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Europa spaudžia JAV, 
kad „išpirktų" 

Sovietų Sąjungą 
Naujas Marshalio planas sovietams 

VVashingtonas. — Prezidento 
Busho administracija, stumia
ma Vakarų Europos vadų, 
svarsto kokiomis sąlygomis 
galėtų padėti ne į t ikė t inam 
daugbilioniniam Vakarų pagal
bos planui Sovietų Sąjungai. 

Šaltojo karo erai pasibaigus, 
klausimas kyla, a r Amerika 
turėtų padėti, o gal leisti, kad 
ten įvyktų ekonominis ir poli
tinis chaosas. 

Dar tik prieš kelis mėnesius 
JAV administracija atmetė 
panašius siūlymus ir net demo
kratų valdomi Atstovų rūmai 
tam nepritarė. To plano buvo at
sisakyta, jog pasaulyje nesusi
darytų vaizdas, kad JAV nori 
išgelbėti Sovietų Sąjungą. Bet 
dabar ekonominiai sunkumai 
dar labiau užgulė prez. Gorba 
čiovą ir Europos sąjungininkai 
prašo, kad Amerika persvars
tytų savo sprendimą. Vakarų 
diplomatiniai šaltiniai sako, jog 
Vak. Vokieti jos kancler is 
Helmut Kohi ir Prancūzijos 
prez. Francois Mitterrand yra 
suplanavę savo pagalbos Sovie
tams programą, kurią išdėstys 
prez Bushui Houstone. kai 
susitiks ekonominėje viršūnių 
konferencijoje liepos mėnesį. 

20 bilijonų p a g a l b a 
Vakarų Europos oficialūs pa

reigūnai kalba, jog Vakarai 
turėtų suteikti Sovietams 20 
bilijonų dolerių ekonomine 
paramą. įskaitant paskolas ir 
technišką pagalbą per 2 ar 3 
metus. Tai būtų labai panašu į 
Amerikos po karo Marshalio 
planą, kuriuo buvo atstatyta 

Vakarų Europa. Prez. Bushas. 
kalbėdamas spaudos konferen
cijoje Huntsville mieste, pasakė, 
kad Sovietų pagalbos klausimas 
bus diskutuojamas Houstone. 
Vėliau, ka i Valstybės sekreto
r ius James Bakeris skrido į 
Berlyną Vokietijų sujungimo 
r e i k a l u , pasakė , kad jis 
diskutuos tai dabar Europoje ir 
su japonais. 

D a r daug kliūčių 
Tačiau Amerikos oficialus 

p a r e i g ū n a s , kel iaująs su 
Valstybės sekretoriumi, pasakė 
vienam žurnalistui, kad JAV į 
tą planą dar žiūrinčios šaltai. 
Pirmiausia, dar yra teisinės 
kliūtys, kurios draudžia teikti 
tokio pobūdžio paramą. Pats 
prez. B u s h a s pasakė , jog 
Sovietai galėtų pagerinti savo 
ekonominę situacijų, jei nustotų 
siųsti 5 bilijonų paramą Kubai, 
neskaitant dar ir kitu komunis
tinių vyriausybių. Prezidentas 
sakėsi gerai suprantąs, kad 
Sovietams reikia ekonominės 
pagalbos, tačiau jie dar daug ką 
t u r į pada ry t i savo k r a š t e 
žmonių teisių srityje, o ypač 
emigracijos reikaluose, kad 
galėtų gaut i Vakarų paramą. 

Vakarų vadai bijo, jog kasdien 
blogėjanti ekonominė padėtis, 
ga l i sovietijoje suke l t i 
neramumus ir naują įtampą 
t a r p t a u t y b i ų . Gorbačiovo 
perestroikos programa nedavė 
lauktų rezultatų. Ir už tai jis 
k r i t i k u o j a m a s . Part i jos 

suvažiavimas galįs išrinkti 
naują Komunistų partijos vadą. 

Naujos respublikos žengia 
į suverenumą 

Maskva. < AP> — Kaip ir buvo 
numatyta. Uzbekistano Aukš
čiausioji taryba centrinėje Azi
joje trečiadienį patvirtino savo 
suverenumo deklaraciją, kurioje 
reikalauja didesnių teisių savo 
respublikos vyriausybei. Tai 
labai panašu i Rusijos Respub 
likos pr i imtą deklaraciją. 
Uzbekai Taškente paskelbė, jog 
jų įstatymai galioja Uzbekis
tano teritorijoje ir jų vyriausybė 
tvarko vidaus ir užsienio reika
lus, neatsiklausdama Maskvos, 
praneša ir . .Tasso" žinių 
agentūra. 

Gruzijos Respublikos parla
mentas taip pat šią savaite 
pradėjo diskutuoti savo suve
reniteto deklaraciją. Jau kovo 
mėnesi Gruzija paskelbė, kad 
Gruzijos įjungimas į Sovietų 
Sąjungą teisiškai negai oja. 

Tai nauji „galvos ska įsmai" 

— Va t ikanas naujuoju pro-
nuncijumi Amerikai paskyrė 63 
metų arkivyskupą Agostino 
Cacciavillan, kuris iki šiol buvo 
tose pareigose Indijoje Dabar
tinis Vatikano reprezentantas 
arkivysk. Pio Laghi skiriamas 
vadovauti Vatikano Kataliku 
švietimo kongregacijai. 

— R u s i j o s Par lamentas 
priėmė įstatymą, kuris suteikia 
Respublikai teisę nusavinti įn 
dustrijos fabrikus, ūkius ir gam
tos turtus, kuriuos kontroliuo
ja centrinė Sovietų vyriausybė. 

Gorbačiovui, sako Reuteris. 
Uzbekistanas yra pirmoji iš 
penkių centrinės Azijos respub
likų pasukusi atsiskyrimo keliu 
nuo Maskvos. J is turi 20 mil. 
gyventojų. Jų politinis sąjūdis 
vadinasi „Berlik" pavadinimu. 

Pramonininkai skuba 
į Maskvą 

Washingtonas . — Dar nespė 
jus rašalui nudžiūti po pasi
rašymo prekybos sutart ies , 
amerikiečių Chevron korpo
racija pasirašė susitarimą su 
Sovietų Sąjunga ištraukti alyvą 
iš prie Kaspijos jūros esančio 
alyvos lauko. Chevron vadovybė 
jau šį mėnesį pasiųs 20 techni
kos ekspertų j sovietinį Kazaks-
tana ištirti gręžimo sąlygas ir 
nustatyti alyvos šaltinių koky
bę. Richard Matzke. korporaci
jos prezidentas, pasakė, jog ten 
yra didžiausias alyvos šaltinis, 
rastas per paskutinius dešimt 
metų. Pasirašydamas sutartj 
Sovietų ambasadoje. Matzke 
pasakė, jog Sovietų Sąjunga 
vadovauja alyvos produkcijai 
pasaulyje, o Amerika yra di
džiausia alyvos sunaudotoja. 

Atskirose iškilmėse Sovietų 
ambasadoje IBM korporacija 
pa s i r a šė su ta r t į parūpint i 
13,000 asmeninių kompiuterių, 
kurie bus naudojami Sovietų 
mokyklose. Sovietai mokės už 
tai užsienio pinigais. 

Gorbačiovo varžovas 
reikalauja referendumo 

Siūlo pasitraukti i i partijos vado pareigų 

Latvijos, Estijos ir Lietuvos Aukščiausiųjų tarybų p i r t . - ' k a i . arba tų respublikų prezidentai, 
pasirašo trijų Pabaltijo valstybių santarvės ir bendrad* vimo sutartį. Kairėje — Latvijos prez. 
A. Gorbunovas, vidury — Estijos prez A. Riutelis. dešinėje - Lietuvos prez. V. Landsbergis. 

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 

Deklaracija 
Prieš penkiasdešimt metų, 1940-ųjų birželio 15 dieną. 

Tarybų Sąjunga įvykdė ginkluotą agresiją preiš nepriklausomą 
Lietuvos Respubliką, ją okupavo ir aneksavo. Šiais veiksmais 
Tarybų Sąjunga pažeidė tarptautinės teisės normas, sulaužė 
savo pačios sudarytas su Lietuvos Respublika sutartis, kuriomis 
buvo įsipareigojusi gerbti Lietuvos nepriklausomybę ir teritorinį 
vientisumą. 

Demokratinės pasaulio valstybės niekada nepripažino 
Lietuvos — tikrosios Tautų Sąjungos narės — prievartinio in
korporavimo į TSRS Tačiau tuomet, kai tą pačią birželio 15 
d. kitas agresorius užėmė Parvžių, kai dauguma Vakarų 
Europos valstybių buvo okupuojamos, Lietuva tegalėjo 
pasikliauti savo jėgomis. 

Lietuva niekuomet nesusitaikė su jokia okupacija ir per tuos 
penkerius nelaisvės dešimtmečius, netekusi trečdalio g'ventoįų, 
visomis jai prieinamomis prTemonėmis priešinosi pavergėjams, 
puoselėjo viltį atkurti savo valstybingumą. Pastaraisiais metais, 
subrendus naujoms galimybėms, tautos nepriklausomybės 
sąjūdis ypač sustiprėjo. 

Vykdydami Lietuvos tautos mandatą, mes. laistai išrinkti 
jos atstovai, 1990 metų kovo 11 dieną paskelbėme L etuvos ne
priklausomos valstybės atstatymo aktą. 

Tačiau Tarybų Sąjunga, 1989 m. Antrojo liaudie- deputatų 
suvažiavimo nutarimu pripažinusi 1939 metų TSRS Vokietijos 
slaptuosius susitarimus teisiškai nepagrįstais ir negaliojančiais 
nuo jų pasirašymo momento, pasmerkusi savo 19.-.9-1940 m. 
ultimatumų politiką ir tarptautinių sutarčių laužyną, o dabar 
deklaruojanti naują politinį mąstymą, ir toliau pretenduoja į 
užkariautojo suverenitetą Lietuvai, skelbia Lietuves Respub
likai ultimatumus ir naudoja jėgos politiką. Užkirsoama kelią 
Lietuvai užmegzti savarankiškus ekonominius ryšius, izoliuo
dama ją nuo pasaulio, TSRS kariuomenė blokuoja Lietuvos 
Respublikos sienas ir kontroliuoja Klaipėdos uosta I Lietuvą 
neleidžiama įvažiuoti užsienio piliečiams. 

Todėl Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pareiškia: 
kol Tarybų Sąjunga tęsia agresijos politika prieš tr s Baltijos 
vasltybes — Lietuvą, Estiją ir Latviją — sunku patikėt kalbomis 
apie naujuosius Europos namus ir ketinimais paki >ti tvirtus 
jų pamatus. Lietuvos Respbulikos, Estijos Respubli os ir Lat
vijos Respublikos nepriklausomybės įgyvendinimas d facto yra 
skubiai spręstina regioninė ir tarptautinė problema. - ilygojanti 
stabilumą Europoje. Atkurtos Lietuvos Respublikos vadovybė 
yra pasirengusi bet kuriuo metu pradėti šiuo kiau.Mr- i derybas 
su Tarybų Sąjungos vadovybe. 

Penkiasdešimt metų kentėjusi ir daug aukų iž laisvę 
sudėjusi Lietuva, šiandieną, ekonominės ir politir prievar
tos sąlygomis, nori tikėti, kad ji jau nebe vien:š kad viso 
pasaulio geros valios žmonės ir demokratinės vyriai bės rems 
ir gins teisėtus Lietuvos laisvės ir nepriklausomybe iekimus. 

Vyt. Lar Hsbergis 
Lietuvos Respublikos Auk- ausiosios 

Tarybos p nininkas 

Vilnius, 1990 m. birželio 15 d. 

Prašo 10 milijonų Lietuvai 
Washingtonas. Birželio 15 d. 

(UPI) — Colorado valstijos sena
torius VVilliam Armstrong pra
ėjusį ke tv i r t ad ien į į t e ikė 
Senatui įstatymą, kad būtų 
paskirta Lietuvai vienkartinė 
10 milijonų dolerių parama 
vaistais, medicinos įrankiais, 
rūba is ir ki ta r e ika l i nga 
medžiaga Sovietų blokados 
metu prieš Lietuvą. 

Kai prasidėjo Sovietų spaudi
mas ekonominės blokados būdu 
Lietuvai, tai Atstovų rūmai ir 

Senatas nubalsavo 
teikiamos jiems '•• 
Wendy Stone, sena 
gos atstovė, pran 
tatymas suteikt;, 
pagalbą. Istatyn 
prezidentą prade 
Sovietų vyriausv 
dešimties milijonu 
leistų įvežti į Liet 
padaryta per Rau 
ir Caritas orgai 
aktyviai veikia ! 

ad nebūtų 
.vatos, bet 
• iaus įstai-

- 1 , kad įs-
Lietuvai 
įgaliotų 

rybas su 
kad tą 

raibą pra-
Tai būtų 
y į kryžių 
iją, kuri 

ivoje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— I rane įvyko stiprus žemės 
drebėjimas. Jau žinoma, kad 
žuvo daugiau negu 1,000 žmo
nių, o sužeistų yra tūkstančiai. 
Drebėjimas buvo jaučiamas ir 
kaimyniniame Azerbaidžane. 

— Sovietų ir Vak. Vokietijos 
užsienio reikalų ministeriai 
septintą kartą tariasi, ar su
jungta Vokietija gali priklausyti 
NATO organizacijai. Už tai 
pasisako JAV, Britanija ir Pran
cūzija. 

— Angolos marksistų vyriau
sybė turėjo slaptus pasitarimus 
su UNITĄ atstovais — Angolos 
laisvės kovotojais, kurie kovoja, 
kad būtų įvesta demokratija 
visame jų krašte _ 

— Costa Ricos prezidentas 
Rafael Calderon, kalbėdamas 
tris dienas vykusios Centro 
Amerikos valstybių konferenci
jos uždaryme, pasakė: „Mes 
niekada neturėsime taikos Cen
tro Amerikoje, jei tūkstančių 
namuose viešpataus badas". 

— Rusijos Respublikos Aukš
čiausioji taryba birželio 20 d. 
nutarė įsteigti atskirą Komu
nistų partiją nuo Sovietų Sąjun
gos. 

— Jeruzalėje buvo areštuotas 
arabu poetas už tai, kad jo eilė
raščiai apie palestiniečių kovas, 
siekiant įsteigti Palestinos vals
tybę, nuteikė arabus prieš 
žydus. 

— Baltieji rūmai pranešė, jog 
JAV nutraukė pasitarimus su 
Palestinos Išlaisvinimo orga
nizacijos vadais, nes prez. 
Bushas yra nepa tenkin tas 
palestiniečių veikla, kaip jie 
reaguoja į teroristinius užpul
dinėjimus. 

— Lenkijos vyriausybė pap
rašė Sovietų Sąjungą leisti iš
kasti lenku karininkų kūnus, 
kad g,* lėtų joos kokiu nors būdu 
atpažinti ir parvežti į Lenkiją. 
Sovietai per 47 metus neigė 
žinias, kad karo metu buvo 
nužudyta maždaug 15,000 
lenkų karininkų ir kareivių 
Stalino įsakymu. 

— Jacksonvi l le mieste įėjęs 
Edvvard Pough j pinigų skoli
nimo įstaigą, nušovė 8 žmones 
ir pats nusišovė. Kiti penki yra 
sunkiai sužeisti ligoninėje. 

— Amerikos ambasadorius 
Rumunijoje Alan Green 

M a s k v a . R e u t e r i o žinių 
agentūra Londone skelbia, jog 
griežtosios linijos atstovas Polit-
biuro narys Jegoras Ligačiovas 
pareikalavo, kad būtų visuoti
nis balsavimas nuspręsti, ar So
vietų Sąjunga turėtų pasirinkti 
kapitalizmą ar pasilikti su so
cializmu. 

Ligačiovas pareiškė aliarmuo 
jantį pavojų, nes Aukščiausiojo 
Sovieto nutar imas pereiti iš 
centralizuotos ekonomijos į lais
vą verslo sistemą nuvestų į 
visišką kapitalizmo atstatymą. 
Jis išdėstė tradicinę marksis-
to-leninisto poziciją, kuri griež
tai priešinasi prieš dabar Sovie
tų žiniose ir Taryboje kalbamas 
idėjas. „Tie, kurie pataria lais
vą prekybą, stumia mus atgal į 
privačią nuosavybę kuri vėl 
išnaudos darbo žmones", citavo 
Ligačiovo pasisakymus „Prav-
doje", Komunistų partijos laik
raštyje. „Tebūna atsiklausta, 
kokiu keliu norėtų eiti žmonės 
ats tatant mūsų bendruomenę: 
socialistiniu ar kapitalistiniu 
Tegu būna tautos referendu 
mas" . 

