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Lietuvos Parlamentas 
neskuba svarstyti 

vyriausybės pasiūlymo 
Vilnius. — Lietuvos Sąjūdis 

antradieni ragino Respublikos 
Parlamentą atmesti tą pasiū
lymą, kad būtų „užšaldyta kovo 
11-sios nepriklausomybės at
statymo deklaraci ja" , kaip 
žingsnis pradėti pasitarimams 
su Kremliumi. 

Sąjūdis, kurio nariai sudaro 
daugumą Lietuvos Parlamente, 
pasisakė, kad toks žingsnis būtų 
labai pavojingas ir reikia jam 
priešintis, nežiūrint ir to, kad už 
ji pasisakė Lietuvos vyriausybė. 
Per Vilniaus radiją buvo per
skaitytas šis pareiškimas: „Lie
tuvos Sąjūdis siūlo Aukščiausia
jai Lietuvos Respublikos tarybai 
nepriimti to sprendimo". AP 
žinių agentūra pastebėjo, jog 
nėra aišku, kokią įtaką turės šis 
Sąjūdžio pareiškimas Parlamen
tui. Taip pat neaišku, kada bus 
svarstomas šis pasiūlymas. 
Buvo numatyta jį svarstyti an
tradienio sesijoje, bet jis buvo 
atidėtas ir nenustatyta, kada 
kitą kar tą bus į rašytas į 
darbotvarkę. Šiuo metu minis-
terė pirmininkė K. Prunskienė 
yra išvykusi i Graikiją kartu su 
R. Ozolu, kuris yra vienas jos 

pavaduotojų. 

Blokada nea t šauk ta 
Ekonominė blokada dar nėra 

atšaukta. Reikalingos medžia
gos pristatomos tik labai mažais 
kiekiais. Sąjūdis, kuris atvedė 
Lietuvą prie nepriklausomybės 
akto atnaujinimo, pareiškė, kad 
Kremliumi negalima pasitikėti. 
Motyvai, kodėl padarytas toks 
sprendimas, esą neaiškūs, todėl 
moratoriumo idėja yra nepriim
tina, rašoma Sąjūdžio pareiš
kime. „Visi mes, Parlamentas, 
vyriausybė ir žmonės turime su
rast i kitą kelią, kad būtų 
pradėti pasitarimai su Sovietų 
Sąjunga". 

Lietuvos prezidentas Vytau
tas Landsbergis, pats Sąjūdžio 
steigėjas ir vadas, atrodo nėra 
stiprus savo sprendime, reko
menduodamas sustabdyti dekla
raciją. Kai buvo tas vyriausybės 
pasiūlymas padarytas, jis vėliau 
išsireiškė, kad su galutiniu nu
tarimu nereikėtų skubėti, o gai 
reikėtų ir referendumo, kad 
Respublikos žmonės nuspręstų, 
kokie žingsniai būtų reikalinga 
atlikti su deklaracija. 

pritaria Jelcinui 
Gorbačiovas kaltas už komunizmo nykimą 

Maskva. CUPI) - Sovietų 
prez. Gorbačiovas susilaukė 
kritikos iš abiejų partijos pusių, 
kai antradienį Rusijos Respub
likos delegatai pradėjo svarstyti 
net Komunistų partijos atsisky
rimą iš Sovietų Sąjungos, kai 
tokį pasiūlymą padarė pats 
Boris Jelcinas, Rusijos prezi
dentas. 

Suvažiavime kalbėjo Gorba
čiovas, bet jo kalba sudarė gy
nimosi įspūdį, ypač dėl laisvos 
ekonomijos įvedimo. Bet svar
biausia, Gorbačiovas pakeitė 
savo nusistatymą — pritarė at
skirai Rusijos Komunistų parti
jai. 

V a d o kr i t ika 
Gorbačiovas, ka lbėdamas 

2,744 delegatams, susirinku 
šiems iš visos Rusijos, pasakė, 
kad dabar „perestroika kalti
nama už viską". Bet istoriniu 
požiūriu, tai yra labai trumpas 
periodas, bet ir tai per tą 1.500 
dienų jau įvyko daug pasikei
timų. Bet delegatų reakcija į 
Gorbačiovo kalbą ir jo jspėjimą, 
kad nepriklausoma Rusijos par
tija neturėtų kenkti Sovietų vy
riausybei, yra aiškus įrodymas, 
kad Sovietų vadas yra gynimosi 
pozicijoje. Priešingai, daug dau
giau pritarimo susilaukė kon
servatyvusis delegatas, kai 
kritikavo partijos vadovybe. 
,,CPSU (Sovietų Komunistų 
partija' vadovybe nuvertino 
partiją, kai masinės antiso 
cialistinės jėgos atakuoja mus", 
kalbėjo Ivan Osadchiy. Gorba
čiovas buvojau kritikuojama^ ir 
už asmeninio kulto įvedimą, o 
tai Sovietų katekizme yra mir
tina nuodėmė. 

Rusų žvilgsnis 
Rusija yra vienintelė Sovietų 

respublika, kuri neturėjo savo 
partijos, bet rusai kontroliavo 
visų respublikų partijas. Šie 
Rusijos delegatų debatai yra 
pasiruošimas Sovietų Sąjungos 
Komunistų partijos suvažiavi-

Sovietų prezidentas M. Gorbačiovas paduoda ranką Rusijos Respublikos prezidentui B. Jelcinui Rusijos delegatų suvažiavime. Jų viduryje -
Sovietų ministens pirmininkas N. Ryžkovas. 

Rusas siūlo panaikinti KGB 
Šnipas, kuris infiltravo emigrantų organizacijas 

mui. kuris prasidės liepos 2 d. 
Maskvoje. Šie debatai parodė, 
kaip skyla pati partija į dvi dalis 
— konservatyviųjų ir radikalių
jų, kurie eina už sistemos 
pakeitimą. Už didesnę Rusijos 
nepriklausomybę pasisako Bo
ris Jelcinas, kuris šių debatų 
metu sėdėjo netoli Gorbačiovo. 
Suformavimas nepriklausomos 
partijos nuo Kremliaus valdovų, 
žymiai sumenkintų centro auto
ritetą. Tačiau konservatyvieji 
rusai mato kaip tik išeitį Rusi
jos partijoje, k u r i t u r i n t i 
išsaugoti rusų politines ir kul
tūrines tradicijas. 

J i s k a l t a s 
Minėtasis Osadchiy pabrėžė, 

kad Gorbačiovas su savo patikė
tiniais pastatė komunizmą 
visame pasaulyje į apsigynimo 
linijas. Jis pasisakė prieš pliu
ralistines idėjas parlamenta
rinio stiliaus taryboje ii* tik 
laikymasis Lenino idealų tegali 
išgelbėti partiją ir kraštą nuo 
suirutės. Prieš jį stipriai pasisa
kė Vladimiras Lysenko, kuris 
vadovauja Demokratų platfor
mos sąjūdžiui. J i s pasiūlė 
įsteigti atskirą rusų partiją, 
kuri nebeturėtų ryšių su pra
eitimi. Jis net pasiūlė išmesti 
žodį „komunistų" iš naujos par 
tijos pavadinimo. Demokratų 
platformos vadovybė delega
tams aiškiai pasakė, jei liepos 
suvažiavime nebus nu ta r ta 
daryti reformų, tai bus atsis
kirta ir suorganizuota nauja 
partija. 

Gorbačiovo ekonominės refor
mos buvo pačiame centre — 
vieni kaltino, kad jos vykdomos 
per lėtai, kiti kaltino, kad per 
staigiai. Bet Gorbačiovas pri 
ėmė ta kritiką su pragmatišku 
savo ekonominio plano apgyni
mu. 

— Amerikos katalikų skai
čius praėjusiais metais padidėjo 
143,853, praneša oficiali Romos 
Katalikų agentūra. 

M a s k v a . (AP> — Buvęs vienas 
KGB žvalgybos viršininkų, nese
niai pas i t raukęs į poilsį, pra
ėjusį šeštadienį pasakė, jog ši 
agentūra, nežiūrint bandomų 
įvesti reformų, tebeturi per 
daug galios Sovietu gyvenime ir 
turėtų būt i uždaryta. Iki šiol ne 
vienas buvęs KGB oficialus pa
reigūnas nebuvo viešai pasiūlęs 
panaikint i šią agentūrą. Būda
vo taisyklė, jog KGB agentas, 
kur is išstoja iš agentūros, arba 
pabėga į užsienį arba iš viso pra
nyksta. 

T a pa t i KGB 
,,KGB t u r i per daug politinės 

galios ir tokiu būdu yra pavo
j inga demokrat i jai , nes ja vis 
manipuliuojama", pasakė gene
rolas majoras Oleg D. Kalugin, 
kuris vadovavo kontražvalgybai 
užsienyje. Jis pr iklausė vals
tybiniam Sovietų saugumo ko
mitetui ir dabar kalbėjo De
mokratų platformos komitete, 
kuris veikia pačioje Komunistų 
partijoje i r yra už atsiskyrimą iš 
sąjunginės partijos. Tai buvo 
sensacija, kai j i s pasisakė už 
Demokratų platformą. 

Dviejų valandų pasikalbėjime 
Kalugin griežtai kritikavo KGB 
viršininką Vladimirą Kriučko
vą ir pasakė , jog ši žvalgybos ir 
saugumo agentūra iki šiol iš
vengė be t kokios kontrolės iš 
v i r šaus . ,, Pag r ind in i s KGB 
veiklos t iks las tebėra toks pat, 
koks j is buvo prieš 10 ar 20 
me tų" , sako j i s . „ T a i y ra 
s e k i m a s p o l i t i n ė s v e i k l o s , 
r ink imas žinių apie polit inius 
veikėjus ir naudojimas agentų 
p o l i t i n i a m s u ž d a v i n i a m s 
a t l ik t i . " J is norėtų, kad KGB 
agentūra būtų panaik in ta . Tuo 
re ika lu p a r a š ė Gorbačiovui 
laišką. 

Kalugin pasakė, jog j i s buvo 
pr ivers tas kovo mėnesį pasi
traukti į pensiją, kai sulaukė 55 
m. amžiaus. 

K G B už G o r b a č i o v ą 
Amerikos CIA pa re igūnas 

Mark Mansfield VVashingtone 
p a t v i r t i n o , k a d t o k s Oleg 
Danilovič Kalugin buvo KGB 
majoras generolas ir vadovavo 
žvalgybos skyriui užsienyje. J i s 
Amerikoje praleido 12 metų. J i s 
buvo iššifruotas 1970 metais ko-
lumnisto Jack Anderson, kur is 
parašė, kad rusas buvo sugautas 
FBI agentų bešnipinėjant. 

Visus nustebino Kalugin kri 
t iškas straipsnis „International 

Life" žurnale KGB atžvilgiu 
praėjusia is metais, ir buvo 
manoma, kad tai yra su Komu 
nistų partijos Centro Komiteto 
žinia. Kriučkovas tada buvo 
labai ant jo įpykęs. Jis sako. kad 
KGB palaiko dabartinį Sovietų 
vadą M. Gorbačiovą. 

Kalugin sako, jog ir šiuo metu 
KGB agentai skleidžia prieš
taraujančias žinias apie įvairių 
politinių sąjūdžių seikėjus, kad 
sukeltų žmonių nepasitikėjimą 
jais, užrašo į juostas telefoninius 
pas ika lbė j imus ir skleidžia 
p ramanytas žinias. Todėl tik 
• iešumas apie KGB dar gali 

šiek tiek sulaikyti jų veiklą. Jis 
sakėsi taip pat bijąs jų keršto. 

Pasikeit imų p rogramos 
studentas 

Kaiugin buvo pasikeitimų 
programos studentas Columbi-
jos universitete 1950 m., kartu 
su Aleksandru Jakovlevu, da
bartiniu Gorbačiovo patarėju. 
Jis kalba laisvai angliškai ir ėjo 
anuomet pareigas Nevv Yorke ir 
Washingtone. Jam gerai žino
mas žmogaus teisių laužymas, 
KGB vyriausiųjų agentų gyve
nimo būdas bei kiti dalykai. J i s 
dar paminėjo, jog. nežiūrint 
kalbų, kad reikia KGB pertvar
kyti , nėra nieko padaryta . 
Agentai yra infiltruojami į vi
daus vietines organizacijas, 
įskaitant angliakasių unijas ir 

Kinija ir Sovietų Sąjunga 
plečia kariškus ryšius 

Du milžinai nori gyventi santaikoje 

net Rusijos Ortodoksų Bažny
čios sinodą. Visa tai pranešama 
Komunistų partijos politiniam 
komitetui. Užsienio žurnalistai 
ir dabar Maskvoje sekami ir jų 
pasikalbėjimai telefonais regis
truojami. 

Kalugin taip pat kalbėjo ir 
apie garsųjį Vitalį Jurčenko, 
kuris vadovavo KGB Amerikos 
skyriui ir kuris Washingtone 
1985 m. prisistatė į CIA įstaigą 
ir pasiprašė politinio pabėgėlio 
teisių ir paskui vėl pabėgo į 
Sovietų Sąjungą. Jis sakosi jį 
sutikęs Maskvoje dabar, kuris 
profesoriauja KGB institute. Jis 
pasisakė šnipinėjęs Jungtinėse 
Tautose nuo 1960 iki 1964 m. 
Vėliau buvo spaudos sekreto 
riiįmi Maskvos ambasadoje Wa 
shmgtone ir gerai pažino ame 
rikiečius žurnalistus. Kalugin 
sakosi niekada nėjęs prieš 
Sovietų disidentus, bet Amen 
koje padėjęs infiltruoti Vakarų 
organizacijas, kaip Laisvės 
radiją ir emigrantų tautines 
organizacijas. 

Beij ings. Aukšto rango kinų 
karinė delegacija sugrįžo iš 
Sovie tų Sąjungos praėjus į 
savaitgalį po labai įtemptų 
pasitarimų bendradarbiavimo 
klausimais tarp abiejų tų kraštų 
kariuomenes vadu. 

Rytų Europos ir Vakarų dip
lomatai sako. jog Sovietai tikisi 
išmokti iš savo Azijos kaimyno, 
kaip kariškiai gali būti nau 
dingi krašto gyventojų industri
jai — padėti kasdieniniam 
žmonių gyvenimui. Kiniečiai 
tačiau traukiasi mM Vakarų ir 
nori laimėti gink . bei apsigink
lavimo lechnolog »s iš Sovietų. 
Kinijos vyriausybė labai ieško 
kitų šaltiniu. i« k gautų aukš
tos kokybėm giri 4 dabar, kai 
Vakarai sankcionuoja ginklų 
pardavimą p<> A įsių masinių 
žudynių prieš :: ' klaiko Kini
jos sostinės aikštėj* 

P a t i n k a Sov*; 
Kinai yra oep 

jiems ner '• " 
rinio pobūdžio \ 
sakė kontrakt< 
korporacija, 9 
pas i rašę sutnr 
kariškų įrengin 
dolerių ir kad -
ninti savo kov< 

Kinijos kai 

U aviacija 
sukinti, kad 
nos ir neka
lęs. Jie atsi-
i Grumman 
kuria buvo 

kad gaus 
Jž 256.8 mil. 
tų sumoder-
""ktuvus 
X delegacija 

Maskvoje susii- io su Sovietų 
arsenalu ir r >atiko Sovie 
tų karo technik grikiai. Kinų 
delegacijai va d voLiuHuaų 
ing. Centrini ' ^arf> reikalų 
komi t e to va- as, ku r i am 
pa t iko Sov>< - sofistikuoti 

ginklai, praneša AP agentūra. 
Generolą Liu lydėjo įvairių 
ginklų rūšių kariškiai ir juos 
domino aviacijos technika. Kini 
jos Liaudies Išlaisvinimo ka
riuomenė galėsianti panaudoti 
Sovietų technologiją savo avia
cijoje. Diplomatai praneša, jog 
kinai tarėsi Maskvoje ir apie 
erdvių programą, kurioje jie yra 
atsilikę. 

Ruošiasi prekybai 
Sovietų krautuvės beveik vi

siškai tuščios — nėra šaldytuvų, 
televizijos aparatų, maisto, 
vėsintuvų ir kitų prekių, bet 
Maskva turi daug puikių 
ginklų, kuriuos gali parduoti ki
nams ir už tai gauti būtiniausių 
prekių, kalba Rytų diplomatai. 
Praėjusiais metais kinų karei 
viai pagamino kasdien varto
jamų prekių už 4.3 bil. dol. 
Oficialus kinu pranešimas sako, 
jog kiekvienas kinų ginklų 
gaminimo fabrikas turi gamin
ti ir kokia nors piliečiams 
reikalinga preke kasdieniniam 
naudojimui. 

