
Vertinga knyga sau įsigyti ir kitam 
padovanoti. 

Išleido Jubilijaus vykdomasis 
komitetas. 315 psl . didelio formato 
Spausdino ..Draugo" spaustuvė 
Kaina su persiuntimu 14.50 dol Il
linois gyventojai dar prideda 96 cen
tus valstijos mokesčio Užsakymus 
siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63 St. 

Chicago. III. 80629 

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. - GA 4-8654 
,.» 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chic.igos mresto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Atlieku staliaus ir dažytojo dar
bus Skambinti: Gintarui 
312-523-9387. 

file:///Vashingtone


LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, FL 

MELDŽIAMĖS UZ 
LIETUVĄ 

Šiuo metu visų didžiausias 
rūpestis — atgimusios Lietuvos 
reikalai. Rašome patys ir ren
kame parašus, siunčiame tele
gramas, skambinam, demons-
truojam ir meldžiamės. 

Gegužės 6 d. Miami Shores St. 
Rose of Lima bažnyčioje buvo 
atlaikytos pamaldos už Lietuvą, 
kuriomis pasirūpino parapijietė 
Ramutė Steikūnaitė-Bergstrom, 
susitarusi su klebonu prel. Noel 
Fogerty. Klebonas labai gražiai 
lietuvius priėmė, prieš pamal
das išvardindamas kai kurias 
pavardes ir atsiklausdamas, kas 
yra iš toliau atvažiavę. Visus 
bažnyčios dalyvius pakvietė 
pasimelsti už kenčiančią Lietu
vą. Ir pamoksle kunigas pažy
mėjo, kad kiekvieno lietuvio 
širdis plaka laisvės troškimu. 

Mišių aukas atnešė tautiniais 
rūbais pasipuošusios lietuvai
tės: Elena Jonušienė. Romutė 
Steikūnaitė-Bergstrom, Nijolė 
Sadūnaitė ir seselė Dorti. Po 
pamaldų, klebonui leidus, buvo 
renkami parašai įteikti JAV 
prezidentui. Pats klebonas 
pasirašė ir ragino kitus tai 
padaryti. Miami lietuviai labai 
dėkingi klebonui už pamaldas ir 
tokį nuoširdų priėmimą. Lie
tuvių klubo vardu įteikė jam 
Bažnyčios kronikos 1 tomą, lie
tuvaitei seselei Dorti gintaro 
sagę. 

MOTINOS DIENA 

Gegužės 13 d. Miami lietuviai 
gausiai dalyvavo St. Francis 
bažnyčioje ir pasimeldė už gyvas 
ir mirusias motinas. Kun. dr. 
Vincas Andriuška atlaikė 
pamaldas ir pasakė pamokslą. 
Mišių aukas atnešė Nijolė Sa
dūnaitė ir dr. Vacys Tumasonis. 
Bangos choras sugiedojo keletą 
giesmių. Vargonavo muz. Algis 
Šimkus. Mišių pabaigai sugie
dota Marija, Marija. 

Po pamaldų visi vyko i 
minėjimą klubo salėje. Klubo 
dir. Algis Šimkus pradėjo 
minėjimą, pasveikino visus atsi
lankiusius ir apžvelgė ypač 
svarbią reikšmę motinos. Supa
žindino su atsilankiusia visiems 
miela viešnia Nijole Sadūnaitė 
ir plačiau apie ją pakalbėti 
pakvietė Vidą Tumasonienę. Ji 
nupasakojo jos labai šakotą ir 
okupantams siaučiant ir jos 
žingsnius sekant dygų gyveni
mo kelią. Pakviesta Sadūnaitė 
nusakė savo darbus, ypač lei
džiant Kroniką, pavojus ją 
spausdinant ir platinant ir visus 
nukentėjimus nuo atėjūnų. Taip 
pat papasakojo apie savo 
keliones po Ameriką ir Europos 
kraštus susitikimą su žymiais 
asmenimis. Ji visur buvo iš
kviesta ir laukiama. Paprašė 
klausytojų kelti klausimus ir 
labai sklandžiai į juos atsa
kinėjo. Sadūnaitei įteikta rožių 
puokštė. 

Bangos choras visus gerai nu
teikė, puikiai padainuodamas 
šešias motinos dienai skirtas 
dainas. Akompanavo choro va
dovė muz. Danutė Liaugminie-
nė. Ji ir visos dainininkės ap
dovanotos rožėmis. 

Dir. Vytautas Dubauskas, ku
ris kas sekmadienį kalba ak
tualiais Lietuvos reikalais, at
nešė paruoštus raštus ir prašė 
visų siųsti juos ir telegramas bei 
skambinti prieš atvažiuojant 
Gorbačiovui. Ragino važiuoti į 
demonstracijas VVashingtone. 

NETEKOME 

Miami lietuvių klubas 
džiaugiasi naujai įstojusiais 
nariais ir liūdi, mirusių narių 
netekęs. Gegužės mėnesį iške
liavo amžinybėn trys klubo 
nariai. 

Helen Ratkus. Dania. FL. il
gamete klubo narė, ilgai 
vadovavusi katalikių moterų or
ganizacijai. Pašarvota buvo Da
nia laidotuvių namuose, kur 
klubo vardu atsisveikino vice-
pirm. Alice Lopez. Palaidoti 
išvežta į Chicagą 

Marcelė Garolienė gyveno 
Miami Beach. Nuolatinė klubo 
lankytoja. Dosni klubo ir 
Bangos choro aukotoja. Pašar
vota buvo ir atsisveikinimas 
vyko Miami laidotuvių namuo
se. Rožančių sukalbėjo ir at
sisveikino su velione kun. dr. 
Vincas Andriuška. Klubo vardu 
atsisveikino dir. Juozas Gruz 
das. Visi sugiedojo Marija. Mari 
ja. Palaidoti išvežta prie savo 
vyro New Jersey. 