I r čia r e f e r e n d u m a s 
Jo pastabos reprezentuoja 

standartinį partijos sparną ir 
išeina prieš Gorbačiovo refor 
mas, kurios aptariamos viešai 
susirinkimuose ir kurios, aišku, 
nestiprina komunizmo. Neaiš 
ku, ką Ligačiovas supranta 
„tautos referendumu", vien tik 
rusų tautos, o gal jis turi min
tyje visą Sovietų Sąjungą. Ru
sijos Federacijos komunistai, 
kaip tik susirinkę kitą dieną, 
diskutavo a t sk i ro s partijos 

įsteigimą. O tuoj po to, Uzbe
kistano Aukščiausioji Taryba 
nutarė atsiskirti nuo Sovietų 
Sąjungos; panašiu keliu skuba 
šią savaitę ir Gruzija". 

Kal t in imai Gorbačiovui 
Ligačiovas pasakė, jog j is yra 

pasiruošęs partijos Kongrese 
liepos 2 dieną apkaltinti Gor
bačiovo vedamą politiką, 
vedančią prie krašto išsis
kirstymo. Savo pasikalbėjime 
„Pravdoje"' jis pasisako tikįs, 
kad Sovietų žmones atmes 
la isvos prekybos idėjas ir 
pasirinks socializmu. 

Bet „Tasso" agentūra skelbia 
Centro Komiteto sekretoriaus 
A. Girenkos pasakymą, kad 
min. pirm. Ryžkovas yra kan
didatas Rusijos Komunistų par 
t i jos pirmojo sekretoriaus 
pos tu i . Ligačiovas vėl iau 
pasiūlė Gorbačiovui pasitrauk
ti iš partijos vadovo pareigų. į 
ką Gorbačiovas atsakė, kad tai 
gali labai greitai ir įvykti. 

J o nepasisekimas 
Sovietų Parlamentas atmetė 

vyriausybės pasiūlymą pakelti 
duonos kainas šią vasarą, ir tai 
yra Gorbačiovo pralaimėjimas, 
kad vartotojai nebūtu valstybes 
subsidijomis išlaikomi. Įsta
tymų leidėjai tai atmetė 319 
prieš 33 balsus ir pavedė iki 
rugsėjo mėnesio pasiūlyti naują 
planą. Be to. Parlamentas 
pritarė Sovietų vyriausybei at
siriboti nuo industrinio mono
polio ir suorganizuoti akcines 
bendroves, palaikyti mažesnes 
įmones ir sudaryti komercinę 
bankų sistemą. 

Penkių Europos kraštų susitarimas 
Bus galima laisvai keliauti 

Paryž ius . — Prancūzu žinių 
agentūra praneša, jog Prancū
zija, Vakarų Vokietija, Olandi 
ja, Belgija ir Liuksemburgas su
tarė šią savaitę leisti savo 
gyventojams laisvai keliauti per 
savo vals tybių s i enas . Sis 
nutarimas tur i privesti prie to, 
kad 1993 metais būtų panaikin 
tos ir visų 12 valstybių sienos, 
kurios sudaro Europos Bendruo
menę. 

Šis susitarimas turėtų pradėti 
veikti kada nors 1992 metais, 
kai tų penkių valstybių parla 
mentai ratifikuos tą susitarimą 

lNCTHCRlANO? ^ •M 
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ir kai Vokietijų susijungimas 
bus tikrai įvykęs faktas. 

Pagal tą paktą, perėjimo 
punktai būtų panaikint i tų 

nedalyvavo naujojo prezidento penkių valstybių zonoje, bet tų 
Iliescu įvesdinimo iškilmėse, kraštų vyriausybės planuoja 
Tokiu būdu reiškiamas protes
tas prieš vyriausybės įsakymą 
išvaikyti demonstrantus, kurie 
pasisako prieš komunistų vy
riausybę. 

— Atstovų rūmų Teises rei
kalų komitetas pasisakė už 
konstitucinį papildymą, kad 
butų draudžiama niekinti JAV 
vėliava. 

įvesti griežtą kontrolę imigran 
tams. Šiuo klausimu pasitari 
mai vyko 5 metus. Pats paktas 
apima penkių tautų susitarimų 
pana ik in t i s ienų t ik r in imo 
punktus, kurie apima regioną 
nuo Atlanto iki I>enkijos sienų. 

S c h e n g e n s u t a r t i s 
Šis paktas pavadintas Liuk 

semburgo miestelo Schengen 
susitarimu, kuriame jis buvo 
pasirašytas. Vak. Vokietijos 
pareigūnai neabejoja, kad ir 
Rytų vokiečiai pritars šiai 
sutarčiai. Jei šių penkių vals
tybių pasirašytoji Schengen 
sutar t is praktikoje pasirodys 
naudinga tiems kraštams, tai ji 
bus siūloma pasirašyti ir kitoms 
Europos Bendruomenes valsty
bėms. Šiuo metu aptariami 
narkotiku pirklių, teroristų, 
pabėgėlių ir neteisėtų imi 
grantų klausimai, kaip tie 
kraštai galėtų bendromis pas
tangomis nuo tokių žmonių 
apsisaugoti. 

Žmones iš kitų kraštu galės 
šiuose kraštuose laisvai būti 3 
mėnesius ir jiems nereikės vizų 
ir taip pat pereinant į tuos kraš
tus nereikės parodyti jokių 
dokumentų Tačiau kriminalis
tai bus sekami ir kito krašto 
policija galės juos suimti kito 
krašto 10 ties kilometrų ribose 
Schengen kraštai t a ip pat 
sutarė, kad kitiems kraštams, 
kuriu sąraše yra 104 valstybes, 
vizos bus reikalingos. 

KALENDORIUS 

Birželio 22 d.: Inocentas, Lai
ma. Kaributas, Paulinas Nolie-
tis. 

Birželio 23 d.: Arvydas, Van
da, Agripina. Zenonas. Vaida 

O R A S CHKAOOJE 
Saule teka 5:16, leidžiasi 8:29. 
Temperatūra dieną 79 1 , nak-

ti SI i 
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/PORTO/Cf^nPŽVALGB 

POKALBIS SU GINTARU 
UMARU 

Prieš kurį laiką rašėme apie 
Gin ta rą Umarą , vieną iš 
populiariausių Lietuvos spor
tininką. Trumpai pasikalbėjus 
telefonu, jis sutiko raštu at
sakyti į keletą jam pateiktų 
klausimų. 

G in ta ra s U m a r a s gimė 
Kaune, t en baigė „Saulės" 
gimnaziją ir Kūno Kultūros ins
titutą. Po sportinės karjeros ne
galvojo tapti treneriu ar kuriuo 
kitu sporto darbuotoju, tad 
Vilniaus universitete studijavo 
ir baigė žurnalistiką. Seoule, P. 
Korėjoje, vykusioje olimpiadoje 
laimėjo du aukso medalius ir, jo 
žodžiais, tai buvojo „romantiš
ko" sporto pabaiga. Po olimpia
dos pradėjo keisti savo gyve
nimą: mažiau laiko skyrė spor
t u i , perėjo į žu rna l i s t i ką 
(dviejuose laikraščiuose), įsi
jungė j visuomeninį ir politinį 
darbą. 

Pernai Klaipėdoje susipažino 
su Varėnoje gimusia, Šiauliuose 
Pedagoginį institutą baigusia 
Irena ir su ja sukūrė šeimos 
židinį. N e t r u k u s atėjo i r 
pasiūlymas iš JAV, iš „Coors" 
bendrovės — vienerių metų kon
traktui su tos bendrovės dvi
račių komanda. Kiek paabejo
jęs, sutiko. Ir štai, nuo š.m. kovo 
28 d. jis jau Amerikoje ir įsikū
ręs Boulder, Colorado. 

Klausimas; Sportavimo pra
džia ir didesni laimėjimai? 

Atsakymas; Su vaikščiojimu 
pradėjau ir sportuoti. O. Bū-
tautiene buvo mano pirmoji 
trenerė krepšinyje. 1978 m. pra
dėjau dviračių sportą. O Seoul'io 
olimpiadoje su dviem aukso me
daliais atšvenčiau to sporto 
dešimtmetį. 19 m. amžiaus bū
damas da lyvavau pirmose 
pasaulio pirmenybėse Anglijoje. 
Vėliau Italijoje ir Colorado 
Springs laimėjau sidabro meda
lius, o 1987 m. pasaul io 
pirmenybėse du aukso medalius 
ir, pagaliau, ki tus du aukso 
medalius Seoul'io olimpiadoje. 
Mano ger iaus ias pas iektas 
laikas 4,000 m persekiojimo 
varžybose yra 4.25.53 — tebėra 
geriausias pasaulyje. O vis dėl 
to , k i e k v i e n e r i a i s me ta i s 
sunkiausias laimėjimas būdavo 
patekti j sovietų rinktinę... 

Kl. Jūsų specialybė yra per
sekiojimo varžybos (pursuit). Jos 
mums nelabai pažįstamos ir 
suprantamos. Gal paaiškintu 
mėtė? 

At. Persekiojimo varžybos yra 
ol impinė r u n g t i s ir gana 
populiari Europoje. Jos vyksta 
velodromuose 4,000 m nuo
tolyje. Po kvalifikacinių varžy
bų 16 geriausių lenktyniauja po 
du. Po starto kiekvienas bando 
pavyti kitą ir pirmas pasiekti 
finišo liniją, todėl ir vadinasi 
, ,persekioj imo" varžybos. 
Pralaimėjęs iškrenta, o laimė
tojas lenktyniauja toliau iki 
paskutinių dviejų ir laimėtojo. 

Kl. Pernai lenktyniavote kaip 
profesionalas. Už kokią 
komandą ir kur? ir kaip sekėsi? 

At. Su keliais sovietų dvirati
ninkais atstovavau Alfa Lum 
komandai iš San Marino 
respublikos įvairiose Europos 
varžybose. Per daug energijos ir 
jėgų buvau atidavęs olimpiadai, 
taip, kad geresnių pasiekimų 
nepadariau. 

Kl. Kvietimas Amerikon, tik
riausiai, buvo labiau viliojantis. 
Turbūt apsidžiaugėte? 

At. Netiesa. Kelis kartus 
atsisakiau, nes labai rūpėjo ir 
teberūpi Lietuvos reikalai ir 

kova už nepriklausomybę, o taip 
pat Tautinio Olimpinio komi
teto ateitis. Iš kitos pusės vilio
jo naujas kraš tas , norėjau 
geriau išmokti anglų kalbą ir 
galbūt dar pagilinti studijas, 
t a ip , kad su t i kau v i e n a m 
sezonui. 

Kl. Pirmas sustojimas, kaip 
skaitėme spaudoje, buvo Bos
tone kovo 28 d. spaudos kon
ferencijai. Kokiu būdu Bostone, 
taip toli nuo gyvenamos vietos 
Colorado? 

At. Bostone buvo Tour de 
Trump lenktynių organizacinis 
komitetas; tose lenktynėse aš su 
„Coors" komanda turėjau daly
vauti. Jie norėjo mane pristatyti 
spaudai, kaip naują „Coors" 
komandos narį ir tuo pačiu 
duoti daugiau propagandos 
toms lenktynėms. 

Kl . Taip pat žinome, kad iš 
Bostono tuoj atsidūrėte lenk
tynėse Texas valstijoje. Kaip 
sekėsi? 

At . Taip, patekau iš karto į 
Tour of Texas lenktynes. Jos 
buvo įdomios ir man naudingos. 
Nebuvau pasiruošęs, bet jos da
vė man progos padirbėti dėl 
a t e inanč ių varžybų. Tose 
varžybose dalyvavo ir komandos 
iš Europos. Laimėjo Chris Hu-
ber iš mano komandos. 

Kl . Kaip atrodo „Coors" 
komanda ir kas ją sudaro? 

At . „Coors" komanda yra la
bai stipri. Iki Tour de Trump 
lenktynių jau buvome laimėję 4 
varžybas. Komandą sudaro pro
fesionalai: S. Swart iš Olandijos, 
R. Gagiolli is Italijos, M. Zanolli 
iš Olandijos, A. McCormack iš 
Airijos ir aš iš Lietuvos, kiti — 
amerikiečiai. Visi draugiški, 
fiziniai stiprūs ir mėgsta daug 
šnekėti. 

Kl. Kaip sekėsi pirmomis 
įsikūrimo dienomis, ypač kai 
žmona laukėsi pirmagimio, o 
pačiam nuolat lenktynės? 

At. Laimei, mano atstovas ir 
draugas Brian Debber (TV 
komentatorius) jau buvo sura
dęs keletą lietuvių Denveryje. 
Tai Danutė Bankaitytė-Davis, 
Arvydas ir Laima Jarašiai, Sta
sys ir Elena Mickai. Jie ne tik 
priglaudė mus pirmą naktį, 
bet kai po 10 dienų lenktynių 
Texas grįžau, žmona jau laukė 
naujame ir sutvarkytame bute. 
Pasijutome kaip namuose tarp 
tų draugiškų ir šiltų lietuviškų 
širdžių. Ačiū joms, o taip pat ir 
sporto sirgaliams Washingtone. 

Kl. O kaip žiūrite į dabartinę 
Lietuvos padėtį? 

At. Skaudu matyti vargs
tančius artimus draugus ir visą 
Tėvynę. Nepamiršiu mamos žo
džių: „Mūsų tautos nelaimė — 

Akimirka iš Lietuvos Tautinio Olimpinio Komiteto atkūrimo iškilmių Vilniuje. 1938-tųju m. LT 
olimpiados vėliavą laiko 1928 m. olimpiada dalyvis Viktoras Ražaitis. Dešinėje - praėjusių metų 
olimpiados Seoule medalistas Gintautas Umaras. Olimpinė vėliava, Lietuvos sportininkų atga
benta m-se PLS Žaidynėse Adelaidėje er.mpine dvasia apjungė trijų kontinentų lietuvius 
sportininkus. N u o t r V a l d o Mal inausko 

pasitikėti ki tais ir jų pagalba..." 
L i e t u v a l a i s v ė s n e p a s i e k s 
ginklu rankose, mūsų kaimynai 
ir priešai galingi. Laisvę pasiek
sim t ik darbu. Laimei,tokiuose 
momentuose išmokome ne t ik 
ginčytis, bet ir tar t is ; ne vien 
rėkaut i , be t ir klausytis.. . 

Kl . O sportas? Pas i t raukus iš 
sąjungos varžybų, kas nusima
to netolimoje ateityje? 

At . Padėt is tiesiog drama
tiška. Kaip bebūtų, nepateisinu 
tų trenerių ir sportininkų, kurie 
nieko nenori paaukoti an t lais
vės aukuro. Visa sportinė struk
tū r a tu rės keistis ir j au keičia
si. Smarkia i nukentės bendras 
lygis. Nauja vyriausybė negalės 
sportui skirti daugiau lėšų. O ką 
gausime, pirmoje eilėje reiktų 
mokyklų sportą ir bendrai fizinį 
lavinimą remti . Bus didelis 
galvosūkis , ka ip tai ger iau 
įgyvendinti. 

Kl. Kaip IV-os PLS Žaidynės? 
Ar jos įvyks? 

At . Neabejoju. Nuo pa t pra
džių jų organizacija yra gerose 
rankose, rėmėsi savanoriškumo 
principu ir kukliomis organiza
cinėmis išlaidomis. Tikriausiai 
j a s reiks dar apkarpyti . Reikia 
t ik t ikėt is , kad svečių įvažia
vimas bus lengvesnis. 

Kl . J ū s buvote vienas iš pa
gr indinių Lietuvos Taut inio 
Olimpinio komiteto atkūrėjų. 
Atstovavote Lietuvos TOK pas 
kardinolą V. Sladkevičių ir Lou-
zanoje, Tarptaut iniame Olimpi
niame komitete. Kokios per
spektyvos? 

At . Vilčių yra. Ypač, kai 
neperseniausiai atėjo ras tas iš 
Maskvos, kuriame sakoma, kad 
n e t r u k u s n u m a t o m a s pasi
tar imas tarp Maskvos, Tarptau
tinio Olimpinio komiteto pre
zidento Samaranch ir Lietuvos 
TOK. Kaip žinote, Louzanoje 
m u m s S a m a r a n c h n e t e k o 
matyt i . 

Kl. Ar jau galima sveikinti su 
naujagimiu ir dar amerikiečiu, 
ar amerikiete? 

At . Taip. Balandžio 26 d. 
žmona m a n padovanojo dukrą 
Just iną. Abi jaučiasi gerai, o aš 
d a b a r t u r i u t i k r a i kuo 
didžiuotis... 

Sveikiname Gintautą, sulau
kus dukrelės, o visą šeimą 
naujame pasaulyje, linkėdami 
geriausios sėkmės. Y G 
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Futbolas Chicagoje 
SAVAITGALIO RUNGTYNĖS 

MARQUETTE PARKE 
Po praėjusio sekmadienio per K a i P į l g a i Joje išsilakys, priklau

sys nuo šių rungtynių. Laimė
jus, bū tų galima pradėti svajoti 
ir apie antrąją vieta. Svajonėms 
realų pagrindą duoda sulaukti 
past iprinimai iš Lietuvos. 