Maskvoje žinių šaltiniai sako, 
jog greitai Sovietų delegacija, 
vadovaujama Politbiuro nario J. 
Masliukovo. lankysis Kinijoje, 
kurioje kaip tik tarsis tais rei
kalais Beijinge. Pastebimai ge 
rėja kinų-sovietų santykiai. 
„Abu kraštai labai greitai eina 
prie santykių pagerinimo", 
pasakė vienas Rytų diplomatas. 
Sumažėjo nepasitikėjimas ir du 
socialistiniai milžinai nebežada 
pakartoti 1950 metu nesantsi 
kos. 

Atnaujino dalinį 
tiekimą 

M a s k v a . Reuterio žinių 
agentūra praneša, jog Kremlius 
sutiko padidinti benzino pri
statymą Lietuvai pradedant 
praėjusiu šeštadieniu, pasakė 
Politbiuro narys J. Masliuko 
vas, prezidento Gorbačiovo 
spaudos sekretorius. Jis spaudos 
konferencijoje pasakė, jog 
Maskva parodo pradžią pokal
biams apie respublikos nepri 
klausomybės reikalą. Min. 
pirm. Ryžkovas sutikęs paten 
kinti Prunskienės prašymą, tad 
benzino tiekimas padidinamas 
3.5 milijonus kubinių metrų per 
dieną. ,,Tai geros valios vyriau
sybės gestas, kad būtų pradėtas 
pasitarimų procesas". Prieš blo
kadą Sovietai Lietuvai teikė 
kasdien 18 mil. kubinių metrų 
dujų Praėjusią savaite Maskva 
sutiko siųsti 2.5 mil. kubinių 
metrų duju daugiau, nes Igną 
linos jėgaine laikinai uždaryta. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— V i l n i u s s u l a u k ė iš 
Prancūzijos 20 tonų vaistų. 

— Busho administracija pra
našauja, kad šiemet ekonomija 
dar padidės 2.2 procentus. 

— Meksikos prezidentas Car-
los Salinąs de Gortari lankėsi 
pas prez. Bushą ir su juo tarėsi 
dėl laisvo prekybinio pakto 
sudarymo. 

— J a p o n i j o j e Libera lų 
Demokratų partija pralaimėjo 
rinkimus į Parlamentą. Laimėjo 
socialistai. 

— Helsinkyje nusileido rusų 
lėktuvas, kurt pagrobė 20 metų 
rusas ir privertė pilotą skristi į 
Suomiją Vaikinas pasiprašė 
politinio pabėgėlio statuso. 

— Pietų Afrikos Parlamen 
tas didele balsų dauguma panai
kino segregacijos įstatymą, 
kuriuo buvo draudžiama juodie
siems lankytis daugelyje krašto 
vietų. Tai dar vienas aparteido 
varžtų sumažinimas. 

— Rumunijoje suareštuota 
daugiau kaip 260 žmonių, kurie 
aktyviai reiškėsi demonstracijo
se prieš komunistinę vyriau
sybę. Jų metu buvo padegti ir 
Saugumo rūmai 

— Sovietų pilotas, kuris 
padėjo 1986 m. Černobylio 
aukoms, yra labai kritiškoje 
padėtyje Seattle ligoninėje, ku
rioj gydomas nuo leukemijos ir 
plaučių ligos. Anatolijus Griš-
čenko padėjo žmonėms po įvyku
sio b randuo l inės j ėga inės 
sprogimo, padėdamas juos per 
veržti į saugesnes vietas. 

— Poli tbiuro narys J. Liga 
čiovas vakar pasakė, kad Gorba
čiovas turėtų pasitraukti iš Ko
munistų partijos vado pareigų, 
nes jis dažnai nesitaria su kitais 
svarbiais vidaus ir užsienio 
klausimais. 

— Uzbekistano Aukščiausioji 
taryba pradėjo svarstyti savo 
respublikos atsiskyrimo planą 
nuo Sovietu Sąjungos. 

— Edisono elektros kompa
nija, pagal teismo nutarimą, vi
dutiniam elektros naudotojui 
turės išmokėti maždaug 70 dol. 
grąžos už perimtas sumas. 

— Rumunijoje vyriausybė 
įsakė policijai ir kareiviams iš
vaikyti pri"š komunistinę vy
riausybę demonstruojančius 
rumunus. Buvo suareštuota 
daug Tmonių, ypač studentų. 
Žmonės reikalauja, kad pasi
t rauktų naujoji komunistų 
vyriausybė, kurioje yra senieji 
komunistai, tik nauju pavadi
nimu 

— Berlynas, Rytu ir Vakarų, 
pirma kartą sudarė bendrą 
miesto tarybą ir antradienį 
įvyko pirmasis tarybos posėdis. 
Pirmiausia nutarė nugriauti 
da r kai kur nenugr i au t ą 
Berlyno sieną. 

— Vakarų vadai antradieni 
a tmetė Sovietų prezidento 
Gorbačiovo pasiūlymą, kad 
sujungta Vokietija būtų kartu 
NATO ir Varšuvos pakt,> nariu. 

— Atlantoje kabelinės tele
vizijos savininkas Ted Turner 
atsiprašė, jog kalbėdamas šį 
pavasarj Dalias mieste pasakė, 
kad „krikščionybė kaip religija 
yra tik pralaimėtojams". 

— Prahoje Čekoslovakijos 
prez V. Havelis paprašė po 
rinkimų ministerį pirmininką 
Marian Calfą pasilikti parei 
gose. Havelis ir Calfa yra du 
vadai, kurių forumai laimėto 
kovą prieš komunizmą. Calfa 
yra teisininkas iš Slovakijos. 

KALENDORIUS 

Birželio 21 d.: Aloyzas. Alici
ja, Galminas. Mėta. Vasarė. 

Birželio 22 d.: Inocentas, Lai
ma, Kaributas, Paulinis 
Noiiotis. Sudargas. 

O R A S CHM \ G ( M E 

Saule teka 5: lr>. leidžiasi 8:28. 
Temperatūra dieną 78 1.. nak

tį 59 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. birželio men. 21 d. 

DETROITO „ F R E E P R E S S " 
A P I E LIETUVĄ 

Detroito „Free Press" birželio 
17 dienos vedamasis rašo, kad 
pirmasis susitikimas t a rp Vil
niaus ir Kremliaus vadovų gali 
atnešti gerų rezultatų Lietuvai. 
Vedamajame taip pat rašoma, 
kad yra vilčių jog bus rastas 
kompromisas, kuris patenkins 
abi puses. Toliau rašoma, kad 
prezidentas Bushas susilaukė 
daug aštrios kritikos dėl savo 
tylos ir atsargios laikysenos 
Lietuvos reikalu. Tačiau Baltie
ji rūmai aiškiai Kremliui pa
reiškę, kad. naudojant bet kokią 
jėgą prieš Lietuvą vėl atšaltų 
JAV ir Sovietų santykiai. Nors 
Lietuva nepasiekė savo tikslo, 
tačiau jau žengti pirmi žingsniai 
ir ateitis daug giedresnė, tai 
esąs rezultatas, dėl kurio reikia 
dėkoti prezidentui Bushui, bai
gia Detroito „Free Press" veda
masis. 

V E R T I N G A P R O F . 
L. SABALIŪNO KNYGA 

Profesoriaus Leono Sabaliūno, 
dėstančio Eastern Michigan 
universitete, Ypsilanti, Michi 
gan, knyga „LITHUANIAN 
SOCIAL DEMOCRACY IN 
PERSPECTTVE 1893-1914" jau 
g a u n a m a Dievo Apvaizdos 
K u l t ū r o s cen t ro k n y g y n e . 
Spausdino Drake universiteto 
spaustuvė. Tai pirmutinė moks
linė anglų kalba knyga apie 
Lietuvos socialdemokratų par
tiją. 

ŠVENTĖ 100-Jl 
GIMTADIENI 

Uršulė Raškienė birželio 17 
dieną atšventė savo 100-tąjj 
gimtadienį. Sveikinam! 

„ P I L Ė N U O S E " 
P R A D E D A M A S V A S A R O S 

SEZONAS 

. . Š v y t u r i o " jū ros šaul ių 
s tovyklos . .P i l ėnų" sezono 
at idarymas ir Joninių šventė 
vyks sekmadienį, birželio 24 
dieną. „Pilėnų" stovykla yra 
prie Dainavos jaunimo stovyk
los, Manchester, Michigan. Sto
vykloje bus vaišės, žaidimai ir 
pramoginiai įvykiai. Stovyklos 
atidarymą ir Joniniu švente 

rengia „Švyturio" jūros šaulių 
kuopa. Svečiai kviečiami at
vykti anksti sekmadienio rytą, 
kad ga lė tumėte pasigrožėti 
gražia apylinkės gamta. 

lm 

VALDYBOS POSĖDIS 

„Švyturio" jūrų šaulių kuopos 
valdybos posėdis įvyko birželio 
9 d., „Pilėnų" salėje. Išklausyti 
pranešimai kuopos pirmininko 
Broniaus Valiukėno, iždininko 
Albino Grigaičio. Paskutinis 
valdybos posėdžio protokolas, 
Romo Macionio, rodo, kad 
kuopa veikl i ir finansiškai 
stipri. I Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių liepos 8 d. Union Pier 
rengiamą Jūros dieną, važiuojąs 

Michigano senatoriui Donald Riegel, už jo nuošircižu paramą kovoje už Lie
tuvos nepriklausomybę, dėkoja lietuvių respublik nu pirm. Jonas Urbonas 
ir Detroito Lietuvių organizacijų centro p i rm. ad> Kęstutis Miškinis 

pyragaičių ir kitų skanumynų, veikia Dievo ir Tėvynės labui. 
Atvykusieji norintieji išbandyti j ą dieną buvo atnašautos 
savo laimę turės progos laimėti iškilmingo-- Mišios Šv. Petro 
vertingų daiktų. Vartai bus lietuvių parapijoje, po kurių 
atidaryti nuo pat ryto. Vykdą- Randolph mieste La tana 

LŠST p i rmin inkas Mykolas mi į gegužinę atvežkime ką nors svetainėje įvyko banketas su 
Abarius su sunkvežimėliu galįs ir laimėjimų lentynai. Sauliai ir šokiais. Dalyvavo apie 300 

šaulės gegužinės darbams, į „Pi- SVečių, daugelis atvyko iš 
lėnus" suvažiuoja šeštadienį, 
birželio 23 d. 

paimti ir į Jū rų dieną nuvežti 10 
šaulių. Norintieji vykti re
gistruojasi pas Mykolą Abarių 
arba Bronių Valiukėną. 

J O N I N I Ų ŠVENTĖ 
„ P I L Ė N U O S E " 

„Švyturio" jūrų šaulių kuopa 
stovykloje „Pilėnai" birželio 24 
d. rengia gegužinę ir Jonų bei 
Jonių pagerbimą. Moterų vado
vės Onutės Selenienės vadovau
jami šauliai ir šaulės paruoš 
skanių lietuviškų valgių ir 
gėrimų: kugelio, cepelinų, kavos 

VESTUVĖS 

Biržel io 9 d. Dainavos 
s tovykloje prie l ie tuviško 
kryžiaus kunigas Jack San-
caster suteikė moterystės sak
ramentą Barbrai Joan Elkins ir 
Algirdui Romanui Macioniui. 
Liudininkais buvo Vitas Macio-
nis, Florence Russo ir dalyviai 
svečiai. Vaišės ir šokiai įvyko 
Dainavos salėje. Dalyvavo arti 
70 svečių. A. Gr in ius 

tolimų vietovių. 
Šiuo metu kuopos veikloje 

dalyvauja arti 170 narių. Susi
rinkimai vyksta antrąjį mėne
sio trečiadienio vakarą Šv. Pet
ro parapija salėje. 

1989-1990-tųjų metų valdybą 
sudaro: dvasios vadas kun. Al
bertas Contons. pirmininkas 
Aleksandra- Akule, pirmasis 
vicepirm. Pranas Markuns, 
antrasis vicepirm. Lionginas 
Švelnis, trečiasis vicepirm. 
Emilija I.enman, protokolų 
sekretorė Virginija Markuns, 
korespondencijų sekr. Adelė 
Martus, finansų sekr. Ieva Bali, 
iždininkai Juozas White ir 
patikėtinis: Jonas Norinkavich 
su Vladu ' 'panasets. Komitetų 
pirmininku yra: lietuviškųjų 
reikalų - Stasys Agonis, kultū
rinių reik — Danielius Averka, 
ritualu — Pat Akule ir ko
respondentas Juozas White. 

Netikėtai mirus Naujosios 
Anglijos Lietuvos Vyčių apy
gardom pirmininkui Albertui 
Jaričiu:. jo vieton buvo išrinktas 
mūsų kuopos pirm. A. Akule. 
Linkime jam sėkmės šiose 
pareigose! 

J . W. 

sekr. Aušra Maknys, bei patikė
tiniai Juozas Drumstas ir Mar-
ga re t a Pe t ron i s . K o m i t e t ų 
pirmininkais išrinkti: ritualų — 
Irena Ozalis, kultūrinių reikalų 
— Elena Shields, lietuviškųjų 
reik. — Vladas Mameniškis ir 
renginių — Nell ie Pandza. 
Korespondentais bus V. Stepa-
lovitch ir Edmundas Binkis. 

Jonas Mickūnas su Viktoru 
Stepalovitch atstovavo „Gin
taro" apygardai Pennsylvanijos 
valstijos sostinėje Harr isburge 
vasario 16-tą dieną, kai gu
bernatorius Casey paskelbė šią 
dieną Lietuvos Nepriklausomy
bės diena. Vasario 18-tą dieną 
Lietuvos N e p r i k l a u s o m y b ė 
buvo švenčiama Music Hali 
patalpose. Prieš šią šventę buvo 
aukojamos iškilmingos Mišios 
Sv. Andriejaus bažnyčioje. 

V ik to ras S t e p a l o v i t c h 

VYČIU V E I K L A 
P I T T S T O N E 

Pittston, PA, 143-čios šio 
miesto Lietuvos Vyčių kuopos 
valdybą sudaro: dvasios vadas 
kun. Petras Ališauskas, pirmi
ninkė Nellie B. Romanas, vice
pirm. Ona Marija Sewatsky, fi
nansų sekretorė Dorotėja Banos 
(taip pat r i t u a l ų komi te to 
pirm.), i žd in inkė Mari jona 
Cipolla, protokolų sekr. Eleo
nora Bellanco, p a t i k ė t i n ė s 
Anastazija Stanely, Marcelė 
Bartoli bei Marija Timek, ir 
tvarkdarys Jonas Wisnosky. 
Komitetų pirmininkai išrinkti: 
viešųjų r e i k a l ų — O n a 
Walatkas, kul tūr inių reik. — 
Rozalija Kizis, lietuviškųjų reik. 
— Pranė Shoppel, istorikė — 
Genovaitė Dajnovvsky, kores
pondentas — Karo l i s Daj-
nowski, ritualų — Marija Chor-
ba ir kun. Ališauskas. 

Vasario 4-tą dieną kuopos na
r ia i da lyvavo E t n i n i a m e 
Rožinyje Šv. Petro katedroje, 
Scrantono miest. Vasario 15-tą 
dieną įvyko vėliavos pakėlimo 
iškilmės Luzerne apskri t ies 
teismo rūmuose. Kovo 4-tą 
dieną Pranė Evans ir Marijona 
Cipola surengė Šv. Kazimiero 
minėjimą parapijos salėje. 

Sveikiname naujus narius: 
Diana Dutter, Morta Warnigiris 
ir Ona bei Stepas Soba. 

Karo l i s Dajnowski 
Verte Aleks . P a k a l n i š k i s , J r . 

Naujųjų , ,Kasos" patalpų Detroite a t ida ryme dalyvavo ketur i ekonomistai 
ir bankin inka i iš Lietuvos. Svečių apsupta . .Kasos" įstaigos vedeįa Gaile 
Dedinienė. 

nosvwoo 
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NEW YORKO LIETUVOS 
VYČIU VEIKTA 

Kovo 4-tą dieną 65 Lietuvos 
Vyčių 100-tosios kuopos nariai 
dalyvavo Šv. Kazimiero parapi
jos sumoje, kurios metu vyko 
Vyčių bendra Komunija. 