Ona Griškelienė. gyvenusi 
Norih Miami Beach. nuolatinė 
klubo lankytoja, sunkiau 
susirgus išvyko su vyru 
Detroitan pas dukrą. Ten dar 
buvo operuota ir po to neilgai 

mes. Skaitinius ir Evangeliją 
skaitė akt. Kazimieras Baru 
nas. o raš. Birutė Pūkelevičiūte 
perskaitė jautrius savo kūrybos 
tikinčiųjų maldos prašymus, 
pritaikytus šių laikų mūsų 
tautos troškimams. Kun. R.T. 
Grasso pasakė angliškai 
pamokslą apie motinos nuo
pelnus šeimai. 

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko „Sietyno"' metinis kon
certas. Daytona Beach Lietuvių 
klubo pirmininkas Jonas Dau
gėla įžanginiame žodyje 
prisiminė lietuvę motiną ir jos 
pasiaukojimą. Prie mikrofono 
pakvietė kun. R.T. Grasso, kuris 
taip pat išryškino motinos 
misiją ir pasidžiaugė lietuvių or
ganizuotumu, bet apgailestavo 
negalįs išklausyti ..Sietyno" 
koncerto, nes skubąs svarbiais 
reikalais. 

Pirm. J. Daugėla informavo 
apie iš St. Petersburgo į 
Washingtoną demonstracijoms 
prieš Gorbačiovo sauvaliavimą 
Pabaltijo valstybėse pasinau
dojimą vykstančiu autobusu ir 
iš mūsų telkinio keliaujantiems 
į JAV sostinę. 

Daytona Beach :.iet. B-nės 
apyl. vardu tarė žodį dr. 
Vytautas Majauskas ir suteikė 
papildomu informacijų vykstan
tiems į Washingtoną. Be to. 
pranešė, kad iki gegužės 16 d. 
visi turime skambinti mūsų 
senatoriams^rašant priimti 50 
jaunų lietuvių delegaciją, kuri 
pasiryžusi kreiptis Lietuvos 
reikalais į visus Washingtone 
esančius senatorius. Priminė, 
kad salėje renkamos aukos 
vaistams į Lietuvą siųsti ir 
minėtai jaunimo kelionei fi
nansuoti 

Pirm. J. Daugėla ..Sietyno" 
koncertą pravesti pakvietė akto
rių Kaz. Barūną. kuris sveikino 
visas atvykusias į salę motinas, 
aptarė motinos nuopelnus 

A.A. JURGIS 
VASILIAUSKAS 

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1990 m. birželio men. 7 d. 

A. a. Jurgis Vasiliauskas 
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sirgusi, mirė. Buvo pašarvota tautai ir šeimai, jos auką ir 
Detroite, kur įvyko atsisveikini pabaigai padeklamavo Jono 
mas. Laidoti išvežta Chicagon Aisčio eilėraštį ,,Vorksla". 

Klubas mirusiom pasiuntė Toliau koncerto metu jis aptarė 
gėlių. Giliai užjaučia pasili kiekvienos dainos turinį. 
kusius gimines. n --. « 

Prie pianino iškviestas „Sie-
Kf I R A S ATOSTOfAI' IA l y n a s " ' vadovaujamas muz. An-KLUBAS ATOSTOGAUJA t a n Q S k r i d u l i o T d a l y j e a t H k o 

Motinos dieną, gegužės 13. liaudies dainelę ,,Sveiki gyvi, 
buvo paskutiniai prieš atostogas sveteliai". „Tėviškės klevai". 
pietūs klube. Dabar jis bus 
uždarytas iki rugsėjo 9 d. .kada 
švęsime Tautos šventę ir vėl 
turėsime pietus. Taip pat šiuo 
laiku ir lietuviškų pamaldų St. 
Francis bažnyčioje nebus. 

Gunda K. 

Daytona Beach, FL 
MOTINOS DIENA 

Jau tradicijon įėjo „Sietyno" 
metiniai koncertai, ruošiami 
įvairiu laiku. Šiais metais 
gegužės 13 d., sekmadienį, 
įprastoje Prince of Peace bažny
čioje naujasis lietuvius ap 
tarnaujantis kunigas Richard E. 
Grasso atlaikė pamaldas. Muz. 
Antano Skridulio vedamas „Sie
tyno" choras atsakinėjo lietu 

muz. J. Gaižausko, žodžiai A. 
Matučio, „Dzūkijos šypsena", 
muz. A. Bražinsko, ž. A. 
Slavicko, liaudies dainą „Ten, 
už kluono, ežere" ir „Grąžinkit 
laisvę", muz. Br. Budriūno. ž. Z. 
Dautarto. Pastaroji daina 
klausytojams primine dabartinę 
nelinksmą Lietuvos padėtį. 

Solistė Juoze Daugėlienė, 
akompanuojant muz. A. Skridu
liui, su įsijautimu atliko tris 
dainas: Br. Budriūno „Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka" ir Alek
sandro Kačanausko „Sielvar
tas" ir „Kad aš našlaitėlė". 

Antroje dalyje choras pateikė 
vėl 5 dainas: „Gintaro tėvynė", 
muz. B. Gorbulskio, ž. J. Striel
kūno, „Ko nuliūdęs, berže se
nas?", muz. K. Kavecko, ž. S. 