Gerų vilčių „L" klubui teikia 
šių metų rezervo komanda: ji 
turi užtenkamai žaidėjų, kurie 
stropiai treniruojasi, vieningi, 
spo r t i šk i ir e n t u z i a s t i n g a i 
rungtyniauja . Jų kapitonas, 
„įsisūnytas" airis, John Cawley. 
Kaip rezervui seksis šį sekma
dienį, turėsime progos palygin
ti. Paskut inį kartą žaidžiant 
prieš „Schwaben' \ kas i w k o 

traukos, šį sekmadienį, birželio 
24 d., futbolo klubo ,.Lituanica-
Liths" vyrų komanda žais aš
tuntąsias šio sezono pirmenybių 
rungtynes prieš t radiciniai 
s t ipr ią vokiečių komandą 
,,Schwaben". Rungtynės vyks 
Marąuette parko aikštėje 3 vai. 
po pietų. Rezervo komanda 
rungtyniaus ten pat pirmą 
valandą. Futbolo mėgėjai 
kviečiami paremti saviškius 
sunkiose varžybose. 

„Liths" komanda šiuo metu 
stovi trečioje vietoje tarp dešim 
ties major divizijos komandų. 

įskaitant sekmadienį (VI-17), 
Italijoje vykstančiose pasau
linėse pirmenybėse jau pra
vestos 24 futbolo rungtynės. Iš 
viso bus 52 žaidimai; pirmeny
bės (bent numatytų susitikimų 
atžvi lgiu ' jau a r t ė j a prie 
pusiaukeles. Dar teks sužaisti 
12 rungtynių, kad užbaigti baig
mės turnyro pirmąjį ratą. Po to, 
tolimesnės varžybos bus pra
vestos vieno minuso sistema — 
pralaimėjai rungtynes ir gali 
vykti namo. nes iš tolimesnių 
varžybų rinktinė bus išjungta. 

Kas gi įvyko per tas 10 dienų 
nuo varžybų pradžios birželio 8 
d. vakare, kai įvyko atidaro
mosios rungtynės tarp dabarti
nio čempiono Argentinos ir 
afrikiečių atstovo — Kamerūno 
rinktinės? 

Kiekybiškai 
Per tas 24 rungtynes prie

šininko vartininkas buvo nuga
lėtas 53 kartus. Taigi įvarčių 
vidurkis per rungtynes 2.2. Tre
jose iš jų nei viena komanda 
neįstengė įmušti įvarčio ir rung
tynės baigėsi 0 : 0 . Čekoslova-
kai, žaisdami prieš JAV(taip pat 
ir Vak. Vokietijos rinktinė var
žybose prieš Jungtinį Arabų 
Emiratą, pasiekė po 5 įvarčius; 
abu žaidimai pasibaigė 5:1. 
Vokiečiai pr ieš jugoslavus 
laimėjo 4:1; tuo jie veda įvarčių 
medžioklėje. 

Dažniausiai pasitaikęs rezul
tatas - šykštus 1:0 laimėjimas. 
Du kartus tokiu pasiekimu 
„pasipuošė" seimininkai; kiek 
jie bebandė, kombinavo, puolė ir 
taikė į priešininko vartus, per 
90 min. žaidimo, teįstengė 
pasiekti po vieną įvartį, tuo 
pelnydami laimėjimą. Italai 
taip įveikė savo šiaurinius kai
mynus austrus ir jaunuosius 
amerikiečius, k u r i e po 
skaudaus 1:5 pralaimėjimo 
prieš čekoslovakus, italams 
pasidavė tik tuo vieno įvarčio 
skirtumu. Naivesni amerikiečių 
žurnalistai b a n d ė tai net 
laimėjimu aiškinti... 

Įvarčių medžioklei vadovauja 
2 vokiečiai — veteranas Lother 
Matthaeus ir Rudi Voeller, 
pasiekė po 3 golus. 

Ne t ikė tumai 
Jau pirmosios rungtynės 

pateikė nemažą netikėtumą — 
pasaulio meisteris Argentina 
turėjo nusileisti juodojo žemyno 
atstovams iš Kamerūno 0:1, 
nors ta komanda dalį laiko žaidė 

prieš trejus metus, mūsiškiai 
gavo pylos net 11:0. Ir vyrų 
komanda tada skaudžiai nuken
tėjo - pralaimėjo 2:6. 

Gal to nereikėtų priminti, bet 
istoriją žinoti būtina. 

Veteranų komanda žais šį 
šeštadienį, 5 vai. vakare, Mar
ąuette Parko aikštėje, prieš 
„Croatia". 

Paskut inėse rung tynėse 
„Liths" veteranai užtikrintai 
laimėjo pr ieš ukra in ieč ių 
„Wings" rezultatu 2:0. j j . 

tik su 10 žaidėjų, o paskutines 
kelias minutes net 9-se. Jei 
vienas afrikietis nebūtų prašo
vęs kamuolį pro tuščius vartus, 
rezultatas būtų dar įtikinančiau 
skambėjęs. O kad kamerūnie-
čiai gerai žaidžia, jie įrodė savo 
antrose rungtynėse, įveikdami 
rumunus 2:1, rumunams prieš 
tai paklupdžius sovietus 2:0. 
SSSR pralaimėjo ir antrą savo 
susitikimą — tą kartą prieš 
argentiniečius 0:2; jiems jau 
labai maža vilčių po pirmojo 
rato dar likti Italijoje. 

Nors Vak. Vokietija savo 2 
laimėjimais gal ir nesukūrė 
netikėtumų, įvarčių gausa (iš 
viso 9), daug ką nustebino — kai 
kas kelia klausimą ar vokiečiai 
ne per daug anksti taip įkaito ir, 
ko gero, turės atvėsti. Kont
rastui — viena iš stipriųjų Eu
ropos rinktinių — dabartinis 
žemyno meisteris Olandija — 
nesugebėjo įveikti naujokų 
egiptiečių; turėjo pasitenkinti 
1:1 rezultatu. O prieš Angliją 
Sardinijos Cagliari stadione 
olandai nepešė nei vieno įvarčio 
— turėjo tenkintis 0:0. Tačiau 
per tas — iš anksto stipriai 
išgarsintas rungtynes — chuli
ganai buvo bekompromisiškai 
apvaldyti. 

Belgų pasirodymas tai vienas 
iš tyliųjų netikėtumų. Prieš 
Pietų Korėją jie įtikinančiai iš
sikovojo 2:0 pergalę, gi kitose 
rungtynėse įveikė Urugvajaus 
vienuolikę, nors puslaikį bel
gams teko žaisti su 10 žaidėjų, 
įdomu bus kaip aukštai belgai 
sugebės iškopti šiose varžybose. 

Laimėtojai 
Pirmoje grupėje šeimininkai 

bei čekoslovakai jau užsitikrino 
bent po vieną žaidimą antrame 
rate. B grupėje kol kas tik Ka
merūno rinktinė kvalifikavosi 
to l imesnei e iga i . Trečioje 
brazilai pelnė teisę tolimesnėse 
varžybose dalyvauti. Prieš šve
dus jie išsikovojo 2:1 laimėjimą, 
gi jaunąją Costa Rico rinktinę 
jie įveikė 1:0 rezultatu. D 
padalinyje kol kas tik Vak. Vo
kietija įkopė į antrą baigmės 
ratą, o penktoje grupėje tik Bel
gija kol kas pakilo į antrąjį ratą. 
Gi į Siciliją ir Sardin i ją 
„ištremta" F grupė dar nei 
vienos rinktinės nekvalifikavo 
tolimesnėms varžyboms. Iki šiol 
visos 4 tos grupės rinktinės 
išsikovojo po 2 lygiąsias. 

Bendra i p a ė m u s 

Gyvendami krašte, kuris taip 
stipriai pabrėžia rezultatus, 
pasigendame daugiau įvarčių — 
tačiau iki šiol pasiekti duome
nys nestebina, nes gynybinis 
elementas futbole per paskutinį 
dešimtmetį itin sustiprėjo. Tik, 
kaip minėta, vokiečiai parodė 
netikėtą išimtį. Ar tai ateities 
prošvaistės ženklas ar t ik 
atsitiktinis reiškinys — sunku 
šiuo metu pasakyti. 

Nors bilietų parduota daugiau 
negu 90%, į stadionus susiren
ka kur kas mažesni būriai. 

DR. KENNETH J. YERKES 
OR. MAOOALEN BEUCKA3 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tsl. (312) 739-5556 

507 8. Gllbsrt, LaGrange, IL. 
Tsl . (708) 352-4487 

J e i t ik žmogus turėtų iš
tvermingumo, jam beveik nebū
tų nega l imų pasiekti dalykų. 

Chamisso 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
priklauso Ho!y Cross m Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 t t rsst , CMcago 
Tsl. (1-312) 434 8949 (veiKia 24 va i ) 

įPirm.. antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v 

Kab. ts l . (1-312) 471-3300; 
Rsz. (709) 442-9297 

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

7722 S. Ksdtfs Avs., 
CMcago, M. 90992 

Pirm., an t r . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Kab. (1 -312) 739-4477; 
JRsz. (709)249-0097; arba (709)249-9591 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDtCAL 8UILOING 

9449 Oo. PiUssM Rosd 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

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

3900 W. 95 91. 
Tsl. (709) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

9132 S. Ksdzls Avs . , CMcago 
(1-312) 925-2970 arba (1-312) 499-4441 

DR. K. A'. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

ManMt (709) 994-9527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGUA 

9132 S. Ksdzts. CMcago, M. 
Ts l . (1-312) 925-2970 

1195 Dundss Avs. , Elgin, III. 90120 
Tsl . (709) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 9 . Pulaskl Rosd. 
Tsl. (1-312) 595-2902 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr.. ketv. :r penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9095 9 . Robsrts Rd.. Hlckory Hite, 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tsl . (709) 599-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantį* Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tsl. (1-312)479-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tsl. (709) 599-9101 
Vai pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiKo akinius 
2919 W. 71«t 9t . 

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

Palos Vision Csntsr, 7152 W. 127th 51 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tsl . (709) 449-1777 

Tsl. kabtnsto Ir buto: (709)952-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 9o. 501b Avs., Clcsro 

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

JONAS V. PRUNSKIS, M.D 
Gydytoias i f chirurgas 

Anesteznos ir skausmo gydymo specialistas! 
Sherman ligoninė. Elgin. IL 

Tsl . (709) 537-0005 
Skambinti galima 24 vai 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR gROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. MIcMgan Avs., 9wKs 324 Ir 
5935 5. Pulaskl Rd., CMcago, IL 

Tsl. (1-312) 595-2990 (veikia 24 va i ) 
Valandos pagal susitarimą 

T. RAMA, M.D. 
Specialybė — Chirurgija 
2454 Wsst 71 st ttrsst 

Tsl. (1-312) 434-1015; Rsz. (700) M2-09M 
Va) pirm antr Ketv. ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2939 W. 71st. 9t., CMcago. M. 

T s l . : (1-312)439-0100 
11900 9ou1hwsst Mtgtnray 
Palos Mslgbu. M. 90493 

(709) 391-0220 (709) 301-0222 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 91st Otrsst 

KsMnsto tsl. (1-312) 737-111 
RsaM. (709)395-4911 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2959 W. 93rd 9lrsst 

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

Kabineto tsl. (1-312) 771-2990. 
Rs«. (709) 449-9540 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2494 W. 7 l s t Otrsst 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tsl . (1-312) 595-0349; 
Rsz. (1-312)779-9933 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4299 W. 93rd 91 
Vai pagal susitarimą pirm ir Ketv 12-

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

EDMUNDS V1Ž1NAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
9199 9 . Arcbsr Avs. (pn« Ausim: 

Valandos pagal susitarimą 
Tsl . (1-312) 595 7758 

Kab. tsl. (1412) 999-31M; 
Namu. (709) 391 -3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9749 Wsst 93rd ttrsst 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susilanmą 



Mišių liturgija mus 

APRENGIA KRISTUMI 
Savo salėmis, klasėmis ir susi

rinkimų kambaria is , ir ypač 
mūsų lietuvišką veiklą palai
kančių klebonų rūpesčiu, mūsų 
parapijos ir šiandien yra mūsų 
kultūrinės ir Lietuvos vadavimo 
veiklos c e n t r a i s . Beveik 
visuomet, išsiskirstydami po jų 
salėse įvykusių renginių jau
čiamės atgaivinti savo lietuviš
kume, pajuntame sustiprintą 
ryšį ne t ik su kitais lietuviais, 
bet ir su visa Lietuva. Ir nors 
daugelis kiekvieną sekmadienį 
tose pačiose parapijose daly
vaujame ir sekmadienio Mi
šiose, išskyrus kokias nors ypa
tingas, retkarčiais ypatingai 
suorganizuotas pamaldas, iš 
pamaldų dažniausiai išeiname, 
nesijausdami labiau suartėję 
nei su Dievu, nei su Mišiose kar
tu su mumis dalyvavusiais 
asmenimis. O kaip jau skaitėme 
šioje vietoje praėjus ius du 
penktadienius. Mišių liturginių 
apeigų t iks las kaip tik yra ta i 
pasiekti, ka ip savo ganytojiš
kame laiške apie liturgiją rašė 
kard. J. Bernardin. Kodėl tokie 
skirtingi poveikiai civilinių ren
ginių ir pamaldų? 

Iš savo patirties sakyčiau, kad 
einant į minėjimą ir einant į 
pamaldas, tur ime skirtingus 
tikslus ir todėl skirtingai atėję 
elgiamės. I lietuviškus rengi
nius dažnai einame solidarumo 
jausmo vedami. Kai atėję pama
tome savo bičiulius, kaimynus, 
sveikinamės, pasijuntame lau
kiami ir ki tus sveikiname. Ir 
pagaliau, kar tu pergyvenę jau
dinančią programą arba kitaip 
patyrę bendrą reikalą ir į ta i 
atsiliepę aukomis, plojimais, 
himnu ar kita taut ine giesme, 
bei po to pasidalinę savo jaus
mais ar nuomonėmis pasišneku
čiavimuose, išeiname, pasijutę 
artimesni vieni kitiems, lietu-
v i škesn i . 

Gi į sekmadienio pamaldas 
neretas einame iš individualios 
,.Dievo baimės" , išvengti mir
tinos nuodėmės, iš įpratimo, ar 
dėl to, kad po Mišių galėsime 
per kavutę susitikti su pažįs
tamais, o Mišiose ramiai pabūti 
irgi nėra nemalonu. Greičiausia 
yra ir įvairesnių priežasčių, bet 
turbūt mažai suklysiu teig
dama, kad ne tiek daug kas eina 
dėl to. kad jaučiasi gyvais 
Kristaus kūno nariais, kurie 
sekmadienį kar tu melsdamiesi 
ir dalindamiesi Kristaus auka. 

gyvenime. Kai kunigas mus 
kviečia „Melskimės" , prieš 
maldą paliktą tylos valandėlę 
skiriame asmeniškai nurimti, 
susitelkti, kad kunigo kalbami 
Pradžios maldos žodžiai būtų ir 
mūsų asmeniška malda. 

Giedojimas Mišių pradžioje 
yra mums duota priemonė pasi
just i besimeldžiančios bend
ruomenės nariais, jis nėra pa-
vestinas tik profesionalams (ar 
chorui). Anot kardinolo, „Kan-
toriai ir muzikos instrumentais 
grojantieji parenka tokias gies
mes, kad žmonės norėtų ir 
galėtų jas kar tu giedoti", prisi
mindami, kad giesmės nėra tik 
puošmena, o dalis viso bendros 
maldos veiksmo. „Liturgijoje iš
reiškiame Dievui tiek daug, kad 
vien žodžių visam tam išreikšti 
neužtenka". Giedojimas yra bū
t ina mūsų maldos išraiška. 

Ir kunigas, kaip susirinku
siųjų tikinčiųjų vadovas, turi 
svarbią tarnystę, pravesdamas 
Mišių pradžios maldas. „Savo 
pilną dėmesį skirdamas tikin
tiesiems, jis mus veda kryžiaus 
ženklu, pasveikinimu, įžangine 
malda. Priedinių žodžių turi 
būti labai maža. kad persižegno-
įimas, pasveikinimas ir įžan
ginė malda nepranyktų žodžių 
gausybėje ir skubė j ime" . 
Bažnyčios ati t inkamas sezoni
nis papuošimas, l i turginiai 
veiksmai ir žodžiai turi būti taip 
atliekami, kad nereiktų prie
dinių paaiškinimų ar komenta
rų, jis rašo. Jei visa tai deramai 
ka r tu atl iksime, pasijusime 
esantys vieningai besimeldžian
čia krikščionių bendruomene. 