Šv. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė parapijos klebonas ir 
šios Amstordam miesto kuopos 
dvasios vadas kun. Robertas K. 
Baltch. 

P<> Mišių nariai susirinko 
Valentino's restorane. Cranes-
ville, NY. Pirmininkas Antanas 
J. Radzevich pasveikino susi
rinkusius ir supažindino su 
svečiais Bernice Avižaite iš 
136 tos Albany, NY kuopos. 
G e n u t e B a r a n a u s k i e n e iš 
Schenectady. NY ir Audrium 
Brūzga, Union kolegijoje stu
dijuojančiu jaunuoliu iš Lie 

tuvos. 

Nuotr. R. R a ž a u s k i e n ė s 

papasakojo apie pernai įvykusią 
procesiją, kurioje Šv. Kazimiero 
palaikai buvo perkelti iš Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios Vilniu
je į Vilniaus katedros kriptą. 
Jisai dalyvavęs šiose apeigose ir 
pr i s imena, kad kar ie ta su 
arkliais neatvyko laiku pro
cesijai. Visą kelią kunigai su 
vyskupu nešė sunkųjį šventojo 
karstą. A. Brūzga kvietė susi
rinkusius aplankyti Sv. Kazi
miero koplyčią Lietuvoje. 

Kuopos r i tua lų komiteto 

LIETUVOS VYČIAI 
PHI1 ADELPHIJOJE 

3-čios Philadelphijos miesto 
Lietuvos Vyčių kuopos valdybą 
šiais veiklos metais sudaro 
dvasios v.idas kun. Eugenijus 
Wassel. pirmininkas Viktoras 
Stepalovitch, vicepirm. Jonas 
Mickūnas, iždininkas Vladas 
Svekla. finansų sekretorė 
Agniete Mickūnas, protokolų 

Pirmininkas pristatė preie- p į r r m r u n k ė Elzbieta Kuzmich 
gentę Ireną Tice. Jos pakvies- p r a n e š ė a p i e 100-tosios kuopos 

n a r i u s , kur ie užs i t a rnavo 
Pirmąjį ir Antrąjį Lietuvos 
Vyčių laipsnius. Tai Christine 
Tambasco ir trys jos vaikai, jau
nučiai Vyčiai Mikalina, Rober-

publ iką . ji t a s įr Timotėjus, bei Vladas ir 
Olga Wilkevich su Stasiu ir 
Joana Rimkūnais. Kuopos dva
sios vadas priėmė priesaikas. 

E. Kuzmich padėkojo rengimo 
komitete dirbusioms Juditai 
Kastraveckienei bei Elenai Woj-
cik. Šventę malda užbaigė kun. 
Baltch. Genovai tė Gobis 

t i , Vincentas Rossi ir Ha-
rold Tice išdalino Lietuvos ir 
Lietuvos Vyčių patrono Šv. 
Kazimiero gyvenimą apibūdi
nančią l i t e ra tū rą . Nuola t 
k r e i p d a m a s i i 
{domiai aptarė šios šventes 
reikšmę. Užbaigė kalbą per 
skaitydama eiliuotą maldą į Šv. 
Kazimierą. 

Kun. Baltch paminėjo, kad 
jam lankant is Lietuvoje ne
trukus po Vilniaus katedros 
sugrąžinimo tikintiesiems, jo 
draugas seminarijoje, monsinjo 
ras Vasiliauskas, buvo paskir 
tas katedros klebonu. Jisai pa
kvietęs kun. Baltch atnašauti 
šv. Mi š i a s Šv. Kaz imie ro 
koplyčioje prie katedros. 

Po to Audr ius Brūzga 
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T R E Č I A S K A L Ė J I M O 
P R I E S T A T A S 

Cook apskrities kalėjime nu
spręsta pristatyti trečią priesta
tą, kuris bus baigtas 1992 m. ir 
kainuos 127,5 mil. dol. Turės 
1,600 lovų. Tada kalėjime galės 
sutilpti 9,700 kalinių. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimam> kaotnete) 
|Pnklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai.) 

iPirm.. antr.. ketv . penkt. nuo 12 iki 6 v.v 

Kab. (1-312) 73S-4477; 
Rex. (700)240-0007; arba (700)240-0591 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

•449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

FESTIVALIS G A T V Ė J E 

Body Politic tea t ras birželio 3 
d. nuo 11 v.r. iki 8 v.v. North 
Lincoln Ave., prie 2200 bloko, 
organizuoja festivalį su muzika, 
pasivaišinimu, aktor ių pro
grama, kuri dviejose scenose 
vyks be pertraukos. Bus ir 
šokiai bei speciali programa 
vaikams. Tai j au 18 toks šios 
grupės m e t i n ė s fes t iva l i s 
Chicagoje. 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. (703) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

6132 t . Kadzie Ava.. Chicago 
(1-312) 925-2970 arba (1-312) 499-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

SOUTH BOSTONO VYČIAI 

Pernai rugsėjo 10 dieną suėjo 
75-ki metai, kaip 17-toji South 
Bostono Lietuvos Vyčių kuopn 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr . ketv :r penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave Hickory Hills. IL 
Tai. (700) 590-0101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)052-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 3o. 501h Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec\ šest 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR gROSTATOS 

GYDYMAS 8EI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava., Sutte 324 Ir 
5035 S. Pulaakl Rd . Chicago IL 

Tai. (1-312) 505-2900 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

Lietuvos. V\čių „Gintaro" apygardos valdybos pareigūnai, pareigas perimant 
naujam pirmininkui. Iš k.: sėdi - buv. pirm. Juozas Simmons ir dabartinis 
pirm Jonas Mickūnas. Stovi - vicepirm Elsie Kosmisky. sekretore Agniete 
Mickūnas ir iždininkas Edmundas Carlitus. 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 at Street 

Kablnato tai. (1-312) 737-1108; 
Ractd. (700)300-4011 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kiekvienas žmogus savo iš
vaizdos dailininkas... Susimąs
tymas, ramybė ir paprastumas 
puošia veidą daugiau už grakš
čius prigimties bruožus. 

H. Schilgen 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Rex. (700) 442-0207 

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

7722 S. Kadzie Ava., 
Chicago, IN. 00092 

Pirm., antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Oiagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312)436-7700 

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

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

Namų (700) 504-9827 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzie. Chicago. III. 
Tai. (1-312) 920-2070 

1105 Oundee Ava., Elgln. M. 00120 
Tai. (700) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Mills, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (700) 598-4005 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2910 W. 71 st St. 

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

Palos Vision Center. 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. m Ketv vai J * v v 

T a M 7 0 0 ) 440-1777 

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

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligonine, Elgin. IL 

Tai. (700) 937-0005 
Skambinti galima 24 vai 

T. RAMA, M.D. 
Specialybe — Chirurgija 
2454 Ws*t 71 st Straat 

Tai. (1-312) 434-1911; Rez. (709) 852-0889 
Vai pirm antr ketv. ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE — PLAUČIŲ LIGOS 
2030 W. 71 at. 91., Chicago. M. 

Tai.: (1-312) 430-0100 
11000 Soutfnrast Hlgbway 

Palos Hatgbts, IN. 00403 
(700) 301 -0220 (700) 301 -0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2050 W. «3rd Straat 

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

Kabinate tai. (1-312) 770-2000. 
Rez. (708) 440-5545 

Kab. tai. (1-312) 505-0340: 
Ras. (1-312) 770-5033 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4209 W 83rd St-
pagal susitanrną p«rm ir ketv 12-4 

6-9 antr 12-0; penkt 10-12. 1-6 

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

Kalbame lietuviškai 
8105 S. Archa' Ava. (pne Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 500-7755 

Kab. tai. (1-312) 000-3100; 
Namų (709) 301-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYOYTOJAS IR CHIRURGAS 

0740 Weat 03r0 Straat 
Vai ptrm antr ketv ir penkt 3-6 

Se4tad*en«ai3 pagai susitarimą 

: 



Ekologija ir ekonomija 

GVATEMALOJE 
GYVYBĖ LIETUVAI - VAISTAI IR 

MEDICININĖ PAGALBA 
Daug kas mėgstame televi

zijoje rodomas programas apie 
gamtą, gamtosaugą. Daug kas, 
susipažinę su didele žala 
daroma visos žemės klimatui, 
naikinant džiungles Amazo-
nijoje ar Filipinuose, susi
rūpiname, bet taip pat matome, 
kad negalima spręsti gamtosau
gos problemų neturtinguose 
kraštuose, uždraudžiant jiems 
eksportuoti didžiausias krašto 
pajamas duodančias žaliavas ar
ba draudžiant tenykštiems žmo
nėms iš tų džiunglių užsidirbti 
pragyvenimą. 

I 

Neseniai U.S. Neics & World 
Report žurnale teko skaityti 
apie gamtosaugos problemų 
sprendimo ieškojimą, kuris at
kreipia rimtą dėmesį ne tik į 
augaliją ir gyvūniją, bet ir į 
žmones, kurie iš džiunglių turi 
pragyventi. JAV Tarptautinė 
Ugdymo Agentūra — Agency 
for International Development 
(AID) atrodo, savo projekte Gva
temalos džiunglėse suprato, kad 
ekonominis vystymasis, nepai
sant ekologinės kainos yra tiek 
pat žalingas kiek ir gamtos ap
sauga, nepaisant kainos vie
tinių žmonių gerovei ir net 
gyvybėms. 

Todėl jie pasiuntė 15-kos 
žmonių komandą į džiunglėmis 
apaugusią Gvatemalos Petėn 
provinciją sukurt i tos pro
vincijos žmonėms ekonominio 
vystymosi strategiją, kuri ne tik 
išspręstų skubiaus ias eko
nomines problemas, bet kuri tuo 
pačiu išsaugotų ir kuo daugiau 
gamtos ir gyvūnijos. Šių darbuo
tojų tikslas yra kuo pilniau 
suvokti padėtį, kalbant su vie
tiniais žmonėmis: valstiečiais, 
kurie, gyvendami džiunglių 
pakraštyje, iš medžių surenka 
vadinamąjį ciklą — kramtomo
sios gumos pagrindą — ir 
kvapius pipirus; naujai atvyks
tančia is mažažemiais ūki
ninkus, kurie, nudeginę džiung
lių plotus, ten augina savo 
šeimų išmaitinimui kukurūzus 
ir daržoves; ir su medžių kir
tėjais — įmonių darbininkais, 
kurie surenka patį svarbiausią 
to krašto eksportuojamą pro
duktą — medieną. 

Tie AID darbuotojai siunčiami 
ištirti, kaip remti to krašto 
ekonominį vystymąsi, padedant 
išsaugoti juos maitinančią gam
tą. Kaip ir kituose kraštuose 
prie ekvatoriaus, Petėn provin
cijoje kasmet yra nukertama 
100.000 akrų gyvūnija knibž
dančių džiunglių. Jei ir toliau 
tuo tempu bus kertama, visi 
Petėn miškai bus iškirsti per 30 
metų. Iš ko tuomet tie žmonės 
gyvens, jau nekalbant apie 
amžinai sunaikintas ištisas 
gyvulių ir augalų veisles ir visos 
žemės atmosferos gadinimą. 

Bet šie tyrinėtojai žino, kad tie 
miškai nėra naik inami be 
reikalo. Jų naikinimą varo ben
dras Gvatemalos gyventojų 
skurdas. Beraščiams, bežemiams 
žmonėms džiunglės yra pragy
venimo šaltinis. Be to, Petėn gi
rių neįmanoma padaryti draus
tiniais ir dėl to, kad jos per 
didelės aptverti ir patruliuoti. 

Šiandien, atsižvelgiant į šiuos 
poreikius, gamtosaugininkai 
jau nebeketina uždrausti žmo
nėms naudotis savomis džiung
lėmis, bet jie atranda tik kurią 
nors džiunglių dalį, kuri yra 
ypač turtinga gyvūnijos įvai
rove ir stengiasi tik ją apsau
goti. Tuo tikslu gamtosaugai 
buvo atskirtas tik šiaurinis Pe
tėn provincijos girių trečdalis, 
o likusieji du trečdaliai pro
vincijos džiunglių skirti pramo
niniam naudojimui. Draustinio 
pakraštyje gyvenan t i ems 
žmonėms yra pavesta iš jiems 
duotos žemės pragyventi ir 
prižiūrėti, kad į džiungles nesi-
brautų brakonieriai ir kiti. 

norintys nelegaliai džiungles 
naudoti. Tačiau tokį įstatymą 
yra lengviau paskelbti, negu \ 
įvykdyt i . AID darbuotojų1 

tikslas yra rasti būdus, kad įsta
tymas būtų veiksmingas. 

Gvatemalos džiunglės yra pil
nos gerilų, kurie ginklo jėga 
gina nelegaliai džiungles nau- j 
dojančių teises. Šiame kraš- > 
te užtikti „nesukalbamo" biu- ; 
rokrato nukankintą lavoną 
• c n retenybė. Tad ir gamtosau-; 
gos bei ekonominio vystymosi, 
sprendimams reikalinga nema- '• 
ža kūrybingumo. Tad sten

giamasi padaryti gyvenimą kuo '. 
patrauklesnį, patogesnį leis- j 
tinose zonose, kad žmonės nesi- i 
veržtų į draustinio teritoriją. 
Stengiamasi leidžiamose zonose ! 

palaikyti ekologiškai atsakin
gas miškų kirtimo įmones, j 
kur ios tenykš t iems gyven- , 
tojams duotų pakankamai dar
bų g e r a m pragyvenimui , 
mokyti gyventojus ekologiškai 
saugiai imti džiunglių vaisius, I 
nesunaikinant ištisų pipirme-
džių tik tam, kad galėtų nuim
ti vaisius nuo viršūnių, arba 
nenusunkiant tiek čiklio iš me
džių, kad nudžiūtų. 

Straipsnio autorius rašo, kad 
džiunglių naikinimas nėra koks 
nors sąmokslas, bet tiktai pavie
nių interesų rūpinimasis tik 
savo individualiu trumpalaikiu 
pasipelnymu. Tad būtina ne tik 
mokyti vietinius atsakingos gi-
rininkystės, bet ir patruliuoti, 
kad būtų laikomasi nustatytos 
tva rkos . Ir pas taras is yra 
sunkiausias darbas. Net ir 
miškų kirtimo įmonės, kurioms 
duota teisė atsakingai kirsti 
miškus nesilaiko ekologinių 
dėsnių, nes yra pigiau viename 
plote iškirsti visus medžius ir 
tada paimti tik geriausią me
dieną duodančiuosius. ,( 

Todėl dabar yra bandoma, ne 
paskirų asmenų vadovauja
moms įmonėms paves t i 
„atsakingą" miškų kirtimo dar
bą, nes jos, iškirtusios miškus 
vienoje vietoje, visuomet gali 
keltis tolyn, o suorganizuoti ten 
gyvenančius žmones į koopera
tyvus. Kai žmonės ant savos 
žemės gyvena, j iems rūpi 
prižiūrėti, kad miškai būtų taip 
kertami, kad tame pačiame 
plote nuolat vis būtų pri
augančių medžių. Žinia, ta i 
duoda mažesnį trumpalaikį 
pelną, bet užtikrina žmonėms 
nuolatinį pragyvenimą. Tačiau 
priedinė problema yra ir ta, kad 
tokį kooperatyvų organizavimą 
miškų kirtimo įmonių savi
ninkai apšaukia komunizmu ir 
tada imasi kovoti — žudyti or
ganizatorius — „komunistus". 
Nesunku matyti, kur čia komer
ciniai interesai glūdi. 

Iš džiunglių stengiamasi ir ki
taip pragyventi. Žmonės yra 
skatinami puoselėti turizmą. 
Tačiau, kai džiunglės yra ati
daromos turizmui, į jas būna 
įvedami keliai, o kai atsiranda 
keliai, į jas ateina visokiausi 
žmonės ir grobuoniški ko
mersantai, kurių neįmanoma 
patruliuoti. 

Maskvos ekonominei blokadai 
pakirtus reikalingiausių vaistų 
pristatymą į Lietuvą, grupės ir 
asmenys per visą Ameriką suju
do ir susirūpino pagalba Lie
tuvai. Entuziazmo ir noro padėti 
Lietuvai netrūko. 