Adelaidėje šių metų gegužes 
dieną po sunkios, bet neilgos ligos 
mirė a.a. Jurgis Vasiliauskas, 
mūsų Australijos Lietuvių Bend
ruomenės vienas iš žymesniųjų 
veikėjų. 

Jurgis gimė 1912 m. rugpjūčio 
22 d. gausioje ūkininko šeimoje 
Karalių kaime. Kazlų Rūdos 
valsčiuje. Marijampolės apskrity
je. Pradžios mokslą baige savo 
tėvo ūkyje įsteigtoje mokykloje, o 
gimnaziją — Marijampolėje. Nuo 
1931 m. studijavo ekonomija 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune. Klaipėdoje įsisteigus Pre 
kybos institutui, ten studijavo 
konsulariniame skvnuje. kun 
baigė 1936 m. Gavės Švedijos 
stipendiją. studijas gilino 
Stokholmo universitete. Po metų 
grįžęs į Lietuva, dirbo Baltijos 

riūkščio, „Vasaros naktį", muz. 
A. Raudonikio, ž. S. Žlibino ir 
giesmę „Pergalės Kristui", iš L. 
van Beethoveno IX simfonijos, 
kurią Vilniaus Simfoninis 
orkestras ir Kauno choras atliko 
katedros aikštėje, protestuojant 
prieš sovietų represijas. „Sie
tynas" dar pateikė bisui 
„Tėvynė Lietuva", muz. A. Bra 
žinsko, ž. V. Bložės. 

Koncerta užbaigdamas pirm. 
J. Daugėla labai negausiai susi
rinkusiems iš eilės pristatė 
visus ,,Sietyno" choro dai 
nininku> ir dainininkes ir 
vadovą A Skridulį, kuriam 
ypač gau-iai buvo plojama, o 
pirm. Da :cėla pasiūlė jo vardą 
išstatyti i •% andidatūrą muzikos 
premijai .:::uti. 

Kaip vis da, klubo šeiminin
kės pav,..šino užkandžiu ir 
kavute. ''įgal bilietėlius lai 
mingiej; -.sėsi namo laimikius 
— gėlių v;./onėlius, naudotinus 
stalų p;": uošimui. Iš aukų 

•yriau.kad vaistams 
siųsti aukų buvo 

ugiaukaip lOOOdol. 
deliam telkiniui tai 
ia. 

Andrius 

rinkėjų p 
į Liet u v 
surinkta 
Mūsų ne 
stambi si 

transporto bendrovėje kaip vyr. 
direktoriaus sekretorius kol 
vokiečiai užeme Klaipėdą. 
Persikėlęs Kaunan, dėstė Kauno 
Prekybos mokykloje, o vakarais 
buvo vienas iš pagrindinių lekto
rių Vakariniuose kursuose Kau 
no prekybos įmonių vedėjams ir 
tarnautojams. Čia buvo ruošia
mas naujas lietuvių verslininkų 
kadras. 1942 m. Jurgis Vasi
liauskas buvo paskirtas Prekybos 
mokyklos direktorium Mari 
jampolėje. kurią iškele į Aukš 
tesniąją Prekybos mokyklą ir jai 
vadovavo. Tais pačiais metais 
vedė Kauno konservatorijos 
studentę Genovaitę Stanaityte. 

1944 m. su šeima pasitraukė į 
Vakarus. Karo metu patekės į 
alijantų pusę. buvo anglų 
kariuomenėj vertėjas ir anglų ka 
riuomenės prekybos įmones 
vedėjas fronto užnugaryje 
Pokario metais dirbo Unroje, 
didžiojoje emigracijos įstaigoje 
\Ventdorf. kurioje gyveno 
keliolika tūkstančių karo 
pabėgėlių, buvo tos įstaigos 
emigracijos kanceliarijos vir
šininku 

Jurgis Vasiliauskas nuo pat 
jaunų dienų reiškėsi katalikus 
koše organizacijose, ateitininkas 
nuo 12 metų amžiaus. Klaipėdoje 
įsteigė studentų verslininkų 
sąiunga. kuriai pirmininkavo iki 
instituto baigimo. Kauno 
Prekybos mokykloje buvo šaulių 
būrio vadas. Jurgis mėgo spaudos 
darbą, nuo 12 metų pradėjo rašy
ti į „šaltinėlį", vėliau į ..Šaltinį". 
Klaipėdoje į ..Vakarų" dienraštį, 
nuolatinis ..Verslo' bendradarbis 
Kaune, rašydavo j ..Kuntaplj" 
Australijoje rašė į abu savait-
račius. ..Tėviškės Aidams" yra 
pateikęs eilę vertingu vedamųjų, 
kultūrinių renginių aprašymų, 
feljetonų, surado per 30 naujų 
prenumeratorių. Buvo išvertęs 
knygų .Kovos ir vainikai" iš 
katalikų persekiojimų Kinijoj. 
kurią išleido Lietuviškas knygos 
klubas Chicagoje. 

I Australiją su šeima atvyko 
1949 m. Adelaidėje isigijo 
Semaphoro priemestyje viešbutį. 
Buvo keletą kadencijų apylinkes 
valdyboje narys ir jos pirmi 
ninkas A L B krašto valdybos 
vicepirmininkas Vasiliauskas 
išaugino dukra ir sūnų. kurie nuo 
pat jaunystės dalyvavo lietu 
viškoje veikloje ir sukūrė lietu
viškas šeimas. 