Nuo pirmojo skaitinio iš Šv. 
Rašto iki „Tikinčiųjų maldų", 
kurios vyksta po pamokslo ir 
Tikėjimo išpažinimo, dalyvau
jame „Žodžio liturgijoje". Pa
grindinis mūsų veiksmas šioje 
dalyje yra klausymasis. Bet tai 
yra veiksmas, ne pasyvus sė
dėjimas. O Šventojo Rašto 
skaitymas ir pamokslo sakymas 
tam bendruomenės veiksmui 
tarnauja, anot kard. Bernardin. 
Tačiau dažniausiai, labai men
kai klausomės. Mūsų sugebėji
mas klausyt is beveik neiš
vengiamai atbunka, kai kas
dien esame bombarduojami ne
nutrūkstančio žodžių srauto. 
Bet kito pakaitalo klausymuisi 
nėra. Liturgijoje esame mokomi 
klausymosi meno. Ką išmoks
tame čia, nešamės į kasdieninį 

PREZIDENTAS 
DESINFORMATORIAUS ROLĖJE 

KAD NEPAMIRŠTUME 
AUKŲ 

Nuo gegužės 29 d. ligi birželio 
3 d. nevainikuotas caras M. Gor
bačiovas, ieškodamas ūkinės ir 
politinės pagalbos „supuvu
siuose kapitalistiniuose kraš
tuose", lankėsi Kanadoje ir 

BRONIUS AUŠROTAS 

bei būrys žurnalistų ir net tokia 
asmenybė kaip bu v. JAV amba
sadoriaus Maskvoje Averell 

JAV. Mano giliu įsitikinimu Harriman našlė bei kiti žinomi 
jam buvo parodyta neužpelnyta liberalai, labai artimi proko-
garbė, kaip valstybės atstovui munistinei propagandai, buvo 
atvykus į svetimą kraštą, to pakviesti į Sov. S-gos ambasadą 
reikalauja diplomatinis pro- Washingtone. 
tokolas. Jis Budapešto žudiko Buvo įdomu ir priklu kiaušy-
Jurijaus Andropovo parinktas tis, kai M. Gorbačiovas, atsaky-
vadovauti Sov. Sąjungai, nuo damas į sen. Mitchell klausimą 
1985 m. buvęs šiose pareigose apie Sovietų ekonomiką, šiam 
ligi paskutinių dienų. Jis to atsakymui panaudojo net 25 
tikrai neužsipelnė. Daly vauda- min. iš visai konferencijai skir-
mas tarptautinio masto spaudos tos vienos valandos. Nepagailėjo 
konferencijose, paklaustas apie komunistinei sistemai priklau-
padėtį Sov. S-gos okupuotoje 
Lietuvoje, jis melavo, gal ir iš 
baimės, jog gali netekti dabar 
įsigyto imperatoriaus sosto. Gal 
būt buvo pasižadėjęs savo tik
riesiems v-kams KGB Liubjan-
kos rūmuose, kad skleis melus 
ir desinfomaciją apie 50 metų 
okupacijoje laikomą mūsų Tė
vynę. 

Prileidžiu, kad imperatorius, 
prieš išvykdamas į šią iškylą. 

sančio bizūno, nesukdamas į 
vatą labai pašlijusios ūkinės 
būklės imperijoje, ieškodamas 
tam ..objektyvių" priežasčių. So
vietų darbininkui nepagailėta 
rykščių, nes jis neturi jokio 
veržlumo, iniciatyvos ir tik 
laukia įsakymų iš viršaus". 

Po šio ilgo aiškinimo, kurį 
JAV žurnalistai klasifikavo 
kaip filibuster sen. Dole pa
siteiravo, kaip reikalai šiandien 

prieš palikdamas Kremlių, buvo tvarkosi ok. Lietuvoje. Į šį labai 
išsamiai apšviestas, kuriuos diplomatiškai suredaguotą 
melus ir kuriems klausytojams 
jam būtų parankiausiai užsie
niuose paskleisti, kad jie kiek 
nors priliptų prie klausytojų 
smegenų. Apie melus ir šio po-

klausimą M. Gorbačiovas 
pradėjo aiškinimu, kad „kad 
kažkoks muzikantas ir jam net 
nėra žinomas, ar jis yra geras 
muzikas jie pasiskelbė... na, ir 

būdžio desinformaciją geriausiai jie (atseit, lietuviai ir sovietai) 
nusimanė Reicho propagandos pateko į nenumatytus spąstus, 
ministeris Josefas Gofbelas. J is nes tokie dalykai nėra numatyti 
tvirtino, kad „meluok, meluok sovietinėje konstitucijoje. Šiuo 
ir vis tiks.kas nors liks reikalo 
nežinančioje visuomenėje". 

Neliesiu nieko, kas buvo dera
masi apie Vokietijų sujungimą, 
kas ir liko neišspręsta, nežiūrint 
Camp David aplinkos ir pasi
važinėjimo golfo žaidimui skir
tame automobilyje. „Du didieji" 
taip ir nepajėgė tų problemų 
i šnarp l io t i . Čia p a t e i k s i u 
analizę ir sprendimą M. Gorba
čiovo kalbos apie Lietuvos bylą, 

perestroikos metu mes sutin
kame daug įvairių problemų, 
kaip nepriklausomybių pasis-
kelbimai, svetimų kalbų naudo
jimas, pilietybės klausimai ir 
1.1. Visos šios problemos 
privalomos geriu apsvarstyti.. 
Ir kai kuriose respublikose 
neleidžia net 10 metų balsuoti. 
Ir štai Lietuvos trečdalyje 
teritorijos įvyksta rinkimai, dar 
prieš Sovietų parlamentą dvi 

kaip ji buvo pristatyta JAV dienas prieš balsavimą... Ir šis 
Senato vadovams Sov. S-gos Lietuvos parlamentas pasiskel-

sus t ipr iname savo tapatybę gyvenimą: išmokdami įdėmiai 
kaip Kr is taus darbo tesėjais klausytis Dievo žodžio ir į jį 
savo šeimose ir bendruomenėse, 
kaimynystėse — kaip Kristaus 
kara lys tės statytojais 20-to 
šimtmečio pabaigoje. 

O Dievo Dvasiai taip galingai 
veikiant ne tik Lietuvoje bet ir 
visoje žemėje šiomis dienomis, 
kai mes patys norime Lietuvai 
padėti, kad ir ji būtų Kristaus 
karalystės žemėje centras, ar 
mums nereiktų su tokiu pačiu 
sąmoningumu dalyvauti Mi
šiose, k a i p da lyvau jame 
minėjimuose, demonstracijose? 
Savo laiške „Our Communion, 
Our Peace, Our Promise", kard. 
Bernardin ka ip tik padeda 
suprasti Mišių sąrangos prasmę 
ir t ikslus, kad mokėtumėm pri
imti ir naudotis gausiomis Mi 
šiose teikiamomis malonėmis, 
kad mokėtumėm leisti pačioms 
Mišių liturgijos apeigoms mus 
„apvilkti Kristumi", kad pasi-
darytumėm panašūs į jį. ; 

T' dėl Mišių bendravimą su 
Kristumi ir pradedame per-
sižegnojimu — sava ranka pasi-
ženklindami tuo kryžiumi, ku
riuo buv'ome paženklinti Krikš
to metu. kuriuo būsime paženk
linti mirdami, ir kurio aukos 
ženkle s t eng iamės gyvent i 
kiekvieną savo gyvenimo dieną. 
Kalbėdami ar giedodami „Vieš
patie, pasigailėk" ir „Gloria", 
prisimename ir savo poziciją-ro-
lę ir Dievo, mums su juo ben
draujant — tiek Mišių maldoje, 
tiek ir kasdieniniame savo 

deramai atsiliepti, išėję į kas
dieninį gyvenimą mokame ati
džiai išklausyti ir savo šeimos 
narių, bendradarbių, paties 
Dievo, ir pasaulio — su visų jo 
žmonių rūpesčiais. 

Sekmadieniais dažniausiai 
girdime vieną skaitinį iš Seno
jo Testamento — Hebrajų Švent
raščio, vieną iš Naujojo Testa
mento raštų ir vieną iš Evan
gelijų. Per trejus metus bažny
čioje yra perskaitomos veik 
visos Evangelijos, didelė dalis 
kitų Naujojo Testamento raštų 
ir daug Senojo Testamento 
dalių. Skaitiniai parenkami 
pagal liturginių metų sezonus — 
Adventą. Kalėdų laikotarpį. Ga
vėnią ir Velykų laikotarpį. Ki
tais metų sekmadieniais — eili
niais sekmadieniais . Evan
gelijos ar Laiškai (antrasis skai 
tinys) skaitomi ištisai, kas 
sekmadienį pradedant , kur 
buvo palikta praėjusįjį. 

Kartu išklausydami Dievo 
įkvėptojo, krikščioniška gyve
nimą formuojančio žodžio, ir 
leisdami jam mus paveikti, jo 
iškeliamiems klausimams ir iš
šūkiams mus neraminti, mus 
skatinti ieškoti atsakymo, keis
ti savo gyvenimą, kilninti mūsų 
širdis, teikti mums paties Kris
taus viziją, tampame panašesni 
j Kristų, jei išgirstąjį žodį ne tik 
išklausome, bet ir įgyvendina
me. 

a.j.z. 

ambasadoje Washingtone birže
lio 1 d. sukviestiems JAV par-
lamentarmas bei r inkt iniams 
žurnalistams ir kitiems super-
liberalinio pasaulio dignito
riams, garbinusiems Staliną ir 
dabartinius jo įpėdinius. 

Spaudos konferencija 
Kremliaus a m b a s a d o j e 

Kviestiniai JAV senatoriai 
kaip Senato pirm. Mitchell. 

bia nepriklausomybę ir nutaria 
išstoti iš Sąjungos. Tai sukelia 
susirūpinimą mūsų visuome
nėje, nes įvyksta lyg koks „coup 
deta t" , sakyčiau perversmas, 
kai tuo tarpu Lietuvoje gyvena 
800.000 kitataučių, nedalyva
vusių jokiuose rinkimuose, ir jie 
gyvena buvusios Gudijos terito
rijoje. Pastaro;.', priskirta Lietu
vai po antro pas. karo. Dar 
priedo J. Stalinas nuo Kalinin
grado (Karaliaučiaus) srities 

mažumos vadas sen. Bob Dole atskyrė Klaip-dą ir pridėjo prie 
(R), senatoriai Pell ir Bentsen Lietuvos sudėties. Ir po to, kai 

Lietuvos parlamentas nubalsa
vo, k a m ir mes buvome prie
šingi, jie reikalavo grįžti prie 
Gudijos ir lenkai reikalavo pri
sijungti prie Rusijos... Ir ta ip 
susidarė tie 800,000 iš gudų ir 
lenkų ir ką su j a i s df^ys 
lietuviai? Lietuvoje y ra daug 
ryšio priemonių, kariuomenės ir 
apie visa t a i re ik ia gerai 
pagalvoti. Gal geriau pravesti 
Lietuvoje referendumą. Mes 
siūlysime... Lietuviai patys 
netiki, kad už juos balsuotų 
žmonės atsiskirti. Šios visos 
teritorijos ištisus šimtmečius 
buvo nukrypusios į Rytus. Taip 
pat ir prekybos ryšiai su kitomis 
S-gos respublikomis y ra pasie
kę 50^- metinės apyvartos, jau 
nekalbant apie medvilnę, alyvą 
ir ki tas žaliavas. Visą šį atsis
kyrimą sugalvojo ... naciona
listai, separatistai, avantiū
r i s t a i . . . T a i g i Sov. S-gos 
Aukščiausioji taryba nutarė, 
kad Lie tuvos p a r l a m e n t o 
n u t a r i m a i ne tu r i jokios 
juridinės galios. Prezidentui 
buvo suteikta galia atstatyti. 
Dar visai neseniai aš su Ryž-
kovu.norėdami išeiti iš šios 
situacijos, buvome susit ikę 
Prunskienę ir pareikalavome, 
kad atšauktų. . Mes stengėmės 
surast i t inkamą sprendimą, 
nepanaudodami k ra š tu t in ių 
priemonių... Taip pa t ir kitose 
respublikose (turima galvoje 
Latvija ir Estija — aut . ) panaši 
būklė... Žinoma.latviai niekadi 
negalėtų pravesti referendumo, 
pas juos vos 50*^ latvių... Kai 
pas mus lankėsi Prancūzijos 
prezidentas Fr. Mitterrand aš jo 
paklausiau: kodėl j iem prireikė 
net dešimtmečio suteikti Kale
donijai nepriklausomybę? 

Mes galime ir toliau tęsti 
diskusijas. Pas mus netrūksta 
nei geros valios, nei noro toliau 
kalbėtis, nes tai yra peres
troikos egzaminas... Mes tikime, 
kad JAV kongresas mus supras. 
Prieš baigdamas, norėčiau pa
klausti Senato vadus, kodėl jie 
nekritikavo savo vyriausybės už 
Panamos užpuolimą? Panama 
yra nepriklausoma valstybė! 
Jū s sakote, kad taip baisiai 
mylite laisvę, o kur jūs buvote, 
neleisdami savo vyriausybei 
užpulti Panamą? Čia gal yra ne 
dvigubas, bet trigubas moralės 
standarto išniekinimas. Vienas 
standartas jums, o kitas pana-
miečiui. a r ne ta ip?" Sov. S-je 
gyvename pagal mūsų Konsti
tuciją ir mes ją ginsime..." 

Po šitų suktų ir kvailų aiš
kinimų sen. Mitchell atsakė, 

AURELIJA M. 
BALAŠAITIENĖ 

Kasmet, artinantis birželio 
liepų žydėjimui, skausmingą 
^auriųjų išvežimų sukaktį mini 
viso laisvojo pasaulio lietuviai, 
pagerbdami skaudų ir liūdną 
deportacijų aukų tragedijos 
atminimą. Šiais metais sukan
ka 49 metai nuo tos lemtingos 
dienos, kai Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos staliniškų deportacijų 
aukos skausmo ašaromis krau
ju į pasaulio istoriją įrašė naują 
dvidešimtojo šimtmečio gėdos 
lapą. 

Clevelando Pabaltiečių komi
tetas kasmet rengia deportacijų 
minėjimus su ekumeninėmis 
pamaldomis, dalyvaujant kata
likų ir protestantų dvasinin 
kams. Šiais metais Clevelando 
lietuvių Šv. Jurgio parapijoje 
susirinko didokas būrys visų 
trijų Pabaltijo tautų atstovų su 
savo dvasiškija. vėliavomis ir 
programa. Dailiai paruoštas 
programos lankst inukas su 
himnų t e k s t a i s ir detal ia 
ekumeninių pamaldų programa 
skelbė dienos temą: „išleisk 
mano žmones". Pamaldas ben
drai pravedė Šv. Jurgio parapi 
jos klebonas kun. Juozas Bace
vičius, pre l . Aleksandras 
Goldikovskis, latvių pastorius 
Arnolds Usis ir estų pastore 
Kersti Kimmel. Jungtinis Pa 
baltiečių choras, vadovaujamas 
dirigentes Ritos Kliorienės, 
vargonais pritar ant Gediminui 
Pur l iu i , pamaldas pradėjo 
angliškai, sugiedodamas „Šven 
tas Dieve, mes garbiname Tavo 
Vardą". Programoje buvo pasi 
gesta svečio iš Lietuvos, G. Pur
lio pavardės. Toliau sekė estiška 

kad, jeigu Lietuvoje bus dar 
kartą rinkimai, tai Lietuvos 
liaudis pasisakys už laisvę ir 
nepriklausomybę... „Na, ir 
puiku", jam atrėžė caras. 

Paskutinė spaudos konferen
cija įvyko birželio 3 d. pre
zidentūroje. Joje buvo pakar
toti visi jau seniai žinomi susi
tarimo faktai, tepasilikta prie 
fakto, kad nei dėl Vokietijos 
sujungimo, nei dėl Lietuvos 
nebuvo pasiektas sprendimas. 
Kai korespondentas Gorbačiovą 
paklausė, kokie sprendimai dėl 
Lietuvos, tai jis pakartojo be
veik pažodžiui tai, kas iš anglų-
rusų kalbų mėginta beveik pa 
žodžiui atpasakoti. 

Reikia šiandien grumtis už 
laisvę Lietuvos vyriausybės 
vadovams. Kova bus sunki, bet 
gal Boris Jeltsinas bus tas 
ramstis, kuris padės įveikti 
visas, kad ir sunkiai nuga 
limas, barikadas. 

giesme, p rad inė m a l d a ir 
keturiomis kalbomis pateiktos 
Švento rašto ištraukos iš Ex-
odus 7:14-18 skaitymas. Kle
bonas kun. Bacevičius pasakė 
ugningą pamokslą palygin
damas žydų išvedimą iš Egipto 
žemės su laisves reikalaujančių 
Pabaltijo tautų laisvės siekimu. 
„Mes turime tą skriaudą ir 
tironiją skelbti visam pasauliui, 
kad tai daugiau nepasikartotų", 
kalbėjo jis. Jo pamokslas buvo 
palydėtas šūkiais. Atkartotinės 
maldos buvo pritaikytos dienos 
temai, maldaujant Aukščiausią 
priimti maldas už Pabaltijo ir 
visų pavergtų tautų laisvę. 

Gražiai buvo sugiedota Jono 
Dambrausko „Malda už tėvy
nę". „Tėve mūsų". Susirinku
siems maldininkams dvasiškiai 
suteikė palaiminimą. Clevelan
do miesto tarybos atstovas per
skaitė mero Michael VVhite pro
klamaciją, kuria birželio 10 
diena yra skelbiama Pabaltijo 
tautų diena. Tą dieną miesto ro
tušėje plevėsuoja jų vėliavos. 