Šioje naujoje pagalbos srityje 
tuoj pat iškilo visa eilė klau
simų. Kas imsis atsakomybės už 
sukauptus vaistus? Kas pa
rūpins jiems tinkamą sandėlį? 
Kadangi didžioji dalis vaistų fir
mų ir Amerikos šalpos organiza
cijų aukoja tik toms grupėms, 
kurias jie pripažįsta, ar yra išei
vių tarpe tokių tinkamų orga
nizacijų? Kas išrūpins ga
rantijas iš Lietuvos, kad vaistai 
nebus muituojami? Kas bus at
sakingas už jų pervežimą, 
sandėliavimą ir dalinimą, pasie
kus Lietuvą? 

Rytiniame pakrašty pavieniai 
asmenys ir profesionalai krei
pėsi į Lietuvių Katalikų reli
ginės šalpos vedėją kun. 
Kazimierą Pugevičių. pra-

• šydami. kad šalpa apsiimtų va-
; dovauti šitokiai pagalbai Lietu-
i vai. Tai įvyko neatsitiktinai. 

Susirūpinę medicinine pa
galba jau buvo kreipęsi į di
džiausias Amerikos šalpos or-

I ganizacijas su prašymais, kad 
i jos padėtų Lietuvai. Jų pasitei-
I r av imai sus i l aukė šal tų 
| atsakymų. Šalpos organizacijos 
; pabrėžė, kad jos įpratusios dirb-
\ ti su religinėm grupėm ir 
i Amerikoj ir užsieny. Užklaustos, 
'• ar jos negalėtų aukoti tiesiog 

Lietuvos valdžiai, atsakė, kad 
tai ne jų procedūra — jie pagei 
dautų dirbti per krikščioniškas 
ir ypač katalikiškas grupes. 
Tokiu būdu ir įsisteigė Me
dicininės pagalbos komitetas 
prie šalpos, kuri jau 28 metai 
veikia šalpos srityje. Šalpos kre
dencialai yra pažįstami pa
grindinių Amerikoj veikiančių 
katalikiškų institucijų. 

Medicininės pagalbos komite
tui vadovauti buvo pakviestas 
dr. Jonas Gintautas, New Yorko 
Brookdale ligoninės tyrimų sky
riaus viršininkas ir neurologijos 
profesorius, daug metų paauko
jęs ir pergabenęs į Lietuvą 
vaistų, medicininių įrankių, chi
rurginių reikmenų ir pan. Jam 
į talką yra atėję dr. Daiva Bajo
rūnaitė, žymios New Yorke 
esančios Memorial Sloan-Ket-
tering ligoninės endokrinologė 
ir dr. Juozas Laukaitis iš Wa-
shingtono. I komitetą taip pat 
įeina žinoma visuomenininke 

RASA RAZGAITIENĖ 

Daiva Kezienė ir Juozas Kazic
kas su patirtimi tarptautinio 
transporto srity įe Medicininės 
pagalbos komitetas pasirinko 
„Gyvybė Lietuvai" vardą savo 
programai. 

Kas padary ta? 

Su pirmaisia is pas i t e i ra 
vimais į vaistų kompanijas, pa
aiškėjo ir jų procedūros dėl 
aukų. Jų durys yra beveik be 
išimties uždarytos privačioms 
grupėms, kurios neturi afilia-
cijos su kokia nors pažįstama 
šalpos organizacija. Ypač medi
cininių reikmenų bendrovės pa
brėžė, kad prašymas produktų 
neturėtų būti daromas pavienių 
asmenų („grass roots"\ Kai 
kurios vaistų kompanijos nusi
skundė, kad jiems pradėję 
skambinti pavieniai žmonės ir 
kad jos dėl to yra nepatenkintos. 

Iš pradžių galvota, kad Tarp
tautinis Raudonasis Kryžius 
galėtų padėti, tačiau tuoj susi
laukta iš jų atsakymo, kad jie 
dar dirba per Sovietų Raudonąjį 
Kryžių. Kadangi jie pareiškė, 
kad šiuo metu Raudonasis 
Kryžius negalėtu parūpinti nei 
transporto, nei vaistų, o tik 
ga l ė tų padėt i su įvežimo 
popierių sutvarkymu, jei reiktų, 
nutar ta ieškoti tokios rūšies 
pagalbos kitur. Pastebėtina taip 
pat, kad po Danijos Raudonojo 
Kryžiaus apsilankymo Lietuvo-
jie paskelbė raportą, t ikinantį 
Europos kraštus, kad Lietuvoje 
nėra bloga situacija. Šis rapor
tas smarkiai pakirto Europos 
lietuvių organizuojamos medi
cininės talkos vajų. 

Kreiptasi ir į šalpos organiza
cijas, kurios aukoja šalpos dar
bams vaistus ir reikmenis ir už 
juos ima tik labai niinimalines 
administracines išlaidas. Bet jos 
prieinamos tik su a t i t inkamais 
kredencialais. Kilo klausimas iš 
bendrovių ir organizacijų dėl 
saugaus vaistų sandėliavimo, 
kuris atitinka valdžios reikala
vimus. 

Atsižvelgus \ visus šiuos kri
terijus, „Gyvybė Lietuvai" ėmė
si pirmojo darbo, bū ten t susi
r a s t i techniškos paga lbos . 
Nutarta kreiptis į bene didžiau
sią katalikų šalpos organizaciją 
pasauly — Catholic Relief Ser
vices. Ši grupe kasmet surenka 
330 milijonu dol. šalpos reika
lam per visą pasaulį. Nors jie 

dar neišvystę plačios programos 
padėti Rytų Europai, vis vien 
nutarta bandyti gauti iš jų 
paramos. 

Prieš sutinkant priimti „Gy
vybės Lietuvai" šalpą, Catholic 
Relief Services re ika lavo 
užtikrinimų, kad renkami vais
tai nebus muituojami, pasiekus 
Lietuvą, arba, kad kas nors ga
rantuotų muito sumokėjimą. 
Taip pat. kad, pasiekus Lietuvą, 
vaistai bus atsakingai perimti, 
pervežti, sandėliuojami ir dali
nami. 

Tokius užtikrinimus šalpa 
tuoj pat išgavo iš Lietuvos 
kata l ik ių moterų sambūrio 
Caritas, kuriam vadovauja dr. 
Albina Pajarskaitė. Pažymė
tina, kad šalpa atstovauja Lie
tuvos Caritas vakaruose ir jau 
anksčiau gavusi iš Caritas visus 
įgaliojimus. Caritas yra tarp
tautinė labdaros organizacija, 
kurios vardas yra gerai žinomas 
ir gerbiamas šalpos srityje, ypač 
Europoje. „Gyvybės Lietuvai" 
pirmininkas dr. Gintautas susi
siekė ir su Lietuvos Sveikatos 
apsaugos ministerija, kuri paža
dėjo su Caritas koordinuoti 
vaistų dalinimą Lietuvoje. Dr 
Gin tau tas t u r i asmeniškus 
įgaliojimus iš Sveikatos apsau
gos ministerijos organizuoti lab
daringas akcijas Lietuvai ar be
tarpiškai jas vykdyti. 

„Gyvybei Lietuvai" prašant. 
Sveikatos apsaugos ministerija 
telefaksu atsiuntė reikalingiau
sių vaistų sąrašus. Šie sąrašai 
buvo peržiūrėti New Yorko vais
tininko Algirdo Lukoševičiaus 
kartu su iš Lietuvos atsilankiu
siu farmakologų asociacijos 
pirmininku dr. Tarasevičium ir 
išversti į amerikietiškus pava 
dinimus ir markes. 

Parūpinus visą šią informaciją 
ir dokumentaciją Catholic Re
lief Services ir po poros savaičių 
pokalbių bei pasitarimų sutiko 
padėti „Gyvybei Lietuvai" ir 
sandėliuoti suaukotus vaistus. 

Aps i ša rvavus su Car i tas 
užtikrinimais ir Catholic Relief 
Services globa ir sandėliu, tuoj 
plačiau prasivėrė vaistų bendro
vių ir šalpos organizacijų durys. 
Su šiomis bendrovėmis ir šalpos 
organizacijomis susiriša „Gyvy
bė Lietuvai" šalpos medicininės 
pagalbos komitetas, prašydamas 
aukoti savo gaminamų ir laiko
mų produktų „Gyvybė Lie
tuvai". Lig šiol „Gyvybei Lietu
vai" yra suaukota 84,000 dol. 
vertės vaistų ir reikmenų. Dau

giausiai prašoma antibiotikų, 
ypač vaikams, ir insulino. 

Šie vaistai yra sandėliuojami, 
kol susidarys didesnis jų kiekis. 
Jie bus pergabenami į Lietuvą 
kaip galima greičiau. Šiuo metu 
tariamasi su laivų ir lėktuvų fir-
mom dėl prieinamiausių per
vežimo sąlygų. 

Kol susidarys ši didesnė siun
ta, „Gyvybė Lietuvai" nesėdi ir 
nesiilsi. Per praėjusį mėnesį 
„Gyvybė Lietuvai" jau yra 
supirkusi ir pergabenusi į 
Lietuvą 8.000 dol. vertes 
vaikams penicilino, insulino, 
chirurginių siūlų ir kitų 
reikalingiausių reikmenų. Cari
tas kai kuriuos vaistus paskyrė 
į vaikų ligonines Panevėžy ir 
Klaipėdoj, o ki tus perleido 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
vaistų skirstymo komisijai. 

Šalpos medicininės pagalbos 
komitetas taip pat kreipėsi į 
Amerikos ir tarptautines medi
cinines asociacijas, kad pa
smerktų sovietinę blokadą ir at 
kreiptų dėmesį į medicininę 
situaciją Lietuvoje. Lig šiol In 
ternational Diabetes Associa-
tion yra stipriausiai reagavusi 
į šį prašymą. Prezidentas prof. 
Joseph J. Hoet iš Belgijos 
kreipėsi į Jungtines Tautas, į 
Tarptautinį bei Suomių Raudo
nąjį Kryžių ir į JAV sekretorių 
sveikatos r e ika lams , iškel
damas jiems diabetikų blogą si
tuaciją ir kviesdamas šias 
grupes padėti Lietuvai. Jis taip 
pat tiesiog kreipėsi į JAV-ių in
sulino gamyklą Eli Lily ir prašė 
jų paskirti insulino Lietuvai. 
Prof. Hoet nukreipė laišką ir į 
M. Gorbačiovą, kuriame rašė: 
„Mes žinome, kad insulinas ne 
lengvai gaunamas kai kuriose 
pasaulio da lyse , bet mes 
prašome jūsų panaudoti savo 
įtaką rasti kelią, per kurį esmi
niai reikmenys (t.y. insulinas, 
švirkštai ir adatos) būtų pri 
einami t i ems , kuriems jie 
reikalingi Lietuvoje". 

Medicininės pagalbos komi
tetas palaiko ryšius su Europos. 
Kanados bei Amerikos lietuviš
komis grupėmis, kurios taip pat 
rūpinasi medicinine pagalba. 

su išgautų vaistų verte. Šie su
aukoti vaistai suteiks Lietuvai 
taip kritiškai reikalingos pa
galbos. Lietuvių Informacijos 
centro pranešimas apie sovietų 
blokados pasekmes pažymi, kad 
tik 1.8'< reikalingu švirkštų in
sulinui dabar pasiekia Lietuvą, 
tik \0<r< reikalingų chirurginių 
siūlų, septintadalis chirurginių 
peilių ir tik pusė procento 
švirkštų. 

Aukas galima rašyti ir siųsti: 
Lithuanian Catholic Religious 
Aids, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn. New York 11207. nuro
dant „Life for Lithuania" an t 
čekio. Visos aukos nurašomos 
nuo taksų mokesčių. Projektui 
p r i t a r i a Pasaul io L ie tuv ių 
Bendruomenė ir Pasaulio lie
tuvių Gydytojų sąjunga. 

Nors medicininės pagalbos 
klausimas yra jautrus ir iššau
kiantis emocinių reakcijų, ver
ta prisiminti, kad vien t ik gerų 
intencijų neužtenka. Tik su at
sakingu, išdirbtu planu išsipildo 
pažadai. Lietuvių Katalikų reli
ginės šalpos „Gyvybė Lietuvai" 
programa eina tikru, apgalvotu 
keliu pirmyn į savo užsibrėžtą 
tikslą — pagalbą Lietuvai. Šiuo 
keliu LKR šalpa jau žengia be
veik trisdešimt metų. Visuo
mene kviečiama paremti „Gy
vybę Lietuvai". 

Apie gautus vaistus lig šiol 
C a r i t a s p i rmin inkė r a š o : 
„Dėkojame J u m s už visokį 
rūpinimąsi Lietuvos vargais, ir 
prašome padėkoti visiems, kurie 
rūpinasi vaistų išsiuntimu, ski
ria lėšas jų įsigijimui ar ki
tokiais būdais prisideda prie pa
galbos Lietuvai blokados metu... 
Jūsų ir visų užsienio lietuvių 
nuoširdus at jaut imas mūsų 
vargų ir reikalų duoda jėgų ir 
įkvepia tolimesnei kovai už 
laisvę". 

Ka ip padėt i? 

Nors Šalpos vardas ir per eilę 
metų užsitarnauta kilni reputa
cija yra raktas į medicininės pa 
galbos sėkmingą ir tvarkingą 
telkimą, šalpa nėra masinė or 
ganizacija, kuri turi didelį šta
bą ir neribotą sąmatą. Kad įgy
vendintų „Gyvybės Lietuvai", 
LKR šalpa prašo lietuvių 
visuomenės pasitikėjimo, pri
tarimo ir Finansinės pagalbos 
padengti susidariusias išlaidas, 
kurios tikrai mažos, palyginti 

LENKAI UŽJAUČIA 
LIETUVIUS 

Chicagos lenkų l a ik raš t i s 
..Dziennik Z\viązkowy" išspaus
dino žinias apie K. Prunskienės 
keliones po sostines. Gegužės 9 
d. t a i p pat i š spausd ino 
pranešimą. „Lenkai — broliams 
lietuviams". Čia pranešė, kad 
Lietuvą pasiekė pirmoji vaistų 
siunta iš Lenkijos. Tą pagalbą 
suorganizavo tarptaut inė in
stitucija „Medecins du Mond". 
kuriai vadovauja prof. Zbigniew 
Chlap. Penkių tonų siuntą 
sargyba Lietuvos pusėje buvo 
sula ik ius i 7 va landas , bet 
pagaliau praleido. Dienr^J ' is 
taipgi skelbia, kad lenkų sąjū
dis Solidarnošė imasi organi
zuoti pagalbą Lietuvai ir aukos 
gerai plaukia. 

KAI LAISVĖ ŠVITO 
Žmonių menta l i t e tas 

J U O Z A S RUDZEVIČIUS 

Ulonai 

Visur žemėje kyla supratimas, 
koks glaudus yra ryšys ne vien 
tik tarp įvairios gyvūnijos ir 
augalijos ir kaip svarbu yra iš
saugoti paties Tvėrėjo įdiegtą 
jos pusiausvyrą — ne tik jos 
grožio išsaugojimui, bet ir visos 
žmonijos išlikimo žemėje dėlei. 
Vis dažniau matome, kokia 
kaina žmonių gyvybėmis yra 
sumokama, kai vieni žmonės 
savo grobuoniškumu skriaus-
dami gamtą, apiplėšia kitus, 
ekonomiškai silpnesnius, kurie 
iš tos gamtos stengiasti tik ra-1 
miai pragyventi. Ir vis dažniau j 
matome, kokios komplikuotos 
problemos tebelaukia spren
dimo net ir dabar, kai ko
munizmo sutaršytoji pasaulio 
dalis jau sukruto keisti baisias 
gyvenimo sąlygas. a.g. 

28 
Jau antri metai Hitlerio kariuomenė trempė s i e 

tuvos žemes ir jos žmones. 1942 m. rudenyje pas m a n e 
pabuvoti, pasiguosti atvažiavo mano motinėle Vieną 
tų dienų artėdami prie cukraus fabriko, matėme, ka i 
negrįsta, purvu pažliugusia Geležinkelio gatve virtinės 
ūkininkų vežimų į fabriką vežė cukrinius runkelius. 
Ta pačia gatve vokiečių kareiviai kažkur vare kokį pus
šimtį nubadėjusių, suvargusių rusų komun:-'4 k a r o 
belaisvių. Šie vienas per kitą griebė iš purvo cukrinių 
runkelių lapus ir kar tu su nešvarumais g<*i/ ai juos 
rijo. Po valandėlės ji pratarė: „Dievas vokieč: -i nelai
mins, jie karo nelaimės". 