Jurgis buvo socialus, mėgiamas 
draugų tarpe. Ne tik Lietuvių 
Bendruomene neteko veiklaus 
nario, bet ir žmona Genovaitė 
savo brangaus ir mylimo vyro, 
šeima savo rūpestingo tėvo, penki 
anūkai savo gerojo tėvuko. Jiems 
visiems mūsų gili užuojauta šioje 
liūdesio valandoje. 

Kun. dr. Pr. Dauknys 

viškai ir angliškai bei giedojo Zajančkausko, liaudies dainą 
Motinos dienai tinkamas gies- -Dyvai". harmonizuotą V. Kai A.tA. 

ONAI GRIŠKELIENEI 
miras, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui 
PETRUI, dukrai LIUDAI RUGIENIENEI su šeima, 
sūnums KĘSTUČIUI ir RIMUI su šeimomis, seseriai 
GENEI MODESTIENEI su šeima ir visiems gimi-
n< " s bei artimiesiems. 

Gerda ir Mikas Česai 
Danutė ir Romas Cesai 

Lietimai demonstrantai padeda vainiką Arhngton kapinėse Wash< gton, D.C Nuotr Viktoro Kučo 

A 

• im broliui 
A.+A. 

JUOZUI P. TAMUI 
inkios ligos mirus, nuoširdžiai užjaučia LINDA 
ENDORAITIENE ir kartu liūdi 

Miami Moterą vienetas ,.Ranga" 

A.tA. 
KUN. 

STANLEY 
GAUČIAS 

Šv. Kazimiero Seserų 
vienuolyno kapelionas 

Mirė 1990 m. birželio 4 d.. 10 vai. vakaro, sulaukės 77 m. 
amžiaus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime brolis \Vilham Gaučias. ar 
timi draugai John. Helen ir Virginia Sullivan. 

Velionis buvo sūnus a.a Vincento ir a.a. Rozalijos Gaučių. 
brolis a.a. Peter Gauer, a.a. Martha Bajorat ir a.a. Edith. 
S S.C., taip pat svainis a.a. Matilda Ciaučias. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadieni, birželio 7 d. nuo 2 
iki 9 v.v. Petkus Marųuette koplyčioje. 2533 W 71 St 
Penktadienį, birželio 8 d. bus perkeltas ir pašarvotas Šv. 
Kazimiero Seserų vienuolyno koplyčioje, 2601 VY Marųuette 
Rd. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 9 d. Gedulingos 
mišios bus aukojamos 10:30 v. ryto Šv Kazimiero Seserų 
koplyčioje. Po mišių bus nulydėtas > Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę brolis, draugai ir Šv. Kazimiero Seserys. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312 476-2345 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southvvest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 VVest 7lst Stred 
CMcago, Illinois W>62̂  

H312)476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberte Ro.ul 
Palos Hills, Illinois NMĥ  

708-430-4435 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

( kero, Illinois M)6̂ 0 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 3()th Avenue 

Cicero, Illinois Mtt̂ O 
708-652-1003 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami 1-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PFTKUS 
DONAI D A. PFTKUS 

DONAI O M PFTKUS 
1 AVVRFNCF C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CH1CAGO.JE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. (708) 652-5245 

file:///Ventdorf
file:///Vilham


6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. birželio mėn. 7 d. 

x „Chicago Tr ibūne" šešta
dienio, birželio 2 d., laidoje, pla
čiai apie demonstracijas ir įvy
kius \Vashingtone rašo Mit-
chekk Locin. užkalbinęs Arą 
Norvilą iš Oak Lawn, Sofiją 
Jelionienę iš Darien ir dr. 
Antaną Razmą iš Jolieto, kurie 
pasisako už Lietuvos laisvę, jos 
ateitį, prieš Sovietų Sąjungos, 
kurios vadas M. Gorbačiovas 
šiuo metu iškilmingai priima
mas ir Sovietų vėliavos jo gar
bei i škabintos . Lie tuvių 
demonstracijose plevėsuoja Lie
tuvos vėliavos. 

x Kun. A. Lipniūno moks
leivių ateitininkų kuopos šven
tė bus penktadienį, birželio 15 
d.. Jaunimo centre. Šv. Mišios 
prasidės 7 vai. vak. Jėzuitų 
koplyčioje, o po Mišių bus pro
grama ir vaišės Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Kviečiame visus 
tėvelius ir draugus, ypač buvu
sius Lipniūno kuopos narius, 
šventėje dalyvauti. 

x Vi ln iaus J a u n i m o teat
r a s liepos 3 d. 7:30 v.v. ir liepos 
4 d. 3 v. p.p. Jaunimo centro 
salėje atliks Žemaitės dviejų 
dalių komediją „Trys mylimos". 
Visi kviečiami atsilankyti. Ren
gia JAV LB krašto valdyba ir 
Margutis. 

x M. Gorbačiovui l ankan
t is Minneapoly buvo prieš jį 
nuk re ip t a s vienos minutės 
filmas, parodas įvykius Vengri
joje 1956 m. ir helikopterius bei 
tankus Vilniuje šiais metais, 
pradedant blokadą. Taip pat tas 
filmas buvo parodytas per tele
vizijos kabelinę laidą. 

x West Lawn P a r k t u r ė s 
p i rmą „Home Equity Fair" 
pietų Chicagos gyventojams. 
Čia bus rodoma pietų Chicagos 
nuotaika ir dvasia. Susitikimas 
bus birželio 23 d. nuo 11 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. 4232 W. 65th 
St. Smulkesnes informacijas 
teikia Helen Juozapavičienė, 
tel. 312-434-8220 

x Visi keliai t egu veda į 
„Lie tuvos Aidų" radi jo p ro 
gramos gegužinę birželio mėn. 
10 d. Šaulių salėje, 2417 W. 43 
g-vė. Pradžia 12 vai. Šokiams 
gros Kosto Ramanausko orkest
ras, veiks lietuviškų valgiu 
virtuve. Bus dovanu paskirs
tymas ir trumpa programa. 
Laukiamos ir dovanos. Maloniai 
prašome atsilankyti ir ki tus 
pakviesti. Jūsų išleistas rentas 
eis . .LA" programai. Visi 
laukiami. ..Lietuvos Aidai". 