Pamaldos buvo baigtos pabal-
tiečių himnų giedojimu. Po pa
maldų dalyviai ir svečiai susi
rinko į parapijos salę ir ten buvo 
vaišinami užkandžiais, kava. 
Tai buvo puiki proga pasikalbė
ti ir padraugauti su bendros 
istorijos ir siekių draugais lat
viais ir estais. 

Pabaltiečių komitetas Cleve-
lande yra labai veiklus, jung
tinėmis jėgomis eilę metų buvo 
surengęs demonstraci jas ir 
minėjimus, garsinančius savo 
tėvynių tragediją. Šiais metais 
svečių tarpe nesimatė kviestų 
Amerikos politikų: pagaliau 
įsitikinta, kad jų ankstyvesnis 
tuščiažodžiavimas, minėjimų 
metu žadant kovoti už laisvę Pa
baltijo tautoms liko neįrodytas 
d a r b a i s . Ta rpusavy je ben
draudami, privalome sujungti 
mūsų jėgas, stiprėti dvasioje, 
sut inkant su ta mintim, kad 
re ik ia l a i ky t i s t r ad i c in ių 
Amerikos principų, kurie rei
kalauja laisvės visiems žmo
nėms, visoms tautoms. Sujungę 
vieningai jėgas, mes stiprėsime 
dvasioje, siekdami laisves Lie
tuvai. Latvijai ir Estijai. 

SEN. SIMONO P A J A M O S 

Sen. Paul Simon ir jo žmona 
praeitais metais turėjo 188.368 
dol. pajamų. Senatoriaus alga — 
89.500 dol . bet iždas dar 
apmokėjo — 37,181 dol. jo išlai
dų Gavo dar pensijos iš Illinois 
valst. ir turėjo kitų pajamų. 

KAI LAISVĖ ŠVITO 
Žmonių mental i te tas 

J U O Z A S RUDZEVIČIUS 
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Kokių ulonų pulko švenčių dienomis besiren?; ančių 
žmonių būrių būriai, minia pripildė centriniu .atvių 
šaligatvius, užtvindė gatvių pakraščius. Sugu/> šiems 
žmonėms šventės jau prasidėjo, kai išgirdo nu karei
vinių atjojančių, atidainuojančių ulonų pirmuosius 
dainų garsus. Nurimusi minia klausėsi senovi - reali
jomis aidinčių, vis aiškiau girdimų dainos žodžių. 

Balnokit broliai žirgus, balnokit broliai žirgus, 
Balnokit broliai žirgus, reiks karan joti 
Paduok sesule kardą, paduok sesule kardą. 
Paduok sesule kardą, reiks priešą kirsti 
O ten jau iš tolo saulėtam ore matėsi besipup111^'08 

iečių viršūnėse prisegtos vėliavėlės. Sidabri; zgėjo 
raitelių pentinai, blykčiojo iššveisti kard.; vietė 
kilpsočiai, žirgų žąslai. Pasigėrėtinos ulonų : ' -Pnės 
uniformos traukė visų akis. Raitelių galva- i 'bino 
ružavais graiželiais, šviesiais viršeliais kepu" - švys
čiojo mundierų sagos. Iš tolo švietė, krūtines pu' 
šios pynės. 

Ir jojo ten pro minią šauniu jaunu ulonų •> 
būrio, greta po gretos, vis vyras į vyrą. žirgą -
kaip surinkti. Skambėjo akmenų grindiniai. 1 >•} 
žirgų pasagų skeliamos kibirkštėlės. Raiteliu-
jaunuolių. jaunų vyrų būriai. 

Ne vien jauni vaikinai, ir pagyvenę, pra/ 

švie-

s po 
•rgą, 
čiojo 
•dėjo 

ūki

ninkai nuo ulonų, nuo jų ristų žirgų neatitraukė akių. 
Kiti vyresnio amžiaus vyrai ir kurią koją atmetę 
priekin, rankomis į šonus įsirėmė, išpūtę krūtines. įsi-
reižę ulonais puikavosi, lietuviais gimę didžiavosi, di
džiavosi, kad laisvos Lietuvos žemėj auga toki šaunūs 
raiteliai ir žirgai. Ir žilstančios moterėlės lingavo 
galvomis, džiaugsmu, pasididžiavimu parasojančiomis 
akimis dėkojo gerajam Dievui, kad jų rūpesčius 
laimino, laimino išauginti šitokius pasigėrėtinus 
sūnus. Jaunuolių būriai tebesekė ulonus, tebelydėjo 
juos gatvėmis. Lydėjo juos ir savo metus, mėnesius 
skaitė, kada ir jie ulonais, gusarais ar Geležinio Vilko 
dragūnais joti galės. 

Po parado, link kareivinių tolstančių ulonų dainų 
žodžiai vyrus viliojo, vedėjuos raitelių gūdaus likimo 
keliais. 

Jei aš negrįšiu, jei aš negrįšiu. 
Jei aš negrįšiu, žirgelis parneš. 
Ant aukšto kalno, ant aukšto smėlio kalno, 
Ant aukšto smėlio kalno berželis žaliuos... 
Ir merginos būtų kartu ėjusios, o būtų ir į tolimus 

kraštus ulonus lydėjusios, jei būtų leidęs tas moteriškas 
drovumas... 

Tai giliais vakarais, kai šv. Jono vabalėlių švys 
čiojantys žiburėliai, šokančių, grojančių žiogelių 
nostalginės muzikos kėlė nerimą, viliojo, vedė jas 
kažkur į neužmatomus tolius.. O kai išbudęs mielas 
žavus ilgesys, mielesnis už gėles, pripildė vakaro tylą, 
jos ne daržely darbavosi, ne su gėlėmis kalbėjosi, vis 
ilgesio žodelius rinko, taikė. Savo neramuole širdele 
motinėlei be žodžių skundėsi, jai visą didį jaunų dienų 
rūpestėlį be žodžių išsakė, o pačius gražiuosius ilgesio 
žodelius sudėjo > dainas. 

O, motin, motin, motinėle mano. 
Kodėl nepagimdei mane akmenėliu' ' 
Kodėl nepadėjai šalia vieškelėlio. 
Kur ulonai joja ir dainas dainuoja?... 
Dainą pamėgo plačių apylinkių jaunimas. O kai 

tyliais vakarais būdavo mielas, žavus ilgesys išbunda, 
ši daina aidėjo neišskaičiuojamuose kaimuose Ne 
mažiau ja žavėjosi, ją dainavo ir mokslus einančios 
merginos... 

Gudų ba t a l i ono l e i t enan tas 

Atsikuriant Lietuvos valstybei. Gardine susi
formavo Gudų savanorių batalionas ir dalyvavo Lie
tuvos nepriklausomybes kovose. Jo nuolatine pastovio 
bazė buvo Gardine. Batal ionui vadovavo maj. 
Rozmanas. 

Šia proga gal tiktų paminėti, kad 1860 m. M. Le-
betkino pravestame gyventojų surašyme Gardino 
gubernijos pietinėje dalyje jotvingiais užsirašė 30.929 
gyventojai. Ten M. Lebetkinas pažymi, kad jotvingiai 
nuo lietuvių ir rusų skyrėsi grubesniais papročiais ir 
išvaizda. Jie kalbėjo slaviškai su lietuvių kalbos 
tarsenos ypatumais. Nors savo kalbą jie jau buvo 
pamiršę, vienok iš protėvių dar tebežinojo, kad jie yra 
ne rusai, lenkai, gudai ar lietuviai — bet jotvingiai. 
O nuo Gardino į pietus Baltvyzio girių dar ir dabar te
beteka jotvingių pavadinta Jotvos upė. Ten netoli nuo 
Narvos upės aukštupio yra Jotvingių miestelis. Tai vis 
buvusių senųjų jotvingių žemių išlikę liudininkai. Tai 
argi nebūtų pagrindo tikėti, kad ir šio Gudų bataliono 
karių tarpe galėję būti ir senųjų jotvingių ainių? 

(Bus daugiau) 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Lemont, 111. 

UŽ L I E T U V O S LAISVĘ 

Neseniai Lietuvių centras 
Lemonte kartu su JAV Lietuvių 
Bendruomene, Amerikos Lie
tuvių Taryba, Vyriausiuoju Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetu bei 
Lietuvių „Hotl ine" surengė 
Laisvės dieną. Jos tikslas buvo 
pa r emt i Lie tuvą, išdidžią, 
tačiau mažą ir labai nuskriaus
tą tautą, atkreipti Amerikos 
visuomenės dėmesį įjos neleng
vą dabartinę padėtį. 

Vėsus oras ir pamažėl krap-
nojantis lietus kėlė nerimą, kad 
į Lietuvos laisvės dieną susi
rinks nedaug žmonių. Tačiau 
nuogąstavimai nepasitvirtino. 
Dargana neišgąsdino tikrų Lie
tuvos patriotų. Jau gerokai 
prieš renginio pradžią į Lietuvių 
centrą Lemonte nesulaikomu 
srautu ėmė plaukti automo
biliai. Visos pastatymo aikštelės 
buvo greit užpildytos ir automo
bilius statyti teko prašyti pas 
mūsų kaimynus. Svečius jau 
nuo gatvės pasitiko muzika. 
Garso įrangą, taip pat ir sceną 
prieš centro pagrindini įėjimą 
sustatė Edmundas Račiūnas su 
savo darbščiais vyrais. Šūkiai ir 
vėliavos priminė visiems, kokia 
proga jie čia susirinko. Netru
kus gyvomis gėlėmis papuoš
ti centro koridoriai buvo sau
sakimši žmonių. Vieniems rūpė
jo apžiūrėti centro pastatą, ki
tiems — pasikalbėti su draugais 

Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkui dr. Antanui Razmai. 
Altos atstovei D. Meilienei, Vii-
ko atstovui Algiui Regiui. Ren 
ginio pabaigoje buvo išklausyta 
pastabų dėl Lithuanian Hotline 
ir Mercy Lift. Vėliau centro 
svečiai galėjo apsilankyti archi
tektūros parodos atidaryme, 
apžiūrėti lietuvių tautinį dailės 
muziejų. Laisvės dienos dalyviai 
buvo vaišinami lietuvišku mais
tu — kugeliu, lietuviškomis deš
romis ir kopūstais. Nors ir 
nelepino karštas oras. lauke 
vyko gegužinė, grojo muzika, 
svečiai vaišinosi. Laisvės dienos 
dalyviai neapleido Lietuvių cen
tro iki vėlyvo vakaro, o skirsty
damiesi palinkėjo, kad centras 
ir toliau sėkmingai prisidėtų 
prie kovotojų už Lietuvos laisvę. 

Angelė Kavakienė 

East Chicago, IN 
LB VEIKLA 

LB East Chicago apylinkės 
visuotinis susirinkimas įvyko 
gegužės 20 d. Sv. Kazimiero 
parapijos salėj Gary, IN, daly
vaujant dideliam būriui apy
linkės lietuvių. 

Valdybos veiklos pranešime 
pirm. B. Vilutienė pareiškė, kad 
nuo Lietuvos valstybės atsta
tymo akto paskelbimo LB užda
viniai gerokai pasikeitė. Buvo 
paruošti angliški laiškų tekstai 
JAV prezidentui, senatoriams ir 
kongresmanams, informuojant 

CLASSIFIED GUIDE 

r 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAJC 
REALTORS 

GREiT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią s'.a.cą prašome 
paminėti, kad esate arba/ iome būti 
Rimo Stankaus Klijentais Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai . 

S mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite P IRKTI ar PARDUOTI 
N A M Ą mieste ir pr iemiesčiuose Sąži
ninga patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BEL^-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

East Chicagos lietuviai pas Indianos senatorių Luger. Iš kairės: B. Vilutienė, sen. Richard C. Luger, 
T Jogela ir W. Ruzgą Vv'ashingtone. 

aukštesnės mokyklos baigia
majai klasei apie dabart inę ir 
teisinę Lietuvos padėtį. 

Paskubom buvo paruošti są
rašai ir B. Pečiulienei , K. 
Domarkui ir V. Ruzgai pa
dedant buvo surinkta „Lithu
anian Mercy Lift" 1673 dol. ir 
perduota „Lithuanian Hotline". 
P in igų r i n k i m a s t ę s i a m a s 
toliau. Suorganizuotas infor
macijos tinklas, skubių žinių 
perdavimui. Tinklą sudaro: K. 
Smilgienė, B. Pečiulienė, V. 
Damušienė, A. Nevardauskas, 
K. Domarkas ir W. Ruzgą. Metų 
eigoje aukomis paremta lietu
viškos mokyk los , s p a u d a , 
parapija, LB institucijos, lietu
viams ginti komitetas ir t.t. 

Pirm. B. Vilutienė padėkojo 
visiems nariams, aukotojams 
t a l k i n i n k a m s , o y p a č J. 
Neverauskui, kuris rinko aukas 

LB valdyba palaiko gerus san
tykius su vietinėm senatorių ir 
kongresmar.u įstaigomis ir in
formuoja juos apie įvykius Lie
tuvoje, kaip .supranta lietuviai. 
Birželio 1-2 d. Washington, 
D.C., demosntracijose dalyvavo 
LB East Chicago apylinkės 
valdybos nares B. Vilutienė V. 
Damušienė ir R. Dambraus
kienė. Jos nuvežė Amerikos LB 
paruoštą informacinę medžiagą 
apie Lietuvos padėtį sena
toriams ir paliko jų įstaigose. 
Valdybai buvo žinoma, kad 
senatoriai ir kongresmanai tuo 
laiku buvo atostogose. 

LB valdyba ruoš met inę 
gegužinę rugpjūčio 26 d. Vilučių 
sodyboje, Schererville, IN. 
Gegužinės pelnas bus skiriamas 
atgimstančia; Lietuvai paremti. 

A. Vilut is 

nuo Dievas nebaido musių 
beuodegės karvės. 

Fulani afrikiečių patarlė 
-+• 

K E L I A U K I T E P A B A L T Y J E 
S A V A R A N K I Š K A I ! 
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A GU/Df TO THt BAiriC STATIS 
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Vliko atstovas Algis Regis, Lietuvos generalnis konsulas Vaclovas Kleiza, Altos atstovė Daiva 
Meilienė, JAV Bendruomenės pirmininkas dr. Antanas Razma. Illinois valstijos atstovas Sam 
Panayatovich, valstijos senatorė Judy Baar Topinka ir valstijos senatorius William Mahar. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

KAS IŠRADO AKINIUS? 
Maždaug penktadalis žmo

nijos dėvi akinius. Kur ir 
kada išrasti akiniai, nežinoma. 
Manoma, kad juos išrado XIII a. 
pabaigoje, tikriausiai Veneci
joje. Iš pradžių akinius pradėjo 
dėvėti Europoje, o vėliau Azi
joje. 

Bet akinių istoriją galima 
susekti iš anksčiau. 

įžymu? Romos filosofas 
Seneka rašė, kad raštą galima 
geriau matyti, žiūrint pro van
dens pripildytą rutulį. 

Arabu matematikas ir optikas 
Alchazenas, gyvenęs maždaug 
tūks t an t a i s i a i s mūsų eros 
metais, pirmasis nurodė akinius 
kaip daiktą, padedantį skaitant. 

Bet patys akiniai pirmą kartą 
pavaizduoti Ugono portrete Tre-
vize 1317 m. Tais pačiais metais 
ant florentiečio Armat i pa
minklo buvo pažymėta, kad jis 
— akiniu išradėjas. 

A GUIDE T O THE BALTIC 
STATES 

yra pirmasis išsamus kelionių vado
vas po Balti jos valstybes anglų 
kalba. 

320-ties puslapių apimties knygoje 
pateikia svarbi informacija, skirta 
turistui, norinčiam laisvai ir sava
rankiškai keliauti. Informacija, ku
rios Inturistas neduoda. 

Amerikos pabaltiečių paruoštas ir 
išteistas vadovas informuoja, kur 
nakvoti, ką daryt i , ką matyti ir kaip 
keliauti. Taip pat teikia kultūrinę ir 
istorinę informaciją. 

Kaina. $17.95 (JAV) 
+ 2.05 persiuntimas 
$20.00 

(Virginijos valstijos gyventojams 
reikia primokėti 4 .5% mokesčių.) 

Užsakymus priima: 

Ingrida Kalninš 
INROAOS, I N C . 
P. O. Box 3 1 9 7 

Merrl f ield. v A 22116-3197 

(703 ) 641 -9118 

ir pažįstamais, tretiems — gau
ti informacijos apie Laisvės 
dienos dienotvarkę. Garbės 
svečius prie registracijos stalo 
pasitiko Nijolė Maskaliūnienė, 
Alina Domanskiene. Alė Liepo-
nienė ir pasveikino juos atvykus 
į Lie tuvių centrą, pr isegė 
atpažinimo ženklelius, informa
vo apie iškilmių eigą. 