Ir vėl, kaip prieš 21 metus.nežinojau: ar ji ? e r a i ' 
ar „ne gerai", pasakė. Tiesiog nesuvokiau, kaip j i , net 
Dievo vardą šventą minėdama, galėjo taip didžiai gailė
tis komunistų belaisvių, kurių sėbrai tiek :dgėlos 
suteikėjai ir visam kraštui? Gal todėl, kad n. I ida dar 
motinos dvasinio gyvenimo nusiteikimo nesupratau, 
nesuvokiau nė tikrosios krikščioniškos art meilės 
prasmės. 

Jei anomis dienomis bent kiek žmoniške-- būčiau 
buvęs, gal tada bent vidine nuojauta būčiau perpra
tęs, kad nuošiidžios katalikės motinos artimo meilė yra 
Aukščiausiojo malone jos sieloje įžiebtas negęstantis 
dangiškos šviesos spindulėlis — besąlyginės krikščio
niškos artimo meilės žiburėlis, apšviečiantis visų 
nelaimėn patekusių žmonių gyvenimo kelius... 

Ir jaunesnieji gimnazijos mokiniai žavėjosi ne vien 
nuo mažų dienų girdėtose dainose apdainuotais, 
pasakojimuose apipasakotais, knygose išskaitytais 
senosios Lietuvos kariais. Ne mažiau traukė, viliojo 
mus ir nepriklausomos Lietuvos raiteliai. O visam jų 
gražume ant žirgų kariniuose pratimuose smarkaujan
čių dar nebuvome matę niekada. Tai kas gi galėjo mus 
papeikti, kai pamokoms pasibaigus, nugirdę, kad koks 
ulonų eskadronas buvo per miestą link Vasijos miško 
nujojęs, tada ne į namus pietų skubėjome. Tiesiog iš 
klasės, knygomis nešini, alkani bėgome pas juos. 
Tokiomis valandomis nesulaikė mūs nei čia pat prie 
plento švytintis, link Alvito nutįsęs Paežerių ežeras. 
nepatraukė mūsų nei netoliese iškilęs legendinis, 
Napoleono karių kepurėmis supiltas kalnas. Iš dainų, 
legendų atgijusiais Lietuvos ulonais pasigėrėti 

skubėjome. 
Ten prie Vasijos miško, kariuomenes poligone, kur 

prieš 110 metų apsistojusios Napoleono armijos ka
valerijos žirgai didžiulius baltžemiškus plotus į grindini 
sutrempė, per dienas, naktis ugniavietėmis išdegino 
žemę, dabar čia pamatėme jau atgimusios Lietuvos 
raitelius. 

Čia matėme, kai eskadronas būriais pasiskirstęs, 
būrių voromis, vilnimis rikiavosi, kintančiais aliūrais 
siautė aikštėje. Tai vėl ištįsę vorelėmis visu greičiu 
šuoliavo, įtvirtintas rykštes, tariamus priešus, kardais 
kirto, kiti ietimis iškamšas svaidė per galvas, perdirb 
tinęs tvoras bei užtvaras šoko, per iškastusplačiau 
sius griovius raiti lėkė kaip vėtros. Tai vėl plačiu 
apskritimu — maniežu aplinkui dundėjo, su komanda 
visi į šalis sklido, su kita komanda, jau maniežo vorele 
formavosi. Kiti tiesia linija zovada lėkė, į žirgų šuolius 
iš balnų šoko žemyn, atsitrenkę žemėn, su šuolių taktu 
atgal į balnus skrido. Kiti ant balnų šuoliavo stati. 

Patys smarkieji, žirgams ir zovada lekiant, an t galvų 
stovėjo, iškėlę kojas į viršų šuoliavo pirmyn. Ir kiek 
kitų visokių jų smarkumų neregėjom. mandrybių 
nematėme! 

Bet niekas neprilygo raitelių atakai. Kai būriai 
išsidėstę vilnimis, kiek varsnų atstu nutolę, vieni prie 
kitų artėjo. Sugaudė trimitai , saulėje sublizgėjo iškelti 
kardai, galingas raitelių: „Valio, valio, valio", 
sudrebino orą, žirgai ištiesė kaklus, priglaudė ausis, 
sukandę žąslus pirmyn zovada į šuolius metėsi. 
Sudundėjo, sudrebėjo po kojomis pabūgusi išdeginta 
žemė — raiteliai atakon veržėsi. Sukilę dulkių debesys, 
žirgų kanopų išmetami žemių spiečiai pritemdė pro 
mus kaip audra atakon lekiančius ulonus. Pašiurpo 
ir mūs strėnos, ryžtu sukandom dantis, rankos į kumš
čius susirakino, ir patys kuone metėmės atakon. 
Suskambėjo, sučerškejo kardai. Vieni pro k i tus prasi
veržę, pro mus jau šuoliavo priešingos pusės raiteliai... 

Pavakare ulonai pasuko link miesto. Neatsilik
dami, gėrėdamiesi juos lydejome. Eskadrono vyrai 
pilnu balsu savo protėvių sudėtą dianą kartojo. 

Sujudėjo girios medžiai 
Nuo šiaurinio vėjelio. 
Suskambėjo plieno kardai 
Po Lietuvos šalelę 
Pakeitę aliūrą, ulonai nutolo. Jų dainuojamos tra

dicinės raitelių dainos žodžiai sklido apylinkėje, pasiekė 
ir mus. 

0 tu karde, mielas drauge. 
Ar lydėsi tu mane? 
Ar parveši mane jauną 
1 Lietuvos šalelę? 
Dainos garsai atsimušę Vasijos miško medžiuose, 

grįžtančiais aidais kartojosi: ..Už Lietuvos šalelę, už 
Lietuvos šalelę, už Lietuvos šalelę..." 

i Bus daugiau* 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 
ĮSPŪDINGOS LIETUVIŲ 

KUNIGU REKOLEKCIJOS 

Putnamo seselių vienuolyno 
patalpose tik ką pasibaigė lie
tuvių kunigų rekolekcijos. Jas 
j a u 14 metai organizuoja 
Lietuvių Kunigų Vienybė. 
Šiais metais jos įvyko Putname 
bi rže l io 4 -8 dienomis . 
Rekolekci jų vedėjas buvo 
K a u n o kunigų seminarijos 
dvasios tėvas kun. Sigitas Tam 
kevičius. 

Šis kilnus ir daug iškentėjęs 
kunigas ne t ikta i patraukė 
d idž i aus i ą mūsų met in ių 
rekolekcijų dalyvių skaičių — 
dalyvavo 37 kunigai ir vysk. 
Paulius Baltakis. OFM. Daly
viai buvo sužavėti vedėjo minčių 
gilumu, plaukiančių iš au
tentiškai gyvenamo tikėjimo ir 
Lietuvos meilės. Ramus tonas, 
sklandžiai plaukią sakiniai 
natūral iai ir visai nejučiom 
sukūrė tokią atmosferą, kurioje 
kunigai galėjo melstis, o vaka
rais pravestieji pokalbiai bei 
informacijos visiems suteikė 
progą jautriai persvarstyti lietu
viu sielovadines problemas, šiuo 
metu kylančias ne tik laisvame 
krašte, bet ir visu aštrumu besi 
reiškiančias Lietuvoje. 

Dar niekad taip nebuvome 
gyvam ryšy su gimtuoju kraštu. 
Kun. Tamkevičius mums vi
siem tapo tikru dvasiniu tiltu, 
kuris visus sujungė su Lietuva 
ir pažadino ryžtą tuo tiltu 
keliauti pas savo tautiečius ir 
visoker iopai j i ems padė t i . 
Lietuvaičiu Putnamo seselių 
gyvenvietės atmosfera vai
šingumas ir globa visas šias 
rekolekci jas padarė t ik ra i 
išskirtinai aukšto dvasinio lygio 
pergyvejymu. 

K.V.C. 

Lemont, 111. 

MADŲ PARODA 

A'rodo. kad moteris, ateidama 
j šią žeme. atsineša ir grožio 
pa jau t imą . Moteriai labai 
patinka graži, jauki aplinka, 
elegantiški gražūs. įdomūs dra
bužiai. -Ii stengiasi save ir savo 
aplinka, kiek įmanoma, papuoš
ti pagražinti Šen bei ten pa-
d»-t<>- gėlių puokštės skaidrina 
jo^ nuotaiką ir padeda primirš 
11 dienos įtampa. 

•Jau mažyti- mergaitė nori 

pasipuošti, ieško veidrodžio 
pas iž iū rė t i j save. Ji j a u 
sukinėjasi ir sprendžia ar ji 
pakankamai gražiai atrodo. 
Jeigu nepatinka, prašo mamos, 
kad užvilktų kitą suknelę ar 
sijonėlį. Atrodo, kad ir spalva la
bai daug reiškia. Taip pamažu 
ir to visiškai nesuvokdamaji la
vina savo skonį aprangai. 

Moterys, norėdamos dažniau 
tarpusavy pabendrauti, malo
niai praleisti laiką ir kokiam 
nors labai geram tikslui sutelkti 
pinigų, ruošia madų parodas. 
T a d a gal ima pas ika lbė t i , 
pakritikuoti, pakomentuoti ir 
smagiai praleisti popietę. Šios 
madų parodos pelnas skiriamas 
Pasau l io lietuvių cent ro 
išlaikymui. 

Modeliuotojos dažniausiai pa
renkamos jaunos, gražios, liek
nos moterys ir mergaitės. Dra
bužiai daugiausiai imami iš par
duotuvių, o kai kada pačių siūti 
a r megzti. 

Lietuvių centro madų parodai 
ruošti komitetas, vadovaujamas 
Genės Rimkienės ir Laimos 
Trinkūnienės, šį kartą nutarė 
suruošti šeimos madų paroda. 
Modeliuoti pakvietė mamas ir 
dukreles, tėvelius ir sūnelius, 
močiutes ir anūkėles. Labai 
įvairaus amžiaus moteris ir 
m e r g a i t e s , o svarb iaus ia , 
visokius dydžius dėvinčius, 
aukštas ir žemesnes. Norėjo pa
rodyti, kad nesvarbu amžius, 
svoris ar ūgis, kad visos pagal 
savo grožio ir skonio pajautimą 
gali atrodyti gražini ir patrauk
liai. 

Tokia madų paroda įvyko 
Lemonto Lietuvių centre. I 
Dalios Šlenienės labai gražiai 
pavasario spalvomis ir gėlėmis 
papuoštą salę susirinko 320 mo
terų Reikia pasakyti, kad buvo 
ir keliolika vyriškos gimines 
a ts tovų. Nors būdami ir 
mažumoje, atrodė, kad jautėsi 
gerai. Viešnioms ir svečiams 
maloniai ir elegantiškai patar 
navo vyrai. Kad būtų įdomiau 
žiūrėti ir negalvotumėm apie 
maistą, nes buvo pietų laikas, 
madų parodą pradėjome 
Aldonos Soliūnienės visada ska-
niai paruoš ta i s karš ta i s 
valgiais. Pavalgius ir atsigėrus 
kavos j užkandant pyragaičiais 
buvo galima ramiai žiūrėti ir į 
modeliuotojas. 

Madų paroda susidėjo iš dvie
jų dalių: pirma dalis — spor
tiniai drabužiai, antra — popie
tiniai ir vakariniai. Vieni 

CLASSIFIED GUIDE 

į.iHuviai kunigą 
Tamkevičius. 

po rekolekcijų Putname. Jas pravedė svečias iš Lietuvos kun . Sigitas 

drabužiai buvo paimti iš parduo
tuvių, kiti pačių siūti, o dar kiti 
pačių modelių sau pirkti. 

Pačią madų parodą labai 
sumaniai koordinavo Dalia 
Bartkienė, Giedrė Mereckienė 
ir Vida Murray. Dalia mo
deliams aiškino, kad nenori 

šiai šiek tiek pasikeičia. Spor
tiniu drabužiu apsirengusios 
turbūt esame paprastesnės, 
nuoširdesnės , j ud re snės o 
jau vakariniu pasipuošusių 
laikysena yra ramesnė ir jude
siai daugiau apgalvoti. Gražioje, 
puošnioje salėje j auč iamės 
geriau. 

Modelius ir modeliuojamus 
drabužius apibūdino Silvija 
Radvilienė. Ir taip paaukštintu 
taku per kelias valandas praėjo 
38 modeliuotojos ir modeliuo
tojai. Drabužiai labai įvairūs. 
Gyvename tokiu laikotarpiu, 
kur viskas nepaprastai greitai 
keičiasi. Mados irgi nestovi 
vietoje. Kartais suknelių ilgis 
gerokai patrumpėja, tai ir vėl 
pailgėja. Macio- labai greitai 
pasklinda po visa pasaulį. Ypač 
Amerikoje drabužius galima 
gauti beveik :š viso pasaulio. 
Turbūt būtų sunku rasti moterį, 
ku r i nenor-tų pas ipuoš t i . 
Amerikoje ap rangos pasi
rinkimas labai didelis, labai 

lengva prisirinkti patinkančius 
drabužius prieinamomis kai
nomis, nenuskriaudžiant šeimos 
biudžeto. 

Labai maloniai praleidome 
popietę besigėredamos gražiai ir 
sumaniai suruošta madų paroda 
ir ta ip pat prisidėjome prie cen
tro išlaikymo. 

Bronė Nain ienė 

Madų parodoje dr P. Domanskienė 
su dukrele Maryte. 

Madų parodoje Lemonte Rima Sid-
riene su dukrelėmis. 

pakeisti nei jų išvaizdos, nei jų 
laikysenos. Sakė, atrodykit ir 
vaiksčiokit natūraliai taip. kaip 
jūs darote kasdien. Bet kai užsi-
velki gražesnį ar vakarinį dra
bužį vis tiek tavo elgesys ir jude-

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

1 Lietuvių R. Katalikų Federacija kartu su kitomis 
tautinėmis organizacijomis kviečia visus lietuvius dalyvauti 
ekume-^nėse pamaldose už Pabaltijo tautų laisvę sekma
dienį, birželio 24 d. 3 v. p.p. ,.Holy Name" katedroje. 735 
N. State St . Info. skambinti Algiui Kazlauskui 
708-349-1911, vakarais. 

2. Prašome rašyti padėkos laiškus senatoriams ir 
kongres^a-iams. kurie mums padeda Lietuvos laisvinimo 
reikaluose cvz. P. Simon. A. Dixon. A. D'Amato. R. Durbin ir kt). 
Jų adresus gali suteikti ..Hothne' 

3 Rengiamas Lietuvai labai reikalingas medikamentų 
siuntinys. Drašome aukų šiai pagalbai Čekius rašyti: ..Lithua
nian Mercy Uft" ir siųst Į Lithuanian ..Hotline". 

LITHUANIAN „HOTLINE" PRAŠO TALKOS IR AUKŲ! 

Pasaulio Lietuvių. Centras 
Pokylių salė 

Nuomojama dabar! 
Telpa iki 400 žmonių 

Nuostabi vieta 

Vestuvėms • Krikštynoms • Susirinkimams • Išleistuvėms • Jubiliejiniams vakarams 
• Privatiems pokyliams 

Skambinkite dabar, jei norite 
užsakyti pokylių salę pasi
rinktai dienai! 

Pasaulio lietuvių cantras 
511 E. 127th Straat. 

Lamont. IL 60439 

Tai.: (708) 257-8787 

'•• madų p;i"do<! pranešėjos IS kaires- S Radviliene ir C Rimkiene 
•;Te 

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REAl.TORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią jstaigą, prašome 
paminėti. kad esate arbajxxite būti 
Rimo Stankaus kiijentais Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

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

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

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

l letiiviams žinomas ir patikimas vardas 

House of for sale by cuner. 
6443 S Mozan. 3 bedrm . 2 car garage. 
new carpet; large attic. basement FHA/VA 
$55.000 Make offer For appt. call: 
312-463-7853. 