<ski 

x Lietuvių Pensininkų są
j ungos narių s u s i r i n k i m a s -
p o b ū v i s įvyks birželio 14 d., 
ketvirtadienį. 1 vai. p p Šauliu 
namuose . Kalbės Vytau tas 
Skuodis, bus šiltas maistas, 
dovanų dalinimas, pranešimai 
ir kt. Kostas Ramanauskas 
linksmins savo muzika. Nariai 
laukiami su dovanomis. Auka 5 
dol. 

' -k ' 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokejimais ir pri 
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės j Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-774". 

(ak) 

A R A S 
Ir tal»om« vl«v rū*l«4 

S T O G U S 
patyrimu. 

prttIOrUi dartta 
ARVYDAS KIELA 

312-737-1717 

x Dr. Andrius Plioplys, bu 
vęs ..Draugo" bendradarbis, 
pradėjo dirbti Alzheimer ligos 
tyrimo darbą Michael Reese 
ligoninėje Chicagoje. Jis yra 
neurologas specialistas. Tikisi, 
kad šioje ligoje jis padarys 
pažangą. Jo metinis užmokestis 
už tyrimus bus taip pat žymus. 

x Vytauto D. universi te to 
senato nariai, gyveną už Lie 
tuvos ribų posėdžiavo Jaunimo 
centre gegužės 25-27 dienomis. 
Kai kurie senato nariai turėjo 
progą susitikti su JAV LB 
krašto valdybos pirm. dr. A. 
Razma, vicepirm. B. Jasaitiene 
ir Kultūros tarybos pirm. D. 
Kučėniene. Gegužės 27 d. davė 
pranešimą spaudos atstovams. 
Pirmieji atkurtojo universiteto 
mokslo metai jau baigiasi. Dės
tytojai rūpinasi, kaip geriau 
pateikti studentams spausdin
tos medžiagos ir palengvinti 
jiems studijas. Krašto valdyba 
žada paremti spausdinimo ir 
kopijavimo išlaidas. 

x Marijos Nekalto Pras i 
dėjimo seserų rėmėjų metinis 
susirinkimas ir pusryčiai bus 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos salėje šį sekmadienį, 
birželio 10 d., po aštuntos vai. 
šv. Mišių. Kalbės ses. Margari
ta, bus galima sumokėti nario 
mokestį. Visi nariai, prijau
čiantieji ir svečiai kviečiami 
dalyvauti. 

x Cicero policijos superin
tendentas praneš apie naujai 
sukurtą policijos taktinį kadrą 
susitvarkyti su gengėmis ir apie 
policininkų skaičiaus padi 
dinimą 1991 m. Tai įvyks per 
masinį Cicero, Bervvyn. 
Stickney gyventojų susirinkimą 
sekmadienį, birželio 10 d.. 2:30 
v. p.p. Mary Queen of Heaven 
parapijos salėje, 5300 W. 24th 
Place. I susirinkimą atvyksta ir 
eilė kitų miesto pareigūnų. 
Svarbu, kad jie matytų kuo dau
giau susirinkusių gyventojų. 
Palaikykime ir šioje organiza
cijoje stipriai veikiančius lietu
vių komiteto narius. 

x „Chicago Sun-Times" bir
želio 6 d. laidoje J. Žygo iš
spausdintame laiške sakoma, 
kad vadinama „maža Lietuva", 
bet nevadinamas ..mažas Izra
elis", nors ploto atžvilgiu 
mažesnis už Lietuvą ir turi be
veik tiek pat gyventoju. 

x Labai ki lnus d a r b a s pa 
dėti sergančiam. Atsilankydami 
į Lietuvos Mažojo teatro links
mą tea t ra l izuotą koncertą 
birželio 15 d. 1 vai. p.p. Lemon-
te ir vaidinimą ..Čia nebus mir
ties" birželio 16 d. 7.00 vai. ir 
17 d. 3:00 vai. p.p Jaunimo cen
tre Bilietai Vaznelių parduo
tuvėje: 2501 W. 71 st Street, 
Chicago. IL 60629. tel. (312* 
471-1424. Čekius rašyti: Lithua-
nian Roman Catholic Charities. 

(sk> 
x Reikalinga rašt inės tar

nautoja. Darboviete Mjmuiette 
Parke. Kreiptis: 312-778-0833. 

(9k) 

x VAISTAI Į LIETUVA 
siunčiami įvairių organiza
cijų ir pavienių asmenų. Kie 
kiai neribojami. Pristatymas ga 
rantuotas Transpak, 2638 W. 
69 St.. Chicago, IL 60629. tel. 
312-436-7772. 

(ak) 

Demonstracijose Washingtone prieš Gorbačicą. Vidury kalba Lietuvos Aukščiausios tarybos 
pirmininko Vytauto Landsbergio sūnus V. Landsbergis. 