Laisvės diena prasidėjo šv. Mi-
šiomis. Po Mišių buvo pakeltos 
JAV ir Lietuvos vėliavos, sugie
doti himnai Po to žodis buvo su
t e i k t a s valdybos vicepirmi 
ninkui Modestui Jakaičiui, ku
ris pasveikino visus Laisvės 
d i enos da lyvius , t r u m p a i 
papasakojo, kokia proga ji buvo 
surengta. Valdybos pirmininkas 
Rimas Domanskis pakvietė kon-
gresmana Richard Durbin. Dar 
kalbėjo senatoriai Paul Simon, 
Alan Dixon. Lietuvos generali
nis konsulas Vaclovas Kleiza ir 
ki t i . Jie nušvietė dabart inę 
Lietuvos padėti, pri tarė jos 
žmonių laisves siekiams, iš
reiškė nuomonę, kokiu keliu 
g a l i m a ei t i pr ie ša l i e s 
nepriklausomybes. Po to lie
tuviams buvo perskaitytos Illi
nois valstijos rezoliucijos. Jos 
buvo įteiktos Lietuvos generali 
niam konsului V. Kleizai. JAV 

juos apie mūsų pageidavimus. 
Balandžio 4 d. demonstracijų 
metu. NVashington. D.C, buvo 
aplankyti Indianos senatoriai ir 
apskričių kongresmanai. 

Senatoriai Richard C. Luger ir 
Dan Coats atsiuntė padėkos 
laiškus Lietuviu Bendruomenei 
už tikslų ir teisingą lietuvių 
nuota ikų pristatymą. Savo 
laiške senatorius R. C. Luger 
rašo: ..aš pažadu jums ir East 
Chicago LB. kad ir ateity steng
siuosi pasukti mūsų vyriausy
bės laikyseną konstruktyvia 
linkme. 

LB ir Altą organizavo ir gau
siai dalyvavo demonstracijose 
balandžio 18 d. prie Radison 
hotel Merril lvil le IN. Čia 
lankėsi Sovietu ambasados pir 
mas sek re to r ius Igor 
Chr ipunov Rytojaus dieną 
didieji šiaurės Indianos laik 
rašč ia i ..The T i m e s " ir 
..Post-Tribune" pirmam puslapy 
aprašinėjo demonstracijas ir 
pasikalbėjimus su jų rengėjais. 
Laikraščių simpatijos labai 
aiškios: už lietuvius. Lietuvą ir 
Lietuvos nepriklausomybę. 

Susidomėjimas Lietuva labai 
padidėjo amerikiečių tarpe. LB 
pirmininkė B. Vilutienė buvo 
pakviesta ir kalbėjo Lovvell 

savo bendradarbių amerikiečių 
tarpe ir V. Damašiui . padau
ginusiam šimtus laiškų nuorašų 
Amerikos va ldž ios pare i 
gūnams. 

Ateinantiems metams į LB 
valdyba išrinkta ir pareigom 
pasiskirstė: pirm. B. Vilutienė. 
vicepirm. V. Damušienė ir J. 
Neverauskas, sekr. R. Damb
rauskienė, ižd. S. Holiušienė. o 
revizijos komisiją sudarys B. 
Tampauskienė. R. Nemickas ir 
A. Vilutis. 

Pradedant 1 9 M m. Hapoa 2 d., kaa iasta<lien( 
8:40 Iki 10 v v 

p«r W P N A ( b o v . W O P A stotis) 1 4 9 0 A M 

Žemė L 
,.Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika - tvalkata - matarų pasauli* • sportas • literatūra - kinas satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
.Pasakų pasaulis mažamečiams l ietuviukams" 

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

Anlanca Communicat ions, rnc. 
408 South Oak Park Avanua, Oak Park. IL 6 0 3 0 2 

t a i . nr. 848-8980 

TORGSYN TORGSYN 
5542 Geary Blvd., San Francisco, CA 9412! 

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-6721 
415-752-5721 (FAXi 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valsti)Ose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine Įstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6 6 1 0 S . Pulaski. Chicago, IL 6 0 6 2 9 
( 3 1 2 ) 7 6 7 - 6 6 5 5 

I ietuviams žinomas ir patikimas vardafe 

OrtlUQ£ 21 
KMIEC1K REALTORS 

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

DANUTE MAYER 
284-1900 

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

1 Vakaru* nuo Kedzle naujesnis, ge
rai prižiūrėtas 3 butų, 1 Vi aukšto mū
rinis namas ir garažas — vertas 
dėmesio! 

Pulkus Investavimas: 12 butų mūras 
arti 107 St. ir Harlem; 65,000 metinių 
pajamų, visi butai modernūs. Suinte
resuoti - NEDELSKITE! 

Įkyrėjo miesto triukšmas? Par
duodama nuosavybė phe 5, vienas su 
kitu sujungtų ,/ežerų; 5 atskiri, 2 mieg. 
namukai, tinkami gyventi ištisus metus. 
Tik 2Vj vai kelio į rytus nuo Chicagos. 
Indianoje 

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

LB MIS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras ŠimaHJs.Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S- Kadzl* Ava. 
Tol. 436-7878 

Grnu«. 21 
OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont. I l l inois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

(708) 257-7100 IRENA STANIULIS ( 7 0 8 ) 257-5446 

N a m a s apžiūrėjimui sakmei.. 
biržel io 24 d . , 1-4 v. p.p. 

206 E. Ma ln St., 
Cary, IL 

Parduoda sav. Žavus 3 mieg. 
. . r a n c h " ; oro vėsinimas, valg. 
kamb . , didelė virtuvė: šeimos 
kamb. . kietmedžio grindys; ištisas 
rūsys; baseinas ir atvira veranda; 
didelis aptvertas kiemas; . .pat io". 
dujomis kaitinamas . .gr i l l " : visi 
namų apyvokos reikmenys: arti 
traukinio, mokyklų ir bažnyčios. 
Skambint i : 708-639-4323 . 

. FOR SALE 

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

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKES! 

TV. VCR'S 
TELEFONAI 

CAMCORDERS 
Vo l t a i . as 127 220 

RADIJAI IR VCR 
RADIJO ĮRENGIMAI 

T i n k a n t y s Sov . S ą j u n g a i 
KOMPIUTERIAI 

Su rusišku raidynu 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LŪPV DAŽAI 
SUVENYRAI 

tamlautlo* kalno* JAV 0«> a 

Priimam ut*a*ymua tlatonu M vl*u JAV mtoatu k> M * " V "r*i,u 

Parduodamo automobiliu* gimlnamt Sov. Sąfunęoi. 
Parjodama pinigu* Pakvietimai ii IzraaMO-

M ū * ų p a r d u o t u v e niunlia v mok iu 
ruAių rad i ju* i r e l e k t r o n i n i u * pr ie . 
ta inu* i Sov. Sąjunga *u apmokėtu 
a r b a n e a p m o k ė t u m u i t u 

V a l a n d o s : 
p i r m . - t r e £ d . 11-8 
k e t v i r t d - f t e i t d . 11-7 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
t • * 

** 
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit už 
automobil io ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W«st 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

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

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

312-776.3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Vyras ieško bet kokio darbo: 
prie elektros ar namų remonto ir 
pn Skambinti: 

tai. 312-925-6616. 

Atvykęs vyr. amžiaus liatuvis 
pageidautų sutikti būsimą gyveni
mo draugę. Prašyčiau rašyti: M. 
Kamattfs, 5421 $. Mozart. Chi
cago, IL 60632. 

Klasiško stil iaus mūrinis namas 
Lemonte. tik $74,900! 
Siek tiek paremontuotas gali būti žavingas! 
Medines gundys, prancūziškos durys, daug 
pagerinimų Didelis, medžiais apaugęs, 
sklypas Rami apylinkė. Greit parduosim 

Žavus, senasnls 2 a. namas Lemonte 
Uždara veranda, drožinėtos ąžuolinės 
durys. 4 mieg.. 2 vonios ir ištisas rūsys. Tik 
$131,900. 

Dvlajų aukštų. 4 mieg. namas 
Lamonte; ąžuolinės durys ir apdaila. 
Žavingas pagrind mieg kamb. su atskira 
vonia $195,000 

Lamonte „Tudor" stiliaus namas; 1 akro 
sklypas, daug medžių: 4 mieg . skliautų 
lubos, langai stoge, kietmedžio grindys: 
..intercom". žavi virtuvė Daug kitų priedų 
$315,500 

OLSICK A CO. . REALTORS' 
1180 State Street 
Lemont. Ill inois 60439 Qp*\w 
(708) 257-7100 2 1 

$\TETQ 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode. Du raitu JOJO, Leliūnų 
Kadrilis. Parovėja. Rolenderis. 
Pjesė skrabalams. Untytė, j 
šventę, Kadrilis ir polka. 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris Kanklių grupės 
vadovė — Daiva čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo, 1989 
Kaina su persiuntimu 12 dol. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 83rd St. 

Chicago, IL 60629 



VAISTAI RIEDA VILNIUN 
Lietuvių bendruomenių humani t a r inė 

paga lba Lietuvai 
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menė praneša, kad 20 tonų iš 
Prancūzijos suaukotų vaistų 
buvo sėkmingai nuvežti iš 
Paryžiaus į Vilnių sunkveži
miais birželio 14-15 d. laikotar
pyje. Tai pirmasis sunkvežimių 
konvojus sėkmingai pralaužęs 
blokadą žemės transporto būdu. 
Nuvežta „analgesics", antibio
tikai ir kiti vaistai. Kad vaistai 
sėkmingai atvyko į Vilnių, bir
želio 18 d. patvirtino iš Vilniaus 
į Paryžių siuntęs telegramą 
Sveikatos ministeris Juozas 
Olekas. Didžiausią dalį siuntos 
35,000 dol. finansavo Australi
jos lietuviai per Australijos 
Pagalbos Lietuvai vajaus prog
ramą to paprašius PLB Pagal
bos Lietuvai vajaus centrinio 
komiteto pirm. Vytautui Bie
liauskui. Skubiai reikalingo in
su l ino neaps i imta s iųs t i , 
kadangi jo transportui reika
lingi šaldomi sunkvežimiai, 
kurių tuo metu nebuvo įmano
ma gauti. Tokia siunta organi
zuojama jau dabar iš Europos. 

Prancūzijos LB pirmininkas 
Ričardas Bačkis pranešė, kad 
šiomis dienomis iš Frankfurto. 
V. Vokietijos, jau pajudėjęs an
t r a s sunkvežimių konvojus, 
kuris veža daugiau kaip 10 tonų 
suaukotų vaistų Lietuvon. Šio 
konvojaus organizavime kartu 
su vokiečių tarptautinėmis šal
pos organizacijomis daug dar
bavosi Vokietijos LB humanita
rinės talkos reikalams paskirta 
Bartusevičienė. Trečias kon
vojus susidedantis iš daugiau 
kaip 20 tonų vaistų, suaukotų 
iš Belgijos, vyks gavus žinią, 
k a d V. Vokiet i jos s i u n t a 
sėkmingai pasiekė Lietuvą. 
Vi sus konvojus f inansuoja 
Austral i jos Lietuvių Bend
ruomenės sukauptos Pagalbos 
Lietuvai vajaus lėšos. 

Anot Bačkio, galimybė dykai 
gauti dar daugiau vaistų iš Eu
ropoje esančių vaistų kompani
jų yra reali. Mažos Europos lie
tuvių kolonijos nepajėgia su
telkti reikalingų sumų perveži
mui . Jo nuomone, efektin
giausias būdas padėti Lietuvai 
humanitarinėje srityje — vaistų 
bei produktų pateikime yra 
neeikvoti lėšas perkant pro
duktus, jei juos įmanoma gauti 
dykai Europoje, bet verčiau 
finansuoti pervežimą Lietuvon. 
Tuo atveju, kad aukojami pro
duktai dykai ir kituose kraš
tuose, yra susitarta, kad bus 
galima juos persiųsti į Varšuvą 
iš kur, susikaupus pakanka
mam kiekiui, jie bus atsiimti 
Lietuvos pajėgom. 

Nuo šių metų balandžio mėne
sio Europoje įsisteigė komitetas, 
kurio tikslas suburti Europos 
Lietuvių Bendruomenes į bend
rą pagalbos Lietuvai komitetą, 
kurio pagrindinis tikslas orga
nizuoti humanitarinę pagalbą 
Lietuvai. Komitetui, suside
dančiam iš Prancūzijos, Švei
carijos, Belgijos, V. Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenių atstovų 
pirmininkauja Ričardas Bačkis 
iš Prancūzijos, o sekretoriauja 
Bartusevičienė iš V. Vokietijos. 

Greitas ir t ikslus Australijos 
lietuvių pagalbos suteikimas ir 
kooperavimas įgalinant Euro
pos lietuvių pastangas Lietuvon 
nusiųsti vaistus, yra girtinas 
pavyzdys, kaip bendrom jėgom 
yra įmanoma pasiekti gerų ir 
sėkmingų rezultatų. 

Pagal dr. Bieliausko praneši
mą PLB valdybos posėdžiuose 
Clevelande birželio 17 d. per 
palyginti trumpą laiką per PLB 
Pagalbos Lietuvai programą, 
sukaupta nemaža lėšų: Austra
lijoje 100.000 dol.. Kanadoje 
60.000 dol.. PLB 32,000 dol.. 
Brazilijoje 1,100 dol. Kaupiamos 
lėšos pagal vajaus tikslus negali 
nejudinamos stovėti bankuose. 
Kitu atveju Pagalbos Lietuvai 
programa nepasiekia savo tikslo 
teikti skubiai reikalingą pagal
bą Lietuvai. 

Iki šiol jau greitai ir sėk
mingai sunaudo tos d idelės 
sumos projektų vykdymui. Pir
masis projektas s ė k m i n g a i 
įvykdytas tai Kanados lietuvių 
suaukotų lėšų 20.000 dol. dėka 
komunikacijos sistemos įgyji-
mas Lietuvai. Antrašais sėk
mingai įvykdytas projektas — 
Australijos lietuvių suaukotų 
35,000 dol. dėka humanitar inės 
pagalbos transportui iš Europos, 
Europos LB kraštų suorgani
zuotai medicininei pagalbai į 
Lietuvą. 

Gab i j a 

MŪSŲ KOLONUOSE 

Rockford, Iii. 
S V A J Ū N A S R U T K A U S K A S 

- N A U J A S D A K T A R A S 

Šių metų birželio 7 dieną Chi-
cagoje Ill inois un ive r s i t e to 
odontologijos mokykla išleido 
naują laidą d a k t a r ų - d a n t ų 
gydytojų. Iš viso 103. Tarp jų 
diplomą gavo ir Svajūnas Rut
kauskas. Paulinos ir Kazio 
Rutkauskų sūnus. 

Jaunasis daktaras studijavo ir 
baigė Chicagos universitete. Po 
mažos p e r t r a u k o s įstojo į 
University of Illinois, odontolo
gijos mokyklą. Tuo pačiu metu 
tęsė s tudi jas i r Ch icagos 
universitete, iš kurio gavo ma
gistro laipsnį. Illinois universi
t e te buvo a k t y v u s n a r y s 
A.S.D.A (American Student 
Dental Association): Ši or
ganizaci ja a t s tovau ja 58 
odontologijos mokykloms su 
15,000 s tuden tų . J i s buvo 
paskirtas į A.S.D.A. tarybon. 

Dr. Svajūnas Rutkauskas 

Vėliau buvo išrinktas vyriausiu 
redaktorium Ir 1989 metais 
S v a j ū n a s buvo i š r ink tas 
A.S.D.A. prezidentu. Šios parei
gos pareikalavo daug laiko, bet, 
nežiūrint to, jis neatsiliko ir stu
dijose. 

Pirmaisiais studijų metais 
Svajūnas buvo apdovanotas 
Arm a n d H a m m e r Dental 
Award (For best contribution in 
any area of dentistry). Baigimo 
iškilmėse birželio 6 dieną jis 
buvo pagerbtas Pierre r auchard 
Academy Award (For outstan-
ding ąualities of leadership). Ir 
birželio 7 dieną American Col-
lege of Dentists Award (For 
outstanding among his and her 
classmates). 

Tolimesnėms studijoms yra 
priimtas į Harvard universitetą, 
bet vienerius metus praleis 
Chicagos universiteto ligonines 
programoje. 

Jaunojo daktaro laimėjimu 
džiaugiasi žmona Charmaine. jo 
t ėva i P a u l i n a ir Kazys 
Rutkauskai ir visi giminės. 

Daktarui Svajūnui Rutkaus
kui visi linki sėkmės ateities 
planuose ir neužmiršti lietu
viškos veiklos, kurią jis pradėjo 
Rockfordo lietuvių „vargo" mo

kykloje. Čia minėjimuose šoko 
ir grojo akordeonu. Už grojimą 
įvairiose varžybose turi laimėjęs 
daugiau kaip 6 0 trofėjų. Sėk
mės, daktare. — K. 