GRĄŽINO MERGAITĘ — 
MISCELLANEOUS 

S u n k i a i s e rgan t i 12 m. 
mergaitė, kurią motina buvo 
pagrobusi iš ligoninės, dabar 
pačios mot inos sugrąž in ta 
l igoninėn. Motina ją buvo 
pagrobusi, nes jos Jehovos liu
dininkų tikyba neleidžia krau
jo perliejimo, kas būtų reikalin
ga darant operaciją. Mergaitė 
išbuvo pagrobta 6 dienas. Dabar 
ji t i r iama Vaikų ligoninėje 
Chicagoje, numatoma širdies 
operacija. Mergaitės motina 
Caroline Winfield, 35 m., poli
cijos sulaikyta. 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208Va VVest 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 
—- , , «2*H 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicngos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

*-

Bronius Jonušas 
LITHUANIAN MARCHES 

AND SONGS 

Naujai įrekorduota plokštelė. 
Atlieka Lietuvos televizijos ir radi
jo choras. Raimondas Katinas, 
direktorius, Irena Milkevičiūtė, 
sopranas Orkestracija simfonijos 
orkestrui paruošė Stasys 
Domarkas. Rekordavo Lietuvos 
filharmonijos orkestras. Vilnius 
1989 m. Dirigentas Juozas Domar
kas Išleido AG Rekords, Emili
ja Jonušas mecenatė 

Maršai — Ei, pasauli! Suaidės 
vėl laisvės dainos. Graudžia trimi
tai. Kur bakūžė samanota. Šėriau 
žirgelį. Laukų daina. Leiskit į 
Tėvynę ir kitos. 

Plokštelė su persiunt imu 
kainuoja 12 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 80 et. valstijos 
mokesčio Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4 5 4 5 West 63rd St . 
Ch icago, IL 6 0 6 2 9 

REAL ESTATE 

S MIS, KOMPIUTERIŲ 
pagaipa gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ t ies te >r priemiesčiuose Sąž • 
nmga. patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BE-.-BACE REA^TORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
5529 S KEDZIE 

778-2233 

į Vakarus nuo KadzJa naujesnis, ge
rai prižiūrėtas 3 butų, 1 Vi aukšto mū
rinis namas ir garažas — venas 
dėmesio! 

Puikus investavimas: 12 butų mūras 
arti 107 St. ir Hartem: 65,000 metimų 
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 21/2 vai. kelio į rytus nuo Chicagos. 
Indianoje 

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

03 *is 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimait is,Reai to-
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzle Ava. 
Tai . 436-7878 

Ontuifc. KMIECIK REALTORS 
r*yi 7922 S. Pulaski Rd. 
e £ l 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės Į Danutę Mayer. Ii 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
vel tu i . 

Sav. parduoda mūrini. ..ranch" stiliaus 
namą Kenneth Ave & 86 St. apyl. 4 mieg.. 
2 vonios: 2 auto. mūrinis garažas: šoninis 
įvažiavimas: namų apyvokos reikmenys: la
bai švarus: galima tuojau užimti. $134.000. 
a rba geriausias pasiūlymas. Tai. 
312-767-4632. 

FOR SALE 

Parduodu 1985 m. Chrysler 
LeBaron GTS Turbo, sidabrinį, 
automatini, su priedais. $4,800, 
Tel . 708-361-5128. 

Pirmą kartą lietuvių kalba 
Italų poezijos antologija 
ITALIJOS BALSAI 

Sudarė Povilas Gaučys 
Redagavo St. Santvaras 

Šioje antologijoje teipa 27 poetų 
kūryba. 200 psl . spaudė Morkūno 
spaustuvė Kaina su persiuntimu 
10 dol Illinois gyv. dar prideda 64 
et valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

DRAUGE G A U N A M I 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LENKŲ OKUPACIJOJE IR JŲ KALĖJIMUOSE. 
atsiminimai. Povilas Petkevičius. 187 psl. $8.00 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS NETEN
KANT, atsiminimai. Edvardas Turauskas. 
280 psl $12.00 

DIDYSIS KOVOTOJAS KUN. K GARUCKAS, 
S.J. Red. kun. Jonas Kidykas, S.J. 385 psl. $10.00 

GEROJO DIEVO GLOBOJE, atsiminimai. Nijolė 
Sadūnaitė. 103 psl $5.00 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. 
9 tomas 558 psl $10.00 

BERŽAS UŽ LANGO, romanas Dalila 
Mackialienė 323 psl $10.50 

NAIKINAMIEJI, politinio kalinio pasakojimai Ava 
Saudargienė. 224 psl $9.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą pinigų nesiųstų, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

http://127thStreet.Lemont.IL


LIETUVIAI FLORIDOJE 

Minint birželinius įvykius Daytona Beach, Fla. Iš kaires sėdi: Stella 
Abraitienė ir svečias Orlando Sentinel dienraščio kolumnistas Charley Reese. 
Už jų Sietyno choro choristai ir minėjimo dalyviai. 

Daytona Beach, Fla. 
PAMINĖJOME BAISŲJĮ 

BIRŽELI 

Gegužės mėn. mūsų telkinyje 
susidarė Daytona Beach Pa 
baltijo tautų taryba, į kurią įėjo 
Jonas Daugėla. Narimantas 
Karaša — lietuvių atstovai, 
Juris Upmanis — latvių ir 
Elmar Jarvesoo — estų atstovai. 

Ši taryba ir ruošė birželinių 
įvykių sukakčių minėjimus 
birželio 10 d. Prince of Peace 
katalikų parapijos bažnyčioje ir 
salėje. Į minėjimą taryba 
pakvietė svečiais ukrainiečius, 
čekoslovakus ir vengrus. Taigi 
minėjime dalyvavo šešios tau
tybės su savo tautinėmis 
vėliavomis. 

Gausus dalyviais minėjimas 
pradėtas iškilmingomis pa
maldomis bažnyčioje. Šv. Mi
šias už Lietuvą. Latviją ir Estiją 
bei kitas kovojančias ir laisvės 
siekiančias tautas aukojo kun. 
Ričardas Grasso, kuris 
pamokslo metu prisiminė trijų 
Pabaltijo tautų skaudų likimą, 
pergyvenimus, ištrėmimus ir 
ištikimai už Dievą ir savo tautų 
laisvę kovojančius. Malonu pa
stebėti, kad šis kunigas visada 
taip jautriai pamaldose 
prisimena laisves siekiančias 
tautas. Žino ir tautų istorinę 
praeitį, pažįsta komunizmą. 

Pamaldų metu dienai pa
rinktų giesmių pagiedojo choras 
Sietynas, vadovaujamas muz. 
Antano Skridulio. Maldą už 
tėvynę skaitė inž. Kazimieras 
Barūnas. aukas nešė Jonas 
Daugėla. Florance Dippel. Skai
tymus šv. Mišių metu atliko 
latvių atstovė Linda. 

Tuojau po pamaldų visų 
tautybių pamaldų dalyviai susi
rinko į didžiąją parapijos salę 
tęsti minėjimo. Pradžioje. Sie
tynui vadovaujant, sugiedamas 
Amerikos himnas. 

Minėjimą trumpu atida
romuoju žodžiu pradėjo latvių 
atstovas Juris Upmanis, primin
damas šio minėjimo svarbą, pa
sveikindamas ir dienos 
kalbėtoją, žymų žurnalistą 
Orlando Sentinel kolumnistą 
Charley Reese. Tolimesniam 
minėjimo vadovavimui pakvietė 
dr. Sigitą Ramanauskienę. Ji 
dalyvius supažindino su svečiu, 
aptardama jo biografijos bruožus 
ir išryškindama jo didelį 
žurnalistinį talentą, o taip pat 
daug ir dažnai rašantį Pabaltijo 
tautų likimo klausimais ir ragi
nantį JAV vyriausybę pripa 
žinti Pabaltijo tautų nepriklau
somybę. Žurnalistas Charley 
Reese yra tikras Pabaltijo vals
tybių interesų gynėjas. 

Svečias Charley Reese įdo
mioje politinėje kalboje palietė 
pačius aktualiausius šių dienų 
Pabaltijo valstybių klausimus, 
prezidentų Bush ir Gorbačiovo 
susitikimą. JAV nuolaidžia 
vimą sovietams. Iškėlė Pabaltijo 
tautų teisėtus reikalavimus, ku
riuos turėtų remti ir JAV 
administracija. Jo kalbos min
tys aktualios, o kaip žinia, jis 
panašias mintis dažnai kelia ir 
Orlando Sentinel dienraštyje. O 
kalbą daug kartų pertraukė 
audringi plojimai. 

Po šios įdomios kalbos kalbėjo 

ir Pabaltijo valstybių atstovai: 
latvių — Oskar Saar, estų — 
Elmar Jarvesoo ir lietuvių Vy
tautas Abraitis. Atstovai 
pasakojo savo tautų tragišką 
likimą — okupacijų, trėmimų, 
persekiojimų laikotarpius, 
palietė JAV ir Sovietų Sąjungos 

dabar vykdomus, Pabaltijo vals
tybėms nenaudingus sandėrius. 
Išryškino tų tautų pastangas 
įgyvendinti pilnas nepriklau
somybes. 

Po kiekvieno atstovo kalbos 
buvo sugiedota tautos himnai, 
kurių giedojimui vadovavo taip 
pat Sietynas. Buvo priimta JAV 
prezidentui rezoliucija. 

Minėjimui baigiantis, Day
tona Beach klubo pirmininkas 
Jonas Daugėla padėkojo visoms 
tautybėms už dalyvavimą 
minėjime ir garbingam svečiui 
žurnalistui Charley Reese už 
aktualią kalbą. Salėje dar valan
dėlę dalyviai šnekučiavosi, 
gurkšnodami skanų rengėjų 
pateiktą punšą su pyragaičiais. 
Po minėjimo 6 vai. Indigo Lakęs 
golfo klubo salėje buvo bendri su 
svečiu pietūs, kuriuose daly
vavo apie 80 asmenų. Pietų 
metu Jonas Daugėla dar kartą 
padėkojo svečiui Charley Reese 
už pagalbą spaudoje Pabaltijo 
tautoms, o Narimantas Karas 
perskaitė knygoje apie Lietuvą 
padėkos įrašą ir knygą įteikė 

svečiui. Keletas dalyvių svečiui 
iškėlė klausimus. į kuriuos 
jis mielai aisu.-ce. 

Minėjimas praėjo gerai. Įspū
dingai atrodė daugelis lietuvių 
ir kitų tautybių moterys 
dėvėjusios tautinius drabužius. 
Kai kurie kaibetojai sunkiai 
perteikė sava- mintis, stokota 
geresnės ang. | kalbos mokėji
mo. Dr. Sigita Ramanauskienė 
nepaprastai : ka vadovauti, 
kalbėti tokiomis progomis. 
Atrodo, kad naujai sudarytoji 
Daytona Beach Pabaltijo tautų 
taryba imsis \adovavimo ir 
politinėje srityje. 

Jurgis Rimtautas 

IŠPERKA TALMAN 

Grupė investuotojų išperka 
vieną iš didžiausių Chicagos 
taupymo ir pa>kolų bendrovių 
— Talman-Home, nes ji neįsten
gė sudaryti valstybės rei
kalaujamo atsarginio kapitalo. 

PATIKSLINIMAS DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. birželio men. 21 d. 

Hetu.il eunc *isi — 
Lieti* .j Fonde ar es>i? 

.tiMU \YEST 35»IH S1RF.F.T 
< H KACO, ILI INuiS G062S 

PHONF.: (312) 471-3900 
L.S.A. 

Santrumpos: atm. Įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio 
= aukotojas, įm. = įmokėjo, atst = atstovauja, asm. = asmuo, 
suma po pavardės = įnašų iš viso. 

1990 m. sausio mėn. 

$20 2 x $20 Rinkunas Julius. $40; Straukas Charles. 
1 x $30 Petravičienė Lidija, $130. 
1 x $35 Mičiulis Pijus, atminimui: Stasiūnienė Aldona $25 ir 

1 kt. asm., $635. 
1 x $40 Matekčinienė Adele atm. įn.: Ford Motor Co . $545. 
3 x $50 Beiga Kazys ir Sofija, $250; Daniliauskas Liūtas Aldona 

atm. įn.: Aukštuolis Hilde ir Bird Lilija, $585; Puzinas dail. Povilas 
atm. įn.: Puzinienė Austrą, $850 

35 x $100 Aclomėnas Anthony ir Aldona. $100: X. $100; Bir-
mantas Eugenijus, $400; Brinkis Petras Vaclovas atm įn.: Brinkis 
Z., $200; Černius Kazys ir Filomena, $3,500; čižikas Balys atm. 
įn.: Čižikaitė Bronė, $2.000; Daytona Beach Amerikos Lietuvių 
klubas, $100: Dženkaitis Juozas ir Bronė. $1.175, X, $100; Galdikas 
Antanas ir Filomena. $1.400: Gedgaudas Mindaugas ir Violeta. 
$750; Giedraitis dr. Rolandas ir Danutė. $500; JAV LB Daytona 
Beach apylinkė. $100: Jodelė Julius ir Ingrida. $600; Katarskis kun. 
Vaclovas. $1.700: Kontrimas Ričardas ir Raimonda, $1,550: Korius 
Zdislovas ir Stasė. $725; Kutkus Vytautas ir Emilija, $200, Kuz
mickas Simas ir Stefa. $100; Lapšys Algis ir Nijolė, $100: Lungys 
Steponas atm. įn : Lungienė Emilija. $245; Milmantas Aldona. $100; 
Morkūnas Leonas. $200; Nelsas Romas ir Angelė, $750; Oksas 
Leonas ir Izabelė. $1.600: Pažerunas Juozas ir Eugenija, $200; 
Pažiūra Vladas ir Alfonsą . $800: Polikaitis Antanas ir Dalilė. $810: 
Reivydas Liudas. $500: Sealey Raphael, $200; Seliukas Bronius 
ir Angelė, $525: St. Georgės Lithuanian Siek Benefit Society 100 
m. sukakties proga. $200: Stukas Donald ir Leonidą. $100: Sutkus 
Mečys ir Violeta, $200; Viskanta V. ir B., $100. 

1 x $115 Vidugiris Vytautas ir Elena, $615. 
1 x $125 Juškienė Elena atm. įn : Žemaitis Vladas $100. 

Bajorūnai $25. $1.125 
3 x $200 Aidukas Antanas ir Juzė. $600; Aukštuolis Mantas 

Rapolas atm. įn.: Aukštuolis Hilde ir Bird Lelija. $3,567.38; 
Gedgaudas Antanas ir Jadvyga atm. įn.: Gedgaudas VValter. $800 

1 x $300 Karoblis. M. D. Vytautas, $8,000. 
2 x $500 Druseikis Petras ir Julija atm. įn.: Druseikis Algiman

tas. $2,525; Sirutienė Magdalena atm. įn.: Sirutis Vytautas, $500 
1 x $560 Urbutis Pranas, atminimui: Skučas Donatas ir Gina 

$100, Šalna Alina $50, Brazauskas M. K. $30, Paškus J. B. $25, 
Stelmokas V. S. $25. Liutermozienė O. $25. Bajorūnas M. L. $25. 
Floridos Auksinio Kranto LB apylinkė $25 ir 16 kt. asm., $660. 