Nuotr Jono Kuprio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
GIESMIŲ. DAINŲ, ŽODŽIO giama yra bendromis Margučio teto choro vadovybei vilnietės 

IP MUZIKOS SAVAITE 

Užuot numatytos Dainų 
šventės yra rengiama teatro ir 
choro koncertų savaite. Ren-

ir JAV LB krašto valdybos pa
stangomis. Šios programos at
likėjai bus žymūs svečiai iš Lie
tuvos. Kaip jau buvo minėta, šis 
didžiulis kultūrinis renginys 
vyks beveik visa savaite, būtent 
liepos 1-7 dier.omis Jaunimo 
centre. Tiksli programa bus 
skelbiama atskirai. Kaip jau 
daugel iui žinoma, Tarp
tautiniame teatro festivalyje, 
kuris įvyksta Chicagoje, daly
vaus ir Vilniau- Jaunimo teat
ras. Jis čia atvyksta festivalio 
rengėjų kvietimu. Užpereitais 
metais, kai Jaunimo teatras de
biutavo Jaunimo centre, tai 
buvo beveik negalima į salę įsi
brauti. Visi dar tari apie tai, tik 
ger iaus ius pr is iminimus. 
Žinoma, tuomet visi buvome eu
forijos apimti. -Jaunimo teatras 
buvo pirmutinis vienetas at zy
kęs iš Lietuvos, kuris su visais 
giedojo Tautas himną. Vienas iš 
teatralų rašančiajam pasakojo, 
kad po pirmojo spektaklio New 
Yorke, kai buvo sugiedotas him
nas — tarybinis žurnalistas, 
kuris rezidavo JAV. j iems 
pasakė: ..o vis tik Vilniuje dar 
tebėra Tarybų valdžia!" Iš šio 
mažo epizodo matome, kaip lai
kai pasikeitė. Laikai pasikeitė, 
tačiau Jaunimo teatras tebėra 
tas, apie kuri yra kalbama. Ka-

x Ieškoma lietuvė moter is dangi ne visi galės ar norės fes-
prižiūreti vaikutį 5 dienas sa- tivalio pas;,(tymuose dalyvauti, 
vaitėje ir gyventi kartu. Skam- tad ir bus sudarytos sąlygos juos 
bint i po 7 v.v. 312-784-6147 ir Jaunimo centre pamatyti Jų 
palikti pavarde bei savo telefono gastrolėmis Chicagoje rūpinsis 
numeri. Margutis, tad ir dėl platesnių 

(sk) informacijų ar rezervacijų reikia 
kreiptis i Margučio raštinę. 

x Už Lietuvą demons t r a 
cijos, prez. G. BusJi lankan
t is , bus ši ke tv i r t ad ien į , 
birželio 7 d., 4:30 vai. p.p., 151 
E VVacker Dr. Hyatt Regency 
HoteI, Chicagos miesto centre. 
Smulkesnių informacijų galim 
gauti Lietuvių Bendruomenės 
būstinėje tel. 312436-0197 arba 
Lithuanian „Hotline" Lemonte. 

x Lituanist inių mokyklų 
mokytojai yra raginami pato
bulinti savo lituanistines žinias, 
dalyvaudami L i tuan i s t ikos 
seminare rugpjūčio 5-19 die
nomis netoli Chicagos. Semi 
nare bus dėstomi įvairūs uni
vers i te t in io lygio l ie tuvių 
kalbos, literatūros ir istorijos 
kursa i . Seminarą rengia 
jungtine taryba. į kurią įeina 
Pasaulio, JAV ir Kanados švie
t imo tarybos ir j aun imo 
sąjungos. Reg is t ruo t i s ar 
paprašyti daugiau informacijos 
rašyti: Lituanistikos seminaras. 
P O . Box 50660. Cicero. IL 
60650 

x I šnuomojamas vasa rna 
mis sezonui 3 kambarių,netoli 
ežero. Union Pier. ML Kreiptis: 
312 176-6810. 

(sk> 

Iki šiol buvo rašoma tik apie 
Jaunimo teatrą, o kas atliks 
koncertine dalį7 Iki šiol gal dar 
niekuomet nebuvome minėje, 
kad atvyksta Vilniaus univer
siteto mergaičių choras „Virgo". 
Jų atvykimo istorija vra 

x TĖVŲ DIENOS .šv. 
bei maldų novena prasidės bir
želio 8 d. ir tęsis iki 17 <i Mari
jonų koplyčioje prie ..Draugo". 
Si novena sk:i ta vŠvč Jėzaus šir 
dies garbei, meldžiam tėvams 
kūno ir sielos sveikato s, ekmės 
darbuose, kantrybes kančioje, gi 
mirusiom-- amžinosios laimes. 
Maloniai kviečiame įsijungti i 
šias ypatingas mūsų maldas. 
Savo tėvų. vyrų, uošvių ir 
senelių vaidus siųskite: Marian 
Fathers . f,:',3fi S. Kilhourn 
A ve.. Chicago, III. 9MSBI 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia dė
vė tus d rabuž ius k a r g o neri
botais kiekiais. MUITO NĖRA tokia. Pereitais metais jos daly-
— naujas patarnavimas 2638 vavo Paryžiuje tarptautiniame 
VY. 69 St.. Chicago. IL 60629. konkurse, kur laimėjo pirmąją 
tel . 312-136-7772. vietą. Vienas iš konkurso laimė-

(sk) tojų buvo ir Montanos universi-
- . , teto choras. Montanos universi-

x J . Čeponio t a p y b o s dar
bų pa roda Pasaulio Lietuvių 
cent re , Lemonte tes is iki 
birželio 9 d. Lankymo vai. sa
vaitgaliais 10:30 v.r. -6 v.v.. ar
ba susitarus kitu metu Skam
bint i 708-349-0348. 

sk' 
x SPRANDINĖ (palendvi-

ca), SKILANDIS , r ū k y t o s 
d e š r o s aukštos kokybės j 
Lietuva - $84.00 T ranspak . 
2638 \V. P,9 St., Chicago. IL 
60(V>9. tel. 312-138-7772. (ak) 

x Olympia r a š o m o s maši
nėles su liet. r a i d y n u . Siun 
čiam įvairius siuntinius su čia 
apmokė tu mui tu . Kreiptis: 
Stasys. 317-8*2-8035. 