Laiškas 
NEGI DAR 

NESUSITARIAMA 

Tikiu, kad nuo š.m kovo 11d.. 
kai Lietuvos Aukščiausioji tary
ba paskelbė visam pasauliui, 
kad mūsų Tėvyne susigrąžina 
1940 m. birželio 15 d. Sov. S-gos 
diktatoriaus Stalino suokalbyje 
su Hitleriu iš mūsų pavogtą 
krašto nepriklausomybe, visi 
užsieniuose gyveną tautiečiai su 
džiaugsmu ir nerimu seka ten 
toli anapus Atlanto vykstančią 
kovą už laisvės susigrąžinimą. 

lietuviai esame Visi — 
Lietuviu Fonde ar esi? 

* 

3001 \VEST S9TH STREET 
CHKTAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: (312) 471-3900 
U.S.A. 

Šiai kovai paremti ir gauti 
reikalingą nepriklausomybės 
pripažinimą JAV ir Vakarų 
demokratijose, kuri per 50 metų 
žadėta visoms trims Pabaltijo 
tautoms, šių metų gegužį Lie
tuvos min pirmininkė Kazimie
ra Prunskienė lankėsi Kanado
je, JAV ir Vakarų Europoje. Aš 
Kanados pilietis su giliu pasi
tenkinimu skaičiau spaudoje, 
kaip puikiai K. Prunskienė 
buvo sutikta Kanados išeivių 
lietuvių. Deja, man neteko laik
raščiuose pastebėti, kad JAV 
Lietuvos laisvinimo veiksniai 
mūsų laisvės kovoje būtų K. 
Prunskienei, Lietuvos minis-
terei p i rmin inke i , parodę 
reikalingą pagarbą ir respektą. 
Man eiliniam piliečiui kyla rim
tas klausimas: ar Amerikos lie
tuviškieji veiksniai vis dar 
nesuranda bendros kalbos 

DRAUGAS, penktadienis , 1990 m. birželio men. 22 d. 

šiame laba i r i m t a m e reikale ir 
toliau , ,par t izaniškai vaduoja" 
Lietuvą, nek re ipdami reikalin
go dėmesio į Tėvynėje vyks
tančią v i en ingą kovą prieš 
komunis t in į pavergėją? 

A l f o n s a s P i l i pav i č iu s 

imims /r UIUHIH r 
1990 m. vasario man. 

1 x $10 Polikaitis John ir Pauline, $20. 
3 x $20 Boreisis Algirdas, $40.61; Cibavičienė Marija atm.. 

$420; Galinis Bronius atm. įn.. $2.020 
2 x $25 Gineitis Henrikas ir Marija, $150; Navazelskis Petras 

ir Irena, $25. 
3 x $50 Noreikienė Marija, $370; Pavilčius Vytautas atm. įn.: 

įm. šeima 25 m. mirties sukakties proga. $350; Shlikas Klemen-
tina, $50. 

1 x $75 Urbutis Pranas, atminimui. Pūrelis Elena $50; Gabrieli-
des Esther $25. $735. 

1 x $90 Navickas Peter, $500 
8 x $100 čyvas Juozapas atm. įn : čyvienė Genė, $200; 

Dubinskienė Jadvyga, atminimui: Tylius Adolfas ir Constancia. 
$1.900; Jucėnas Antanas, atminimui: Jančauskas Vladas ir Danutė 
$50, Ambraziejus Petras ir Janina $25, Čereška Jonas ir Alexan-
dra $25, $1,100; Kiaunė Kazimieras ir Emilia. $125; Krišciunevičienė 
Katarina atm. įn.: Kriščiunevičius kun. Viktoras, $100; Orentas 
Augustinas, $100; Varnelis Apolinaras ir Jadvyga (mirusi). $4.400: 
Žvinklys kun. Antanas, $200. 

1 x $150 Šaulys Prel. Kazimieras atm. įn.: šaulys Antanas. 
$2,117.10. 

3 x $200 Bartoševičius Eugenijus atm. įn.: Bartoševičius 
Eugenija, $2,700; Pajaujis Zenonas. $300: Stončius Filomena Tes
tamentinis Palikimas, $875. 

1 x $250 Druseikis Algimantas. $1.450. 
1 x 375 Daužvardienė Kons. Juzė. atminimui: Marks Ira ir 

Janina $100. Ragas Leonidas ir Praurimė $50. Vilutis Mr. & Mrs 
Matt $50, Bulotos V. šeima $30, Baras Stasys ir Elena $25, Jonelis 
Pranas $25, Mackevičius F. M. $25, ir 6 kt. asm., $475. 

1 x $620 Skėrys Petras, atminimui, škėrienė Kazimiera $500, 
draugai $120, $1.120. 

1 x $928.05 XY Stipendijų Fondas. $153 000. 
I i viso $4,158.05. 

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1990.11.28 pasiekė 
4,593,134 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką 
švietimą, kultūrą ir jaunimą 2,537,586 dol 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 1,179,617 dol 

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fon
dui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą: 

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC.. A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL". 

A.tA. 
ČESLOVAS KARALIS 

Gyveno Lemont. IL. 
Tragiškai žuvo auto nelaimėje 1990 m. birželio 21 d., 

sulaukęs 59 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kaune. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Violeta, sūnūs: 

Arūnas. Andrius. Alfredas ir Darius, brolis Valdas Adamkus 
su žmona Alma. sesuo Violeta su vyru ir kiti giminės bei 
draugai. 

Kūnas pašarvotas šeštadienį, birželio 23 d., nuo 4 iki 9 
v.v. ir sekmadienj. birželio 24 d. nuo 1 iki 9 v.v. S. C. Lack 
& Sons koplyčioje. Palos Funeral Home. 11028 Southwest 
Hwy., Palos Hills, IL 

Laidotuves įvyks pirmadienį, birželio 25 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto D u s atlydėtas j Pal. Jurgio Matulaičio lietuvių misi
jos bažnyčią, kurioje 10 v ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio siela. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
lietuvių kapine>. 

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

Nuliūdę žmona, sūnūs, brolis, sesuo ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. S. C Lack & Sons. Tel. 708-974-4410. 
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Remember... 

Moty 
Rock d Ages 
AUTxo«ia: i» « 

* Visos kapines visos relgiios 
• Vieniotetė ..Rock ot Ages" paminklų 
pfekyba ŠK»e apylinkėje Amžina garantija 

ONLYROCKOF AGES 
DEALERS HAVE 

ROCK OF AGES MJEMORIALS. 
,.Rock of Acos" paminklai yra 
geriausi ir ;."Čiausi. Kiečiausias 
gTanitas. per ausiai atliktas dar
bas, amžina c.irantija. Atvykite ir 
pamatysite! 

Antkapiai ' :~aminklai * Mauzo
liejai * Pa'- nklų įrašai * Pa
minklai pantomi bet kuriose 
kapinėse 

Laikini antkapiai 
Antkapiai 
Antkapių (rasai 
Mauzoliejai 
Dvigubi paminklai 
Pagal užsakymą 
Paminklai/antkapiai 
Paminklų valymas 
Bronzinės atminimo lentos 

APTARNAUJAME VISŲ 
RELIGIJŲ KAPINES 

Pl rmad . -P«nktd . 8 :30 -4 :30 
Š«*td 10 :00 -4 :00 
Sokmd. 11:30-3 :30 

ST. MARY & EVERGREEN 
MOOTMENT CO. 

9 1 0 0 S. K F D / 1 E A VE.. EVERGREFA P VRK. IL. 
(312) 233-3015 o r (708) 4227146 

Jei pamatei ką suklydus, pa
taisyk klaidą ramiai ir nurodyk 
jam, kur jo klaida. Jei tavęs 
nepaklausys, kalt ink vieną 
save, arba, dar geriau, nieko ne
kaltink, o nepaliauk buvęs 
ramus. Morkus Aurelijus 

Visi remkime Lietuvių 
remiama lietuvybe. 

Fondą, nes gautomis palūkanomis 

PASSBOOK 
the b« - ayt to s a v e regularly' 

PaiO ano 
Compounded 

Ouarterlv 

see u s for 

Ufltffc fmancin9' 
AT OUR L0W RATES 

VVITM M M » M I » i ' 
TO t>r vouii I N C O M I 

M ū s ų M o t i n a . Uošvė ir Senelė 

A.tA. 
S O F I J A RADIENĖ-RADZEVIČIENĖ 

1899-1990 
L a i d o j a m a ant rad ienį , birželio 26 d. 11 vai.ryto 
T a u t i n ė s e L ie tuv ių kapinėse Chicagoje. 

Kavol ia i 

A.tA. 
J U O Z U I LAPINSKUI, JR. 

m i r u s , l i ūd inč ia i žmonai JUDITAI su šeima, tėvams 
T E O D O R A I ir JUOZUI LAPINSKAMS, sesutei 
L A I M A I su še ima, broliui LINUI su šeima ir kitiems 
g i m i n ė m s bei draugams reiškiame širdingą užuojautą 
i r k a r t u l i ūd ime . 

Joniškiečiai 

GAIDAS-DAIMID 
B U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5230440 ir (1-312) 523-9852 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

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

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

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

Chicago. Illinois 60629 
l-<312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

V i s u s laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

IU 
Savinas and Loan 

221 2 AEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 
Peter Kazanauskas. Prs. Te l . : 847-7747 

•4our»: M o n . T u t . Fr i . 9-4 Thur 9 8 Sat 9 1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Te l . (708) 652-5245 

file:///VEST


6 DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. birželio mėn. 22 d. 

x „Draugo" renginių komi
sijos, nar ių posėdis birželio 26 
d., antradieni, bus 7 v.v. Mari
jonų salėje. Visi maloniai kvi< 
čiarm dalyvauti, nes bus aptar
ti „Draugo" gegužinės reikalai. 

x Dr . Tomas Remeikis va
dovauja JAV LB krašto valdy
bos visuomeninių r e ika lų 
koordinaciniam komitetui, j 
kurį taip pat įeina Arvydas 
Barzdukas, Rimantas Dirvoms, 
dr. Petras Kisielius, Linas No
rusis ir ex oficio krašto valdybos 
p i rmin inkas dr. A n t a n a s 
Razma. 

x Kris t ina ir R a m ū n a s Vi
džiūnai susilaukė pirmojo sū
naus, kuriam parinko Jono An
driaus vardus. Nauju prieaugliu 
džiaugiasi jauniej i t ėva i , 
seneliais tapę Genovaitė ir 
Mečys Aukštuoliai, Danutė ir 
Jurgis Vidžiūnai, dėdė Dainius 
ir prosenelė Viktor i ja 
Jonikienė. 

x J A V Lietuvių Bendruo
menės k ra š to valdybos Švie
timo tarybos pirmininkė Regina 
Kučienė pranešė, kad aštuonių 
lituanistinių mokyklų vaikučiai 
atliko didelj darbą Lietuvai 
prieš užbaigiant mokslo metus. 
Reaguojant j blokados pasek
mes Lietuvos mokinių sveika
tai, JAV-bių lietuvių kilmės 
mokiniai Lietuvos mokiniams 
surinko vitaminų ir kitų vaistų 
o taip pat 2500 dol. Projekto iš
siuntimu i Lietuvą rūpinosi 
kelių mokinių tėvas dr. Linas 
Sidrys. Šį projektą R. Kučienė 
apibūdino JAV LB krašto 
valdybos posėdyje birželio 9-10 
dienomis Chicagoje. 

x P a r d u o d a m e Lietuvoje 
a u t o m o b i l i u s : Taur i ja — 
$2,500, Lada 2106 - $3,300. 
Lada 2107 - $3,700. Lada 2108 
- $3.300. Lada 2109 - $3,700 
Maskvicius 2141 - $3,700. 
Volga 24-10 - $6,500. Taip pat 
keičiame pinigus aukštu san
tykiu, tvarkome palikimus. 
Skambinti. 708-839-5557. Tei
r au t i s A r ū n o . 

(sk) 
x P r i v a t u s a s m u o no r i 

p i rk t i vieno arba kelių butų 
namą Chicagoje arba pnemies-

..tyje. Skambinti po 8 v.v. tel. 
312-434-8235. 

(sk) 
x Alb inas Kurkulis , akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman & 
R e n s h a w , Inc., patarnauja 
akcijų, bonų. fondų bei kitų 
vertybių pirkime ir pardavi
me. Susidomėję skambinkite 
312-977-7916. 

(sk) 
x Pasau l io Lietuviu centre, 

Lemonte , i šnuomojami kam
b a r i a i laikinam apsistojimui. 
Mūsų svečių laukia rami lie
tuviška aplinka, prieinamos 
kainos, galima susitarti dėl 
maisto Rezervacijoms skambi n 
kitę: tel. (708) 257-8787. Kvie
čiame į Lemonta* 

(sk) 
x Balti jos r e s to rane geras 

l i e tuv iškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės {vairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v r.-9 v.v. Uždą 
rytas pirmadienais 8100 Ro-

- b e r t s Rd. . tel. 708-458-1400. 
(sk) 

x VAISTAI l LIETUVĄ! 
^ D Ė V Ė T I drabuž ia i ir kiti 

. ^ d a i k t a i . Kiekiai ner ibojami. 
^TT>|UlTO NĖRA. Aukštos koky-

~ * bės PALENDVICA, SKIIAN-
DIS, rūky tos dešros , $84 

- T R A N S P A K , 2638 W. 69th 
: S t . , C h i c a g o , IL 60629. 

312-436-7772. 
(sk) 

x Kun. H a n s a s D u m p y s , 
lietuvių evangelikų liuteronų 
„Tėviškės" par. klebonas, ir Zio-
no parapijos lietuvių ev. liu
teronų kun. Jonas Jozupaitis 
dalyvaus ekumeninėse pamal
dose už Pabalti jo k raš tus . 
Pamaldos bus šį sekmadienį, 
birželio 24 d., 3 v. p.p. Holy 
Name katedroje, 735 N. State 
St., Chicagoje, kar tu su latvių, 
estų, gudų ir ukra in ieč ių 
krikščioniškųjų bendruomenių 
atstovais ir tikinčiaisiais. Visi 
l i e tuv ia i k r ikšč ionys yra 
kviečiami kartu su šiomis mūsų 
kaimyninėmis tautomis prašyti 
Dievo laisvės Pabaltijui. 

x Kun. Sigi tas Tamkevi-
č ius Pal. Matulaičio misijoje 
Lemonte laikys šv. Mišias šį 
sekmadienį, birželio 24 d., ir po 
pamaldų kalbės visuomenei. 

x R a s a G e l g o t i e n ė yra 
Vilniaus universiteto mergaičių 
choro „Virgo" meno vadovė ir 
dirigentė. Loreta Levinskaitė — 
dirigentė. „Virgo" choras liepos 
1 d. 10:30 vai. ryto giedos Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje ir tą pačią dieną 3 
vai. p.p. atliks koncertą Jau
nimo centre. Visi kviečiami at
silankyti. 

x Kęstutis Poc ius parašė 
patriotišką eilėraštį — poemą 
apie Lietuvą. Ei lėrašt is su 
dideliu pasisekimu buvo skai
tytas VV'ashingtone demonstra
cijų metu birželio 1 ir 2 die
nomis. Deklamavo Kęstutis Po 
cius, gitara pritarė Brett Simp-
son. 

x Chicagos policija prane
ša, kad policijos departamentas 
griežtai atsako narkotikų plati
nimo re ikalui , vadinamam 
„Risky Business". Tai ypač bus 
atsakingi narkotikų platintojai, 
kurie be jokio pasigailėjimo bus 
areštuoti. 

x Saulius Razma, Vilniaus 
Pedagog in io Ins t i tu to rekto
r i u s , Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos parla
m e n t a r a s , L ie tuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio, Vilniaus ra 
jono organizatorius, birželio 18 
d. atvyko į Ameriką. Chicagoje 
viešės kitą savaitę. Ketvirta
dienį, birželio 28 d. 7 v.v. 
„Seklyčioje" padarys pranešimą 
Chicagos lietuviams. Kalbės 
apie dabartine padėtį Lietuvoje, 
blokadą ir jos pasekmes. Visi 
kviečiami tą vakarą į „Sekly
čią" 2715 W. 71st St., Chicago, 
susipažinti su tikra padėtimi da
bartinėje Lietuvoje. 

(sk) 
x Birželio 26 d. Chicagoje 

įvyks ..International Theatre 
Festival of Chicago". kuriame 
dalyvaus Vilniaus Jaunimo 
teatras. Pirmąjį Festivalio va
karą Pasaulio Lietuvių centras 
organizuoja šio teatro priė
mimą ir pristatymą miesto cen
tre, Blackstone viešbutyje. Tai 
puiki proga pakviesti kita
taučius pamatyt Lietuvos teatro 
pasirodymą, taip pat juos geriau 
supažindinti su dabartine šalies 
padėtimi. Priėmimas ir prista
tymas organizuojamas atskiru 
asmenų paaukotomis lėšomis. 
Visus, kas nori aukomis bei dar
bu prisidėti prie šio. mums vi
siems reikšmingo, renginio, ar
ba užsisakyti bilietų, prašome 
skambin t i i P L C , t e l . 
708-257-8787. 