1 x $600 Daugėla Stasys ir Ona. $1.200 
1 x $765 Sapetka Kazimieras. $10,765. 
1 x $800 Ambrazas muz. Pranas atm. (n.: Ambrazienė Aldona, 

$1,000 
2 x $1,000 Bliūdžius Andrius ir Stasė. $3.000; Vitkienė 

Magdalena atm įn.: Vitkus Stasys, $2,000. 
1 x $2,000 Galinis Bronius atm. im.: Galinienė Irena $370, Čer

nius Vytautas. Marija. Dana. Marytė $100. Rašys Juozas ir Irena 
$75. po $50: Beder Rostislav ir Regina, Bielkevičius Romualdas 
ir Emilija. Dacys Juozas ir Aldona. Jakubauskas Jonas ir Albina, 
Jančauskas Vladas ir Danutė. Mickevičius dr. Bronius ir Genė, 
Veitas Brutenis ir Irena. Veitas Romas ir Reda, po $30: čereska 
Jonas ir Alė. Galinis A , Janiszevvska M. ir Fihsinki E., Mickūnas 
Česlovas ir Irena. Štuopis Jurgis ir Roma. po $25: Ambraziejus J. 
ir G., Cibtenė Stasė . Gimbutas Jurgis. Jansonas Eduardas ir Irena. 
Kazlauskas Stasys ir Emilija, Kubilius Viktoras ir Aga, Kuncaitienė 
Elena. Kuodienė Bronė. Mučinskienė Ona, Paliulis Bronius, Ras-
tonis Vytas ir Augė. Rūtenis Jonas ir Verutė, Stenys Liudas ir Dalia, 
Stuopis Tomas ir Rita, Sužiedėlis V. ir E., Svirskis I. ir D., Vaitkus 
Vladas ir Ona, Vasys Jonas, Žiaugra Vytautas ir Linda, mažesnes 
sumas 28 kt asm., $2.000 

1 x $25,000 Prel. Prunskio Fondas Krikščionybės Idealams 
U g / t i Lietuviuose. $50.000 

Ii viso $37,660.00 

1990 m. birželio 5 dieną 
..Drauge" atspausdintas apra
šymas pavadinimu: „V. Šimo-
liūnui iškeliavus". Straipsnyje 
minima VI. Šimoliūno lėšomis 
išleista dr. J. Gimbuto reda 
guotą savo dėdės atminimui 
skirta knyga: ..Jonas Šimoliū-
nas. visuomenininkas-moksli-
ninkas-inžinierius". Patiksi-
nama. kad šios knygos išleidimą 
finansavo Šaulių sąjungos cen 
tras. Prof. J. Simoliūnas buvo 
šios sąjungos garbės narys. A. a. 
Vladas Simoliūnas finansavo 
šios knygos pristatymą Los 
Angeles, kuris įvyko 1989 
metais. Atspausdintame 
aprašyme korektūros išleista: 
Atsisveikinimų kalbose su 
velioniu pasakė — jaunystės 
draugų vardu — Marija Gimbu
tienė, šeimos vardu — mirusio 
švogeris Petras Petrušaitis. 

Vvtautas Šeštokas 

RADIACIJA MIŠKELY GALI KILT MOKESČIAI 

Susektas atominių spindulių 
radiavimas Palos Parko 
miškely, kur buvo gaminama 
pirmoji atominė bomba. Radia
vimas negausus. 

Chicagos meras Richard 
Daley ieško finansines paramos 
Illinois sostinėje. Jeigu jos ne
gaus, kalba apie mokesčių 
pakėlimą miesto reikalams. 

KATALIKŲ BAŽNYČIOS PADĖTIES 
LIETUVOJE RESTITUCIJOS AKTAS 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji taryba.1990 m. kovo 
11 d. atstačiusi Lietuvos Res
publikos tęstinumą, panaiki
nusi iki tol galiojusius LTSR 
įstatyminius aktus, prieš
taraujančius Lietuvos Respub
likos laikinajam pagrindiniam 
įstatymui, taigi ir tuos. kurie 
buvo taikyti Bažnyčiai, dek
laruoja: 

1. Valstybė pripažįsta Baž
nyčios teise vidaus gyvenime 
tvarkytis savarankiškai pagal 
kanonų teisės normas. 

2. Lietuvos Respublika kom
pensuos Bažnyčiai padarytus 

nuostolius pagal abipusiai 
priimtinus susitarimus. 

3. Valstybė nevaržys bažnyti 
nės religinės švietimo ir auk
lėjimo veiklos, rems krikščio
niškąją kultūrą ir labdaros ins
titucijas. 

4. Valstybė ir Bažnyčia Lie
tuvos Respublikoje bendradar
biaus pariteto principu. 

5. Visa tai bus reglamentuota 
Lietuvos Respublikos teisiniais 
aktais. 

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos 

pirmininkas 
V. Landsbergis 

Mano brangus Tėvelis 

A.tA. 
VACLOVAS SKEIVELAS 

po sunkios ir ilgos Sibiro tremties sugrįžo į Lietuvą. . Marti 
ir anūkė jo palaikus parvežė iš Tomsko į Obelius. Po 
bažnytinių apeigų a.a. Vaclovas buvo palaidotas Obelių 
parapijos kapinėse šalia šeimos mirusiųjų 

Už jo ir šeimos vėles šv. Mišios bus aukojamos birželio 24 
d 11:15 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje Giminės ir pažįs 
tami prašomi prisiminti a.a. Vaclovą savo maldose. 

Sūnus Antanas 

A.tA. 
JUOZUI LAPINSKUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo Tėvams, 
Šeimai ir visiems artimiesiems. 

Krumplių šeima 

V'iešpariui Amžinybėn pašaukus 

A.tA. 
KAZIMIERĄ VAITKEVIČIŲ 

netekino skausmą išgyvenančius: žmoną, mielą ponią 
VANDĄ, dukteris VALE, BIRUTĘ. VIDĄ ir jų šeimų 
nariu- filiai užjaučiame ir guodžiame. 

Bronė Rimavičienė ir 
Jelionių šeima 

1990 m. 
stovyklų kalendorius 

Lietu.iL kilmės — anglų kalba — liepos 1-14 d 

Lietu- <ai ka lban t i ems — liepos 15-rugp 4 d 
(stovy1- - ti dvi ar tris savaites) 

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

Šeimų savaM* — rugp 5-12 d 

Informacijai: NERINGA, ICC-RT 2 1 . Putnam. CT 06260 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Mokyt. Teodora Kaminskienė 
Mirė 1990 m. gegužės 20 d . palaidota Šv. Kazimiero Lie

tuvių kapinėse Chicagoje gegužės 23 d. 
Dėkojame kun. Fabijonui Kireiliui už maldas koplyčioje, 

bažnyčioje ir kapinėse. 
Dėkojame visiems už šv. Mišių aukas, gėles, užuojautas 

ir aukas ..Lithuanian Mercy Lift" 
Dėkojame Petrui Beinarauskui už atsisveikinimą kop 

lvčioje šeims vardu ir Panevėžiečių klubo vardu. 
Dėkojame Vitoliui Šipeliui atskridusiam iš Montrealio j 

tetos laidotuves. 
Dėkojame karsto nešėjams ir Gaidas Daimid laidotuvių 

direktoriams. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie lankėsi koplyčioje, 

meldėsi bažnyčioje ir palydėjo velione paskutinėje kelionėje 
Dar kartą nuoširdus ačiū — visiems. 

Liūdesy likę dukterys, anūkai, proanūkai ir žentai. 

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) 523-8852 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

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

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

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

M312M76-2.345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 6046S 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 5<)th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PFTKUS 

DONALD M. PETKUS 
l AVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. (708) 852-5245 

\ 
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DRAUGAS, ketvir tadienis , 1990 m. birželio mėn. 21 d. 

x Vi ln iaus J a u n i m o teat
r a s šį savaitgali atvyksta į 
Chicagą da lyvaut i Tarptau
t iniame teatro festivalyje, kur 
at l iks dramos veikalus ..Kvad
ratas** ir ..Diena kaip šimtme
čiai ilga". Vilniaus Jaunimo 
teat ro aktoriai liepos 3 d. 7:30 
val.vak. ir liepos 4 d. 3 vai p.p. 
Jaunimo centre at l iks Žemaites 
komedija „Trys mylimos'. Bilie
tai iš anksto gaunami Margučio 
raštinėje ir Gifts International 
parduotuvėje. 

x Švč. M. Mar i j o s Gimimo 
bažnyč io je Marųuette Parke 
kun. Sigitas Tamkevičius laikys 
šv. Mišias 5 vai. p.p. šį šešta
dienį, birželio 23 d. 

x Kun . Vac iu s Aliul is , Lie
tuvos vyskupų sudarytos Litur
ginės komisijos p i rmininkas , 
yra atvykęs į Ameriką pas 
gimines ir pažįstamus. Iš čia jis 
vyks į l i tu rg i s tų kongresą 
Bogotoje. Kolumbijoje, iš t en 
keliaus į Torontą, o iš Toronto 
vėl grįš į Ameriką. Apie liepcs 
antrą pusę atvyks į Chicagą. 

x „Li tuan icos" futbolo klu
b o vyrų komanda svarbias aš-
tun tąs ias pirmenybių rung
tynes prieš stiprią vokiečių 
komanda „Scb\vaben" žais i ; 
sekmadienį , biržel io 2\ d. 
Rungtynės prasidės 3 vai. p.p. 
M a r ų u e t t e Pa rko a ik š t ė j e . 
Gausus draugiškai nusiteikusių 
žiūrovų būrys kelia žaidėjų ūpą 
ir ska t ina laimėjimui. Visi 
kviečiami. 

x L i t uan i s t i kos s e m i n a r a s 
b u s rugpjūčio 5-19 dienomis 
netoli Chicagos, gamtos apsup
tuose rekolekcijų n a m u o s e 
Plano, Illinois. Seminaras yra 
universitetinio lygio lietuviu 
kalbos, l i teratūros ir istorijos 
kursai, skiriami s tudentams, 
a s p i r a n t a m s , l i t u a n i s t i n i ų 
mokyklų mokytojams, jauniems 
profesionalams ir visiems suau 
gusiems, norintiems praturt int i 
savo lituanistines žinias. Jei pa
geidautumėte daugiau informa
cijos rašykite: Li tuanis t ikos 
seminaras. P. O. Box 50660. 
Cicero, IL 60650. 

x Char les J . Zellec, Eik Gro-
ve Village prezidentas-meras, 
išleido proklamaciją, kurioje pri
taria Lietuvos Nepriklausomy
bės deklaracijos kovo 1 1 d . pa
skelbimui. J is giria Lietuvos 
Aukščiausios tarybos drąsą ir 
pasiryžimą išlaikyti laisve ir at
naujinti nepriklausomybę. 

x De t ro i to Lie tuvių t a u t o s 
f o n d o s k y r i u s per m ū s ų 
bendradarbį Antaną Grinių už 
jų veiklos garsinimą ..Drauge'* 
atsiuntė 25 dol. dienraščio pa
ramai . Nuoširdus ačiū. 

x A g n ė s Ž i tkus , Seat t le . 
Wa.. Pranas Ramonaitis, Chica-
go, 111.. Emilija Dėdinas. Brook-
lyn, N.Y., pratęsė prenumeratą, 
pridėjo po 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių ir po 10 
dol. dienraščio palaikymui. La
bai dėkojame. 

x Svč. J ė z a u s š i r d i e s šven
tėje b i rže l io 22 d., p e n k t a 
d ien i 6:30 v.v. Ž id inys visus 
kviečia dalyvauti atsiteisimo ir 
pasiaukojimo šv. Mišiose. Po 
pamaldų Tėvų Jėzuitų koply
čioje, s u s i t i k i m a s J a u n i m o 
centre. 

Iski 

x O i y m p i a r a š o m o s maš i 
nė l ė s su liet. r a i d y n u . S:un 
čiam įvairius s iunt inius su č ia 
a p m o k ė t u m u i t u . Kreiptis: 
S t a sys , 317-842-8035. 

(sk) 

x Ieškoma moter i s padėti Ii 
goniui namų ruošoj, paruošti 
maistą vienam asmeniui ir 
gyventi kartu Butas. maiši 
alga. Skambin t i : 708-825-«404. 

(ski 

x P r i v a t u s a s m u o n o r i 
p i rk t i vieno arba kelių butų 
namą Chicagoje arba priemies 
tyje. Skambinti p<> H v v tel . 
312-434-8235. 

(sk> 

A R A S 
n* Ir tfttoom* *Hų rfMų 
S T O G U S 

ARVYDAS KIELA 
St2-7ST-1717 

x Mar t Nikius , Estijos tauti
nis veikėjas ir žmogaus teisių 
gynėjas, pusę savo amžiaus iš
buvęs komunistų bausmes lage
riuose, atvyko į laisvąjį pasau
lį. J i s d a l y v a u s Chicagoje 
Amerikos nepriklausomybės 
šventėje ir kalbės liepos 1 d. 2 
vai. p.p. Estų Lincolnshire 
namuose. Liepos 4 d. su estais, 
latviais ir lietuviais dalyvaus 
parade Evanstone. Mart Nikius 
kalba estiškai, angliškai, rusiš
kai , vokiškai, prancūziškai ir 
švediškai, taigi su juo bus 
galima pasikalbėti įvairiomis 
kalbomis. 

x P e t r a s Aleksa , Vincas 
L u k a s , Nijolė Martinaitytė, 
Ona Mikulskienė, Petras Petru-
tis, Dalia Sruogaitė. Ada Sutku
vienė, Jonas Tamulaitis, Vladas 
Vijeikis ir Vytautas Virkau 
padovanojo eksponatus meninių 
r e n g i n i ų p l a k a t ų parodai , 
kurios at idarymas bus birželio 
22 d., penktadienį, 7:30 v.v. 
Balzeko l i e t u v i ų kul tūros 
muziejaus galerijoje. 

x C h i c a g o s Lietuvių Mote
rų k lubo G i n t a r o balius įvyks 
šį sekmadienį, birželio 24 d., 
4:30 vai. p.p. Hilton Inn of Oak 
Lavvn viešbutyje. Vietas rezer
vuoti skambinant Stefanijai 
Uginčienei 312-585-5282. 

x Kun . J o h n Tamulis , Ca
dillac, Micb., M. Bulota, Los 
Angeles, Cal., Hedwig Kontri
mas, Mission Viejo, Cal., Anna 
Shukis, Rocbester, N.Y., Alber
tas Misiūnas. Detroit, Mich., 
Vita Kemežys, Belleville, 111., 
Algis Liseckas, Downey, Cal., 
Juozas Tamasevičius. Chicago, 
111., ..Draugo*' garbės prenu
meratoriai , rėmėjai, pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Labai dėkojame už stiprinimą 
lietuviško žodžio. 

x Nor in t p i rk t i bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt . a r Genę Belec
k u s , 540 A m b a s s a d o r Ct. 
S u n n y Hil ls , Fla . 32428. tel. 
904-773-3333. 

(sk) 
x P e t r o Ki ldo u škojn sesuo 

Stefanija Bitėnienė iš Lietuvos 
P. Kildas gyveno 196 New York 
Ave.. Nevvark, N J. 07105. pas
kiau 339 Elm St.. Nebark. N.J. 
07105. Jis pats ar žinantieji apie 
jį. prašomi pranerti šiuo adresu: 
Stefanija Bi tėnienė , Pušyno 
39, P a n e v ė ž y s , Lithuania. 

(sk) 

x T R A N S P A K perveda PI
NIGUS, t v a r k o PALIKIMUS, 
p ig ia i pe rka AUTOMOBI
LIUS. 2-jų metų garantija 
VIDEOapara tūra i . TELEVI
ZORIAMS pagal susitarimą. 
Parduodame kompiu te r ius , 
mezgimo, kopijavimo mašinas 
ir 1.1. Viską e;ili'n persiųsti 
a p m o k ė t u mui tu ir pristatyti 
i n a m u s L i t ^ v o j e . TRANS
PAK 2638 W. 69th St., Chica
go, IL 60629. 312-t:i6-7772. 

•sk) 

x N A M A M S PIRKTI PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais miokejimais irpri 
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės į Mutual Federa! Savings. 
2212 W«flt O : m u k Koad - T e l . 
.312) 847-7747. 

<sk> 

x Sou thwes t Home Equ i ty 
užtikrinimo programos vadovai 
kviečia visus dalyvauti birželio 
23 d. gegužinėje nuo 11 iki 7 vai. 
vak. 4232 W. 65 St. West Lawn 
Park vietovėje. Bus labai įvairi 
programa, dalyvaus Marijos 
aukšt. mokyklos moksleivės, Šv. 
Kryžiaus ligoninės atstovai ma
tuos kraujo spaudimą ir kt. 

x Kun. V. Ka ta r s ius , Day-
ton, Ohio, Stasys Milašius, Lake 
Geneva, Wisc., Jurgis Černius, 
Omaha, Nebraska, A. Varnelis, 
Dovvagianc, Mich., Jonas 
Rimkūnas, New Buffalo, Mich.. 
William Liauba, Chicago, 111., 
„Draugo" garbės prenumerato
r i a i , rėmėjai , p ra tęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Labai dėkojame. 

x Dr. J . Sungaila , Toronto, 
Kanada, visuomenininkas, dr. 
Gedas Grinis, St. Petersburg 
Beach, Fla., dr. Joseph Petrikas, 
St. Petersburg, Fla., dr. A. 
Juzaitis, Plymouth, Pa., Petras 
Manelis, Davis, Cal., „Draugo" 
rėmėjai, garbės prenumerato
riai, su prenumeratos pratęsimu 
kiekvienas atsiuntė po visą 
šimtinę. Nuoširdus ačiū. 