(sk) 

padarė labai gerą įspūdį, tad jas 
pakvietė atvykti koncertui į 
Missoulą, Montaną. Kvietėjai 
gal nelabai orientavosi, kokios 
sąlygos yra išvykimui iš Lie
tuvos, o ir jos mažai orientavosi, 
kur ta Missoulą yra. Lietuvoje 
daugelis galvoja, kad čia viskas 
yra krūvoje ir bent čikagiečiai 
viską žino. O kiek jie žino. kur 
ta Missoulą yra? Jau pernai 
choro vadovybė susirišo. Jų 
gas t ro lės Amer iko je b ū t ų 
maždaug sutapę su rengiama 
Dainų švente, tad buvo galvo
jama ta proga ir jų koncertą 
surengti. Kaip jau visiems se
niai žinoma, Dainų šventė 
turėjo būti atšaukta. ,,Virgo" 
choras, kadangi Montanos uni
versiteto kviečiamas, tad vis 
tiek atvyksta. Chicaga. kuri di
džiuojasi išeivijos sostinės var
du, yra lyg magnetas, kuris į 
save visus traukia. Tad Chicagą 
ir Lietuvoje gerai žino. Todėl jos 
kreipėsi, kad būtų sudarytos 
sąlygos joms čia s u r e n g t i 
koncertą. 

Jos beveik jokių sąlygų nesta
to ir honoraro nereikalauja. 
Tačiau reikės jas priimti, ap-
nakvydinti ir pagloboti. „Virgo" 
choras yra gana didelis, iš viso 
atvyksta 40 mergaičių. J is yra 
pajėgus atlikti įvairiopą pro
gramą Jame yra solisčių ir 
choras gali atlikti ne tik bendrą 
programą, bet duoti ir kvarteto, 
seksteto ir okteto programas. 
Taip pat jų tarpe yra ir keletas 
instrumentalistų. Nors jos ir ne
buvo mūsų kviečiamos, bet turi 
būti su lietuviška meile pri
imtos. Jau buvo minėta, kad jų 
priėmimo pareiga teko JAV LB-
nės krašto valdybai. Tad tuo 
reikalu gegužės 30 d., trečia 
dienį. buvo sukviestas pasita
rimas LB-nės raštinėje. J ame 
dalyvavo LB-nės. Margučio. 
..Dainavos". Jaunimo centro. 
Marquette Parko , Brighton 
Parko ir Cicero atstovai. Lietu
viškų gyvenviečių atstovai buvo 
kviečiami todėl, kad tose koloni
jose reikės viešnias apgyvendin

ti. Būtų gera, jeigu būtų galima 
atvykstančias , kokių 10 mylių 
a t s tume nuo Jaunimo centro 
apgyvendinti. Tokiu būdu būtų 
gal ima lengviau į krūvą su
važ iuo t i . Galintiej i p r i imt i 
prašomi skambinti Birutei Zala
torienei Travel Advisers, Inc., 
708-524-2244 arba Margučiui 
312-476-2242. Reikės daugelio 
talkos, paramos ir dalyvavimo. 

J . Žygas 

J Ū R Ų ŠAULIŲ V E I K L O J E 

J a u netoli 40 metų Chicagoje 
lietuvių visuomeninės patrio
tinėje ir organizacinėje veikloje 
plačiai reiškiasi Lietuvos Šaulių 
są jungos na r i a i , sus i jungę 
V y t a u t o Didžiojo šaul ių ir 
Nemuno jūrų šaulių rinktinėje. 
Metų metais Chicagoje ir už jos 
ribų rengiamuose minėjimuose, 
šventėse , eisenose ir kitose 
l i e t u v i š k o s i o s ve ik los 
apraiškose matome su vėlia
vomis drausmingas uniformuo
tų šaul ių gretas, reprezen
tuojančias ne tik savo organiza
ciją, bet ir Lietuvą. 

T a m e gana gilią jū r in ia i 
šau l i škos veiklos vagą y ra 
įrėžusi ir Gen. T. Daukanto jūrų 
šau l ių kuopa savo veikloje 
jungiant i daugiau kaip šimtą 
narių. Praėjusių dvejų metų lai
k o t a r p y kuopos ve ik lą 
p e r ž v e l g t i , ją į v e r t i n t i , 
1990-1992 m. kadencijai naują 
v a l d y b ą i š s i r i n k t i Š a u l i ų 
namuose buve sušauktas Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 
met inis narių susirinkimas. 

Susirinkimą 3 vai. p.p. atidarė 
ir jį pravedė ilgametis kuopos 
p i rmininkas E. Vengianskas. 
Sekre tor iau t i kviečiamas J. 
U t a r a . Buvo įnešta kuopos 
vėliava. Perskaitytas Tėvynės 
prisiminimo tekstas. Minutės 
sus ikaup imu , pr is imint i 35 
kuopos mirusieji ir pagerbti 
1988-1989 m. mirę nar ia i : 
Akvi lė Malet ienė, Alber tas 
Stočkus, Erikas Holzas ir An
t anas Martinkus. Buvo priimta 
susirinkimo dienotvarkė, kurią 
vykdant , pirmiausia išklausyti 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
k u o p o s p a r e i g ū n ų ve ik los 
apžvalginiai pranešimai. 