(sk) 
x Pasaul io Lietuvių centre. 

Lemonte, liepos 21 ir 22 d. 
ruošiamas didelis daiktų išpar 
davimas ("Flea mirkeU Kviečia
me visus, kurie nori parduoti 
atliekamų daiktų, savų gami
nių — mezginių, medžio, juvely 
rinių, keramikos, pynimo ar ki
tokių darbų, iš anksto užsisaky 
ti stalus Centro raštinėje. Tiek 
pirkėjų, tiek pardavėjų nuo 
taikos pasmaginimui bus pa
ruoštas užkandžių ir gaivi 
nančių perimų stalas, gros 
nepaprastai linksma muzika 

(sk> 

Meras Joseph Lansillotti ir kiti pirmoj eilėj iš kaires: Dalia Šataitė, Tomas Šatas ir Lora 
Kromplytė; antroj eilėj; Viktoras Šatas, Julija Krumph~.e. Kasandra Karaitytė, Kastytis Šoliūnas, 
Audra Grigaliūnaitė ir Tomas Vasiliauskas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
V. ŠATAS IŠRŪPINO 

BERVVYNO REZOLIUCIJA 

Viktoras Šatas birželio 12 d. 
Benvyne Hotline vardu išgavo 
rezoliuciją iš Benvyno preziden-
to-mero. Rezoliucija už Lietuvos 
nepr ik lausomybę gražiai 
parašyta ir bus pasiųsta prez. G. 
Bushui ir prez. V. Landsbergiui. 

x Danutė i r Ju rg i s Vidžiū
nai iš Chicagos išvyko į Detroi
tą dalyvauti Vilijos Smalinskai-
tės su Andrium Justinu Kirve-
laičiu vestuvėse. Jaunoji yra iš 
Detroito, jaunasis iš Chicagos. 

x Li thuanian Hotline iš Le-
monto paruodė angliškus teks
tus laiškų, kuriuos reikia siun
tinėti senatoriams, kongresma-
nams, įvairių sričių mokslinin
kams, profesoriams, kad jie pri
tartų Nobelio premijos pasky
rimui Lietuvos Aukščiausios 
tarybos pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui. 

x Mokytojų, tėvų ir jau
nimo studijų savaitėje, kuri 
bus rugpjūčio 5-12 d. Dainavoje, 
bus dvi metodikos paskaitos, 
ypat ingai vertos j aun iems 
mokytojams. Nijolė Gierš-
tikienė iš Chicagos skaitys 
paskaitą „Reprezentacinė meto
dika", o Aldona Milmantienė iš 
Detroito — „Skiemeninė skaity
mo metodika". 

Hotline siūlo kiekvienam lietu
viui bandyti savo gyvenamame 
mieste p raves t i panaš ią 
rezoliuciją. 

Galima įsivaizduoti, kaip 
padėtų Lietuvai, jei 500 ar 1000 
miestų pasiųstų prezidentui 
Bushui rezoliucijas už Lietuvos 
laisvę. Prezidentas, gavęs t iek 
rezoliucijų, gal pasisakytų stip
riau už Lietuvos nepriklauso
mybę. Rezoliucijos taip pa t 
iškeltų Lietuvos vardą kiek
viename laikraštyje ir daug 
skaitytojų sužinotu apie lie
tuvių kančias, persekiojimus ir 
nelaimes okupacinėje sąlygose. 
Rezoliucijoms pravyti galima 
skambinti Hotline. — K. 

MALDOS UŽ TĖVYNĘ 

Gegužės mėnuo aMspindi žy
dinčiais medžiais ir krūmais , 
spalvingomis gė.'emis, š i l ta 
saulute ir švelniu oru. Šiame 

x Audronė Užgirienė g a v o 
laišką iš Lietuvos, kad ren
giama Šiaulių Pedagoginio 
instituto jaunimo stovykla dėl 
žinomų blokados aplinkybių 
neįvyks. Prof. V. Bendikas labai 
apgailestauja ir visų atsiprašo 
dėl susidariusiu nepatogumų. 

x Tur ime atlikusiu,bilietų į 
V i l n i a u s J a u n i m o t e a t r o 
spektaklius: ..Kvadratas" bir
želio 26 d. ir ..Ilga, kaip šimt
mečiai diena", birželio 28 d. La
bai geros vietos: I ir II eilėje, 
mezzanine. K r e i p t i s : 
708-325-3277. 

(sk) 
x Birželio 24 d., s ekmad ie 

nį, 4:35 v. p.p. WCEV, radijo 
stotis, banga AM 1450, t rans
liuos pokalbį su Jurgiu Riškum 
apie pagalbą Lietuvai, Pas. Liet. 

x Greit pa rduodu vienos ir centre įsikūrusią „Hotline" ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje ,,Mercy Lift". Kv ieč i ame 
ir apvlinkėse. Skambinkite pasiklausvti. 
RE/MAX REALTORS, Rimas (sk) 
Stankus , tel. (312) 586^959 ar- _ 
b a (708) 425-7161. x Ekumenines p a m a l d o s 

( sk) u* Pabaltijį sudaro progą lietu
viams, latviams, estams, ukrai-

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

',sk) 

x Ar y r a t e k ę i e š k o t i 
p a p a r č i o žiedo? Sako. jis 
pražys Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte, birželio 23-osios naktį! 
Kas jį ras. to laukia... O kad ne
būtų liūdna iki vidunakčio, bus 
užku r t a s didžiulis Joninių 
laužas, patiekta dešrų su kopū
stais. Programa? Pati geriausia 
— patys dainuosite mūsų lie
tuviškas dainas. Vakaronės pra
džia 7 v.v. Atvykite, nesigailė
site! 

(sk^ 

niečiams ir gudams kartu mels
tis už laisvę Pahaltijo kraš tams 
šį sekmadieni, birželio 24 d., 
nuo 3 iki 4:30 v. p.p., Holy 
Name katedroįo ant State St. 
prie Chicago Ave., Chicagoje. Į 
katedrą lengva autobusais nu
vykti. Iš pietines Chicagos, va
žiuoti Archer Avenue #62 auto
busu iki jo linijom galo — Dear-
born ir Kinzie Ten persėsti į 
šiaurėn važiuojantį #36 Broad-
way autobusą, kuris sustoja ant 

grožyje gegv ės 29 d., antradie
nio vakarą, vyko maldos už tė
vynę, ku r i a s suruošė Amerikos 
L i e t u v i ų Romos k a t a l i k ų 
m o t e r ų sąjungos Chicagos 
skyrius. 

I Svč. M. Marijos parapijos 
bažnyčią susirinko didelis skai-_ 
čius žmonių. Pirmiausiai parapi
jos klebonas kun. Jonas Kuzins-
k a s , k u r i s pravedė vaka ro 
maldas, kalbėjo susirinkusiems 
apie to vakaro tikslą. Po to vyko 
p a l a i m i n i m a s , da lyvau j an t 
vyskupui V. Brizgiui. Palai
minimui pasibaigus prasidėjo 
procesija, pirmiausiai žengiant 
klapčiukams su kryžiumi ir 
žvakėmis. Buvo didelė grupė 
seselių ir kunigų, tautiniais rū
bais pasipuošusios moterys ir 
dar apie porą šimtų dalyvių. 
Eisena vyko Washtenaw gat
ve, dalyviams giedant lietuvių 
m y l i m ą g iesmę, ,, Sve ika 
Mari ja" ir pr i t raukiant praei
nančių dėmesį ir susidomėjimą. 

Procesijai nuėjus apie du 
blokus į Šv. Kazimiero seselių 
vienuolyno sodą, vyko gegu
žinės pamaldos prie sodo koply
tėlės. Visiems sugiedojus „Lie
tuva brangi" , buvo giedama 
Švč. M. Marijos litanija. Po to 
visi sugiedojo „Marija. Marija". 
Tuomet moterys, pasipuošusios 
tau t in ia is rūbais, padėjo frėles 
prie koplytėlės. Užbaigai sugie
dojo visi tą jautrią Amerikos 
giesmę ,,Battle Hymn of the 
Republic". 

Prie vakaro grožio daug prisi
dėjo kun. Kuzinskas, kuris savo 
gražiu balsu vedė giedojimą, ir 
ta ip pat Rasa Poskočimienė, 
kurios akordeono muzika nešė 
g i e smių žodžius t o lyn per 
apylinkę ir į erdves. Taip pat ir 
visi dalyviai pagražino vakarą 
netingėdami ateiti ir dalyvauti 
eisenoje, susikaupdami maldo
je ir giesmėje. 

Visų svarbiausia atrodo, kad 
D i e v a s l a i m i n o šį ma ldos 
vakarą, duodamas švelnų orą ir 
neleisdamas niekam sutrukdyti 
s u s i r i n k u s i ų s u s i k a u p i m o , 
k a d a n g i nebuvo nė v ieno 
t r iukšmingo praskrendančio 
l ėk tuvo gegužinių pamaldų 
metu. 

V S 

PRISIMINTAS 
A.A. VIKTORAS KOŽICA 

Birželio 3 d. velionio sesers 
Joanos Mikalauskienės inicia
tyva buvo liūdnai, bet garbingai 
prisimintas žaliųjų Lietuvos 
laukų sūnus, taurus lietuvis, 
didis patriotas a.a. Viktoras 
Kožica jo amžinybėn iškelia
vimo metinių proga. 

Šis l iūdnas prisiminimas 
buvo pradėtas šv. Mišiomis, 
kurias atnašavo kun. Duoba 
Marijonų koplyčioje. Pamaldų 
metu giedojo sol. D. Stankaitytė 
ir A. Giedraitis. Dalyviai, kurių 
buvo pi lna koplyčia, savo 
maldose prašė Aukščiausiąjį už 
velionio atliktus darbus Dievui, 
tautai ir tėvynei šioje žemiškoje 
kelionėje, suteikti jam amžiną 
prieglobstį danguje. 

Po gedulingų pamaldų visi 
pajudėjo į Šv. Kazimiero lie
tuvių kapines, kur velioniui ir 
kitiems šeimos nariams yra 
pastatytas gražus granito pa
minklas. Kunigui pašlakščius 
paminklą švęstu vandeniu, 
sukalbėjus maldas, sugiedojus 
Marija, Marija ir padėjus gyvų 
gėlių puokštę, visi buvo pakvies
t i į „Baltijos" užeigą gedulo 
pietums. 

Pailsėjus ir pasisotinus, žodį 
tarė Jonas Jokubka, iškeldamas 

A- a. Viktoras Kožica 

velionio nuopelnus savo šeimai; 
broliui ir 4 seserims, juos 
išmokslindamas ir paruošdamas 
gyvenimui. Atvykęs į šį kraštą, 
b ū d a m a s sumanus, a.a. 
Viktoras metėsi į prekybą, kuri 
jam sekėsi. Įsigytu tur tu nesi
naudojo pats vienas, bet šelpė 
savo gimines ok. Lietuvoje. 
Priklausė daugeliui patriotinių 
organizacijų, kurias savo darbu 
ir aukomis rėmė. Labiausiai j is 
buvo pamilęs LKDS organiza
ciją ir buvo pareigingas jos 
narys. 

Dar kalbėjo A. Repšienė, 
nušviesdama a.a. Viktoro didelę 
meilę savo tėvynei Lietuvai ir 
pavergtiems broliams ir sesėms. 
Velionis savo darbu ir stam
biomis aukomis rėmė Lietuvos 
laisvinimo veiksnius Altą ir 
Vliką. tikėjosi paguldysiąs 
kaulus gimtinėje. Bet Aukščiau
siojo planai nežinomi. Nesve
timas jam buvo ir šalpos darbas 
Balfas Nušluostyti ne vienam 
vargo ašarą, tai buvo velionio 
šventa pareiga. Taip pat jis 
priklausė R.L.B-nei ir buvo jos 
narys iki mirties. Aukštas , 
tiesus, gražiai nuaugęs buvo 
nepamainomas vėliavnešys. Di-
džiavomės mes juo. J i s buvo 
dosnus ir ne tik organizacijoms. 

State ir Chicago kampo. Prie 
x R. Pūkš tys vėl vyks ta į pat katedros sustoja ir Ho-

Lietuvą liepos mėn. pradžioje. ward-Englewood Jackson pože-
T v a r k o m i palikimai, perve
dami pinigai, pigiai pe rkami 
nauji automobiliai . Atsiskai 
tyti iki birželio 30 d. Transpak, 
2638 W. 69 St.. Chicago, IL, 
tel . 312-436-7772. 

(ski 

miniai traukiniai ir A. ir B — 
Chicago Ave. stotis. Važiuojant 
savo mašinom — pakvieskim 
kaimynus. Per gatvę nuo kated
ros yra aikšte mašinoms pasta
tyti. Iš Cicero vvksta autobusas. 

(sk) 

Maldos dieną susirinkę au Marąuette Parko klebonu Iš kairės: Rita Zakar-
kaitė, Auksė Kane. Vida Sakevičiūtė, Audrytė Deksnytė ir klebonas kun. 
Jonas Kuzinskas prie Šv Kazimiero vienuolyno koplyčios. 

IS ARTI IR TOLI 

JA VALSTYBĖSE 
— Amer ikos L ie tuv ių Jau

n imo sąjūdis rugpjūčio 9-12 
dienomis rengia seminarą Ap
reiškimo parapijos mokyklos 
salėje Brooklyne, N.Y. Bus 
kalbama, kaip pakelti lietuvių 
sąmoningumą universitetuose 
ir darbovietėse, panaudojant 
vadovavimo ir organizavimo 
t a l e n t u s . N o r i n t daug iau 
informacijų kreiptis į Rimą 
Simonaitį tel. 203-523-5619 ar
b a į A n t a n ą V a i n i ų tel . 
215-648-0241. 

KANADOJE 

— Hami l tono Vysk . M. Va
l anč i aus mokykla liepos pra
džioje organizuoja stovyklą nuo 
5 iki 14 metų amžiaus vaikams. 
Bus mokoma lietuviškų papro
čių Christ t he King mokyklos 
patalpose. 

— D a n u t ė i r B e r n a r d a s 
Mačia i gegužės 12 d. paminėjo 
savo sidabrinę vedybų sukaktį. 
Sukaktį rengė jų vaikai Loreta, 
R a m u n ė ir V i n c a s , kurie 
sukv ie tė t ėvų d raugus . 
S u k a k t u v i n i n k a i buvo pa
sveikinti ir apdovanoti. Ber
nardas Mačys išsirinko iš Su
valkų trikampio mergaitę ir su 
ja sukūrė darnią šeimą. Jų su
tuoktuves palaimino prel. J. Ta-
darauskas. 

bet ir visiems lietuviškiems 
reikalams. Nenuostabu, kad 
laike gedulo pietų metu kai ku
rių dalyvių ir sesutei Joanai 
parėmus a.a. Viktoras 500 dol. 
įamžintas Tautos fonde Laisvės 
ižde. 

Abu kalbėtojai reiškė nuošir
džiausią užuojautą šeimai, o 
ypač sesutei Joanai , nes tik 
laikas sumažins ar užgydys 
skausmo žaizdas. Mielas Vikto
rai, negalėjęs atsigulti gimtinės 
medžių pavėsyje, ilsėkis ramiai 
nors svetimoje, bet svetingoje 
Amerikos žemelėje. 

A n t . Repš ienė 

LIETUVIŲ SVEIKATOS -
MEDICINOS FONDAS 
RENGIA 69 GATVĖS 

F E S T I V A L I 

Lithuanian Plaza dar kartą iš
ties raudoną kilimą, sureng
dama vasaros šventę didesnei 
da l ia i M a r ą u e t t e Parko 
gyventojų. Šiais metais numa
tyta šventė nuo trečiadienio, 
birželio 27 d., iki sekmadienio, 
liepos 1 d. 

Visus festivalio metu uždirb
tus pinigus Lietuvių sveikatos 
— medicinos fondas panaudos 
įsigyti gyvybiškai reikalingų 
m e d i k a m e n t ų L ie tuva i i r 
finansuoti Lietuvos gydytojų 
atvykimą į Chicagą kvalifika
cijos k ė l i m u i . K a r n a v a l ą 
sudarys 18 pramoginių atrak
cionų, kurie išsities Lithuanian 
Plaza ir Washtenaw iki 70 gat
vės. Be to, dalyvaus vienas iš 
keturiasdešimties žinomiausių 
orkestrų, l ietuvių ir ameri
kiečių restoranų maisto bufetai, 
alaus sodelis, ledai, valstijos 
policijos surengtas vaikų pirštų 
atspaudų ėmimas, Cook ap
skrities l igoninės sveikatos 
tikrinimo patarnavimai. 

Marąuette Parko apylinkės 
festivalio valandos yra nuo 5 iki 
10 vai. vakaro trečiadienį ir 
ketvirtadienį, nuo 5 iki 11 vai. 
vakaro penktadienį, nuo 1 iki 
11 vai. vakaro šeštadienį ir nuo 
1 iki 10 vai. vakaro sekmadie
nį. 

įėjimas L i thuan ian Plaza 
Court ir Washtenaw gatvė. 

- K. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

• f 