_,, 

x J . Vasiukevičius , G. Vis
kantas ir Kazimieras Laucius, 
visi iš Chicagos, „Draugo" gar
bės prenumeratoriai, rėmėjai, 
buvo atvykę į „Draugą" ir 
kiekvienas pratęsė prenumera
tą vieneriems metams su visa 
šimtine. Labai dėkojame už 
rėmimą savos spaudos. 

x J u o z a s Masiul is , Elm-
hurs t , 111.. Birutė Butkys, 
Monterey Park, Cal., G-eorge Ja-
nickas, Carlsbad, Cal., Juozas 
Steponaitis, Chicago, 111., Marija 
Milišauskienė. Kenosha, Wisc.. 
Jonas Stankus, Elizabeth, N.J., 
S. P. Tauras, Valparaiso, Ind., 
ga rbės p r enumera to r i a i , 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą 
su visa šimtine. Labai dėko
jame. 

Korp! Neo-Lithunnia birželio 9 d. Lietuvių Tautiniuose namuose pagerbė paskutinį Lietuvos pirm. 
J. Enčerį. Iš kaires: pirm. J. Lendraitis, V. Mažeika, V. Jonušienė, Juozas Enčeris, A. Gulbinienė 
ir A. Augaitis: prie vėliavos — V. Momkutė. dr. A. Arbas ir K. Rudaitytė. 

Nuotr. V. A. Račkausko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Marija Ripskis , Leonora 
Poketuris, Chicago, 111., Uršulė 
Bubelis, Oak Lavvn, 111., Kris
t ina ir Algis Norkus, Aurora, 
111, Vytautas Rastonis, Mars-
tons Mills, Mass., Vytautas 
Naruševičius, Toronto, Kanada, 
Kostas ir Ona Žolynai, Ormond 
Beach, Fla., „Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
t ę s ė p r enumera t ą su visa 
šimtine. Labai dėkojame. 

x Ger t rūda Repšys , Hamil-
ton. Kanada, A. Radžius, Balti-
more, Md., Boleslovas Semaška. 
New Britain, Conn., Joseph 
Jankus, Waterbury, Conn.. An 
tanas Sturonas, Los Angeles, 
Cal.. A. Makras, Hot Springs, 
Ark., Petras Plienaitis. Fair-
mont City, 111., „Draugo*' rėmė
jai, garbės prenumeratoriai, 
kiekvienas atsiuntė po šimtinę 
ir pratęsė prenumeratą viene
riems metams. Labai dėkojame. 

x Mery Markus , Mėsa, Arz., 
pratęsė prenumeratą, pridėjo 30 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių ir padėkojo, kad šių 
metų kortelės labai gražios. 
Nuoširdus ačiū už auką ir 
gražius žodžius. 

VYSK ANSĄ IR I)R. ADELE 
TRAKIUS PRISIMENANT 

Birželio 23 dieną sukanka ket
veri metai, kai iš p\ vųjų^arpo 
pasitraukė lietuviu evangelikų 
liuteronų vyskupas a a. Ansas 
T rak i s . Dvejiem- metams 
praslinkus, amžinyb'-n pasekė 
ir jo žmona dr. Adelė Trakienė. 
Abu mirusieji buvo žinomi ir 
gerbiami dėl ju ilgametės 
v i suomen inės ir rel iginės 
veiklos. Ir šiandien jie šiltai 
prisimenami ir pasigendami or
ganizacijų, kurių veikloje paliko 
neišdildomus pėd-akus. Ypač 
ryškus jų nuopelnu palikimas 
„Tėviškės" ev. liuteronų pa
rapijos istorijoje. 

Tėvų atminimą ivibdami, sū
nus Martynas ir marti dr. Dalia 
T r a k i a i jų kapą l ie tuvių 

bus, pasiekimus ir įtaką žmo
nėms papasakojo dr. Karina 
Srugytė, parapijos tarybos pir 
mininkė. Asmeniškais prisimi
nimais apie vyskupą ir jo žmoną 
pasidalino ir kiti iškilmėse daly
vavę dvasininkai - kun. Jonas 
Jozupaitis, Ziono ev. liut. pa
rapijos kunigas, kun. Povilas 
Dilys, Išganytojo ev. liut. pa
rapijos Toronte kunigas, ir kun. 
Kostas Burbulys. Parapijos cho
ro vardu trumpą žodį tarė pirm. 
Leonas Gružas, o Aldona Bun-
t ina i tė padėjo gražia gėlių 
puokštę. Visiems dalyviams šei
mos vardu padėkojo sūnus 
Martynas Trakis. 

Po palaiminimo iškilmės baig
tos visiems giedant „Kur siela 
atras sau ramybės namus*'. 
Iškilmės baigėsi, bet dalyviai 
dar greit nesiskirstė — gėrė-

Tautinėse kap-nese pažymėjo damiesi paminklu, dalinosi 

x R o m u a l d a s Nemickas , 
Highland, Ind.. Birutė Le-
sevičius, Chicago. UI., Danutė 
Mikoliūnas. Cleveland, Ohio, 
Veronika Pusvaškis. Toronto. 
Kanada, J. Mačiulis, Lakevvood. 
Ohio, . .Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsė prenumeratą su 20 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū. 

x „Lietuva Parce l Service" 
siunčia apmokėtu ir neap
mokėtu muitu siuntinius į 
Lietuvą. Siunčiame elektroni 
kos dalykus, siuvimo mašinas, 
vaistus, dėvėtus rūbus ir mais
to produktus. Parduodame įvai 
rią aparatūrą tinkamą naudoti 
Lietuvoje. Darbo vai.: 11 v.r.-5 
v.v., šeštd. ir sekmd. užda
ryta . Kreiptis J . Juodvalkie-
ne, 4108 S. Archer , Chicago. 
IL 60632. tel. 312 254-2817. 

<s!0 

impozantišku pilko granito pa
minklu, masyvumu ir forma iš
siskiriančiu iš kitu aplinkinių 
paminklų. Paminkle išrašyti žo
džiai ir įvaizdžiai byloja apie 
velionių gyvenimo kelią, o į 
dangų besistieV>antis tvirtas 
kryžius simbolizuoja jų gyveni
mo tikslą. Pagai a.a. tėvo pagei
davimą, paminklą suprojektavo 
velionio sūnus Martynas. 

Kapų puošimo šventė je , 
gegužės 27 d., buvo pašven
tintas vysk An><> ir dr. Adelės 
Trakių paminklas. Daugiau 
ne ,u 100 asmenų dalyvavo 
šventinimo iškilmėse, kurioms 
vadovavo ir apeigas a t l iko 
„Tėviškės" ev. hut. parapijos 
klebonas kun. Hansas Dumpys. 
Parapijos choras gražiai giedojo 
vel ioniu mestas l ie tuvių 
evangelikų liaudies giesmes, 
pri tariant visitrns iškilmėse 
dalyvavusiems. 

Kun Hansą- Dumpys savo 
žodyje išryškino paminklo sta
tymo prasme ir altais žodžiais 
iškėlė vysk. A Tnikio kaip dva
sios vado gam o vaidmenį, 
o taip pat jo gyvenimo draugės 
ir nuoširdžios visų darbų talki
ninkės dr. Ad .•* nuopelnus, 
ypač ..Tėviškes parapijai. Apie 
abiejų mirusiųjų gyvenimą, dar-

prisiminimais apie vysk. Ansą 
ir dr. Adelę Trakius ir ju nuo
pelnus visuomenei ir bažnvčiai. 

IR 

EKUMENINĖS PAMALDOS 
UŽ P A B A L T I J Į 

Šiuo metu, kai Lietuva per 
gyvena sunkų išbandymų laiko
tarpį, kai jai reikia ne tik poli
tinės ir moralinės paramos, de
monstruojame, rašome laiškus 
politikams, siunčiame pinigines 
aukas ir visame tame darbe, 
kiek sugebame, t e lk i amės 
paramos ir iš kitų pabaltiečių ir 
mums palankių tautinių bei 
politinių grupuočių. Vis dažnėja 
ir l a ikraš ty je aprašy tos 
pamaldos už Lietuvą įvairiuose 
lietuvių telkiniuose, nes aki
vaizdžiai jaučiame, jog įvykiai 
Pabaltijy ir bendrai Rvtiniame 
bloke viršija paskirų tautų ar jų 
vadų išmintį, ištvermę ir net 
politinę galią. Visame tame 
matome Dievo ranką ir todėl 
mūsų viltys ir maldos krypsta i 
Ji-

Matome, kad Dievo vykdomas 
darbas, iššaukęs mūsų tarptau 
tinį bendradarbiavimą poli
tinėje plotmėje, šaukiasi pradėti 
tarptautinį bendradarbiavimą 

ir maldoje. Matant šį reiralą, 
Amerikos Lietuvių Romos ka
talikų federacija ėmėsi inicia
tyvos suburti pabaltiečius h 
jiems draugiškas kaimynines 
tautas bendroje maldoje už Pa
baltijį. Sekmadienįhirželio 24 d., 
3 v. p.p., į Šv. Vardo katedrą, 
ekumeninėms pamaldoms — 
vakarinei maldai — mišparams 
renkasi lietuviai, latviai, estai, 
ukrainiečiai ir gudai kar tu 
uialdauti Dievą pagalbos Pa
baltijo tautoms psalmėmis ir 
giesmėmis. 

Visomis penkiomis kalbomis 
po vieną giesmę giedos Chicagos 
miesto centre esančios Šv. Petro 
bažnyčios choras — schola. 
Pamaldas tvarko kun. Antanas 
Markus. Kartu su vietiniais, 
visas šias krikščioniškas bendri
jas atstovaujančiais kunigais, 
dalyvaus ir Sibire dėl tikėjimo 
kentėjęs kun. Sigitas Tam
kevičius. Chicagos Lojolos 
universiteto dekanas ukrainie
tis Steve Hryciniak pasakys 
pamokslą. Kaip demonstravome 
tiek kartų už Lietuvą, taip šį 
sekmadienį ypač visi lietuviai 
krikščionys, esame kviečiami 
kartu susirinkti su kitais pabal-
tiečiais bei ukrainiečiais ir gu
dais bendra malda melsti lais
vės visoms mūsų tautoms. 
Tokia malda tikrai bus maloni 
Kristui, kuris paskutinėmis 
savo dienomis žemėje meldė 
Tėvą. kad visi būtų viena, kaip 
jis ir jo dangiškasis Tėvas yra 
viena, ir kuris užtikrino, kad 
visa, ko bendrai prašysime jo 
vardu, gausime. 

a.j.z. 
NAUJŲ LIETUVIŲ 

IMIGRANTŲ ŠEIMŲ 
SUSIPAŽINIMO P O P I E T Ė 

Paminklas n 
Holer.deryte ir n 

is. sustoję dar gyvi. IS kairė -
\nsas Traki? 

dr Adelė Trakime. Ra-a 

Šių metų birželio 16 dieną 
Seklyčioje buvo suruošta naujai 
atvykusioms šeimoms iš Lie
tuvos susipažinimo popietė. 
Šeimos buvo asmeniška i 
pakviestos. Dalyvavo 17 šeimų 
su vaikais, iš viso apie 30 
žmonių. Visi buvo šventiškai 
pasipuošę. 

Šios popietės tikslas buvo 
susipažinti, pabendrauti, pasi
dalinti savo rūpesčiais ir žinio
mis ir gauti naujų informacijų, 
kurios palengvintų įsikūrimo 
galimybes laisvame krašte. 

Svečiai buvo pavaišinti prie 
gražiai padengto bendro stalo, 
papuošto ramunių ir gvazdikų 
puokšte „Baltic Blossoms" 
dovana. Jautėsi šilta, draugiška 
nuotaika ir spontaniškai užsi
mezgė nauji ryšiai, atnešdami 
naujas viltis. Svečiai pasidalino 
telefonais tolimesniam bendra
vimui. 

Popietę suruošė ir pokalbius 
pravedė Julija Šaulienė, maldo
je prašydama Viešpat ies 
maloniu ir globos naujiems atei
viams. Svečius pasveikino Biru
tė Jasaitienė. Jos abi y,-a narės 

IS ARTI IR TOLI 
AUSTRALIJOJE 

— A. a. Vy tas J a n u š a u s k a s 
mirė vėžiu Australijoje. Apie jo 
mirtį pranešė jo sūnus. Liko 
žmona ir sūnus Vytas, Penny, 
Kim ir Troy. Chicagoje liko mi
rusio motina buvus i Janu-
šauskienė-Bubelienė. 

JA VALSTYBĖSE 
— Baltų S tud i jos Jackson 

mokykloje — Washingtono uni
versitete Seatt le, Wash., bus 
svarb ia i s ob j ek t a i s konfe
rencijoje, kurioje bus paliesti 
meno, bibliografijos, kalbos, 
lingvistikos, l i teratūros, isto
rijos, tautosakos, muzikologijos 
ir socialinių mokslų dalykai. Į 
konferenciją kviečiami iš Pa
baltijo mokslininkai, kurie, tiki
masi, a tvyks konferencijai. 
Studijos bus birželio 21-24 die
nomis. 

— R a m u n ė J a s a i t y t ė , Feli
cijos ir Algirdo Jasaičių, gyv. 
Forest Hills, N.Y., duktė įsigijo 
magistro laipsnį iš socialinių 
mokslų. J i anksčiau studijavo 
McGiil universitete Montrealyje 
ir baigė psichologiją, o dabar 
New Yorke ji įsigijo magistro 
laipsnį ir čia atliko praktiką. 
Taip pat ji yra baigusi Maironio 
lituanistinę mokyklą. 

— Seat t le , Wash . , ba l an 
džio mėnes į įsisteigė būrelis 
-ašyti laiškus vietinei spaudai. 
Būrelis pasivadino „911" vardu, 
jie jau atsakė apie Lietuvą 40 
kartų. Norintieji ir daugiau į šį 
būrelį įsijungti gali skambinti 
Zitai Petkienei tel. 827-0378. Ji 
duos nurodymus ir vietinių laik
raščių adresus. 

neseniai įsisteigusio Chicagos 
apylinkių Socialinių reikalų 
koordinacijos komiteto, kuris 
koordinuoja reikalingą pagalbą 
lietuviams. Popietėje dalyvavo 
ir Janina Gaigalienė, nuoširdi 
pabėgėlių globėja. 

J u l i j a Šau l i enė 

P A G E R B Ė J O N Ą SAKĄ 

Apie 50 lietuvių birželio 19 d., 
artėjant Joninėms, susirinko į 
Seklyčią Chicagoje pagerbti 
Joną Saką, daug nusipelniusį 
Lietuvai, ypač paskutiniu metu 
savo lėšomis perspausdinant 
Lietuvos seimų stenogramas ir 
Vyriausybės žinias, iš viso 
12400 puslapių. 

Renginį pradėjo prof. J. Meš
kauskas, pakviesdamas prabilti 
kun. V. Bagdanavičių, kuris iš
ryškino draugiškumo svarbą ir 
sukalbėjo maldą prieš vaišes. 

Baigiantis gausiai vakarienei, 
prof. J. Meškauskas priminė 
solenizanto gausius nuopelnus 
ekonominėje srityje, dirbant 
Ūkio banko vaJovybėje. Ypatin
gas jo nuopelnas — išleidimas 
Lietuvos seimo stenogramų ir 
Vyriausybės žinių, kurių tomai 
buvo matyti ant stalų. 

Prof. M. Mackevičius iškėlė J . 
Sako kultūringumą, toleranciją, 
nesigailėjimą asmeniškų lėšų 
ruošiant minėtus leidinius. F . 
Mackevičienė savo kalboje iš
ryškino solenizanto paslaugumą 
padėti kit iems. Dar kalbėjo J . 
Danilevičienė, prel. J. Prunskis. 
Dėkodamas susirinkusiems, Jo
nas Sakas priminė, kad iŠ Ūkio 
banko vadovybės žmonių beliko 
tik jis vienas gyvas. Dėkojo L. 
Kairiui, kur is daug padėjo ruo
šiant minėtus leidinius. O juos 
jau įsigijo Vilniaus. Kauno, To
ronto, Bonos, Yale universitetų 
bibliotekos. 

Svečiai skirstėsi jausdami pa
garbą šiam pasiaukojusiam vi
suomenininkui ir istorinių Lie
tuvos šaltinių leidėjui. 

J u o z . P r . 
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Chicago, IL 60629 
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