Kuopos pirmininkas E. Ven
gianskas , savo pranešimą pra
dėdamas, pristatė susirinkimui 
buvus ius 1988-1989 meta is 
kuopos valdybos bei Kontrolės 
pareigūnus. Kalbėdamas apie 
kuopos veiklą nurodė, kad 
paskutiniųjų dvejų metų laiko
tarpyje kuopos valdyba turėjo 8 
posėdžius ir einamaisiais rei
kalais 9 neprotokoluotus pasi
t a r i m u s . Ryšio su n a r i a i s 
palaikymo ir bendros informa
cijos reikalams buvo išleista 12 
valdybos bendraraščių ir apie 
kuopos veiklą l ietuviškoji 
visuomenė spaudos puslapiuose 
reguliariai buvo informuojama. 
Kadencijos laikotarpyje buvo 
surengt i 5 metiniai renginiai 
Ch icago je , 4 i švykos už 
Chicagos ribų ir 2.° kar tus 
kuopa su vėliava dalyvavo kitų 
rengiamose šventėse. 

1988 metais iškilmingai buvo 
atšvęsta ir paminėta Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos, 
tuo pačiu ir Lietuvos Saulių 
sąjungos jūrų šaulių šakos. 25 
metų veiklos sukaktis Šaulių 

namuose ir Jėzuitų koplyčioje. 
Baigdamas savo pranešimą 

kuopos pirmininkas E. Ven 
gianskas dėkojo visiems kuopos 
valdybos pareigūnams ir Kont 
rolės komisijos nariams už eitas 
pareigas, kuopos moterims — 
dvejus metus susirinkimams 
ruošusioms užkandžius, kuopos 
nariams — už talką valdybai bei 
aktyvumą veikloje ir asmenines 
aukas. 

Iždininkas J . Marus susi
rinkimą painformavo apie kuo
pos kasos ir bendrą finansinę 
būklę, nurodydamas, kad Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių kuopa 
finansiškai yra gana gerai susi
tvarkiusi. 

Kuopos renginių vadovas V. 
Utara savo pranešime nurodė 
buvusius kuopos renginius ir 
kvietė visus dalyvauti gegužės 
mėn. 5 d. rengiamame Chicagos 
rajono jūrų šaulių Nemuno 
rinktinės pobūvyje. 

Kontrolės komisijos pirmi
ninkas B. Budraitis perskaitė 
kuopos kasos ir finansinės at
skaitomybės patikrinimo aktą, 
pagal kurį Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopos finansiniai 
r e ika l a i ir a t ska i tomybės 
dokumentacija vedama kruopš
čiai ir tvarkingai. Siūlo kuopos 
iždininkui J. Marui ir kuopos 
valdybai išreikšti padėką. 

Jokių klausimų padarytų 
pranešimų temomis neatsi
radus, visi pranešimai buvo plo
jimu priimti ir patvirtinti. 
Toliau buvo 1990-1992 metams 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos rinkimai. Buvusiems 
valdybos pareigūnams ir kuopos 
pirmininkui sutikus toliau 
pas i l ik t i pare igose , susi
rinkimas gausiu plojimu vien
balsiai kuopos pirmininku 
aštuntai dviejų metų kadencijai 
perrinko g.š. E . Vengianską. \ 
valdybą perrinko — V. Utarą, 
J. Marų, N. Martinkų, V. Zinkų, 
J. Utarą, G. Martinkienę, G. 
Kuzmienę, U . Zinkienę, J. 
Janušauską, B. Petrauską, A. 
Aleksandravičių. Balsuojant 
viešai kuopos moterų vadove iš
rinkta M. Gylienė, jos pava
duotoja — S. Krasauskienė. I 
Kontrolės komisiją išrenkami 
B. Budraitis — pirmininkas, P. 
Mikštienė ir Z. Krasauskas — 
nariai, kandidatas — V. Dijokas. 

Lietuvių „Hotline". įsikū
rusios Lemonte, IL, reikalams, 
paskirta 500 dol. ir patvirtintas 
buvusios valdybos nutarimas 
dienraščiui „Draugui" ir radijo 
programai Margučiui skirti po 
50 dol. auką. 

Sugiedojus Lietuvos himną ir 
išnešus kuopos vėliavą, metinis 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos susirinkimas, padėjęs 
tvirtus pagrindus tolimesnei 
veiklai, buvo uždarytas. Visi 
susirinkime dalyvavę buvo 
pakviesti prie vaišių stalų M. 
Gydienės, S. Krasauskienės, G. 
Martinkienės ir I. Petraus
kienės skaniai pagamintais už
kandžiais, kavute ir Ankų 
dovanotais pyraga i s 
pasivaišinti. 

Krspd. 

Vieno autdbusr ,dovaujamo Birutė9 Jasaitienės, keleiviai iš Chicaces N'uotr. Viktoro Kučo 

MIRĖ POETĖ 

Chicagos poetė Helen Lawren-
ce Brown, gyvenusi Hyde 
Parke, išleidusi kelias poezijos 
knygas, mirė gegužės 25 d. 
Hinsdale ligoninėje, pasiekusi 
90 m. amžiaus. 

AUGA AERODROMAS 

Gausėjant Chicagos pietvaka
rių priemiesčių gyventojams, 
didėjo Rockfordo aerodrome ju
dėjimas. Net pradedama kalbėti 
apie greituoju t raukinė l iu 
sujungimą Rockfordo ir O'Hare 
aerodromus. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzi« Avenue 

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

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