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„Naujas senosios 
tironijos veidas" 

Editorialai ir Landsbergio numatyti faktai 

New Yorkas . — Paskutinių 
šešių savaičių metu buvo beveik 
kasd i en rašoma Pabal t i jo 
laisvės klausimu amerikiečių 
didžiojoje spaudoje. Ne kartą 
redakci jos spausdino savo 
vedamuosius straipsnius. 

Štai , me tams ba ig ian t i s , 
„New York Times" viename 
savo editorialų klausė, kas iš 
tikrųjų yra Gorbačiovas? Re
formatorius, kuris savo galvo
jimu leidžia Sovietų Sąjungai 
pačiai sava ime keis t i s ar 
įrankis tų reakcionieriškų jėgų, 
kurios nori jj stumti į tai, kad 
jis turėtų daugiau teisių ir 
išlaikytų Sąjungą bet kokia 
kaina? Amerikiečiai turi rimto 
pagrindo susirūpinti. Tačiau esą 
negalima paneigbti tos Sovietų 
visuomenės revoliucijos, kuri 
prasidėjo su jo buvimu valdžioje. 

Ka r tu su b iu rok ra t a i s 
Sovietų reformatoriai patys 

nežiną, kaip reaguoti į Gor
bačiovo pasisukimą konservato
rių pusėn. Jie sutiko jį su plo
jimais, kai jis pradėjo daryti 
pastangas „atstatyti tvarkai 
krašte"'. J ie su pasitenkinimu 
stebėjo, kad Gorbačiovas 
pradeda jungti jėgas dar prieš 
darant t ikras reformas. Kiti, 
kaip kad buvo Jakovlevas ir 
Ševardnadze. įspėjo, kad su
kama į diktatūrą. Gorbačiovo 
kri t ikai sudaro dvi grupes. 
Vieni iš jų — radikalai — nori 
Sovietų Sąjungos išsiskirstymo 
ir jie nori, kad Gorbačiovas 
pasitrauktų arba būtų privers
tas pasitraukti. Kiti — tai re
formuotojai, kurie sutinka su 
reformų slinktimi, bet laiko 
Michailą Gorbačiovą ,,apa-
račikų įrankiu". 

Šios dvi grupės vis dar sako, 
kad tikrasis priešas yra ne 
Gorbačiovas pats, bet tos jėgos, 
kurios tebėra giliai įsišakni
jusios ministerijose, saugumas. 
Komunistų partijos aparatas ir 
regioniniai kariuomenės vadai. 
Abi šios grupės pasisako už di
delių teisių suteikimą respub
likoms. Pabaltijo respublikas jos 
laiko išimtimi, kurios niekad 
nebuvo tikromis Sovietų res
publikomis. Jakovlevas pareiš
kė, kad jos buvo jėga prisi
jungtos ir joms priklauso ne
priklausomybė. Bet Gorbačio
vas to nenori suprasti: jo tikslas 
atstatyti tvarką. Ir todėl jis 
pasuko į biurokratiją, kariuo
mene ir KGB agentus. Bet 
baimė glūdi ir Washingtone. 
kad Gorbačiovo sąjungininkai 
konservatoriai sužlugdys So
vietų reformas dar joms nepra
sidėjus. 

Po kruv inos ios d ienos 
O kitą dieną po Kruvinojo sek

madienio tas pats dienraštis 
rašė, jog Gorbačiovas jau pa
rodė, kas yra viršininkas, kai jo 
pulkininkas Vilniuje nušovė 
jauną vyrą į veidą. Jo pirm-
takūnai pasiuntė tankus 1956 
m. į Vengriją ir 1968 m. 
pavasarį. į Prahą, o jis pats 
žiemą į Vilnių pasiuntė tankus 
s u t r i u š k i n t i l ie tuvius stu
dentus, demonstruojančius už 
savo krašto laisvę. Nutildyta 
televizija ir radijas ir nepriklau
soma Interfax žinių agentūra. 
Brutalumas Vilniuje yra aliar
muojantis ir prez. Bushas turėtu 
turėti daug klausimų Gorbačio
vui, nežiūrint ir Persų įlankos 
krizės kai planuojama ..Naujo
jo pasaulio tvarka'V Tai tik nau

jas senosios tironijos veidas, 
rašo savo vedamajame „Nevv 
York Times". 

Pramaty t i fak ta i 
Ir tame pačiame editoriale 

sakoma, kad Sovietų bruta
lumas nebuvo s iu rpr izas 
Vytautui Landsbergiui, kuris 
yra Lietuvos prezidentas. Pra
ėjusį rudenį šio dienraščio 
korespondentas kalbėjosi su juo 
jo įstaigoje. Jis buvo klausiamas 
apie ateities galimybes. Tada 
Landsbergis pasakė, jog Maskva 
norės pašalinti išrinktą vy
riausybę. Buvę komunistai yra 
susigrupavę patys į naują 
lietuvių tautinę grupę, kuriai 
priklauso ir antisemit iniai 
propagandistai. Jie kalba, kad 
Landsbergis, kuris nėra žydas, 
bet kurio šeima globojo žydus 
Antrojo Pasaulinio karo metu, 
yra žydas, rašo „Nevv York 
Times" savo editoriale. Tokia 
skleidžiama propaganda. 

Kita galimybė, sakė tada 
Landsberg is , yra t anka i . 
.,Neišjunkime to". Bus sakoma, 
kad išrinktoji vyriausybė pra
rado krašto kontrolę ir kad 
re ika l inga jėga a t s t a ty t i 
t va rka i . Abu šie dalykai 
šiandien y ra įvykę faktai, 
pastebi ,,New York Times". 
Tautinis Išlaisvinimo komitetas 
kurį palaiko Sovietų vyriausy
bė, pasiskelbė „vadovaująs" 
Lietuvai. 

Hitlerio i r Stalino aukos 
Dienraščio redakcija toliau pri

mena, kad pusšimtį metų Lietuva 
ir kitos Pabaltijo valstybės buvo 
Hitlerio ir Stalino okupuotos. 
Tačiau tie kraštai neįsijungė 
savanoriškai ir šaltojo karo 
pabaiga teikia jiems viltis. Bet 
tikslas nelengvai pasiekiamas. 
Gorbačiovas atideda politinių 
reformų laiką. Da r prieš 
tankams pradedant riedėti, 
Gorbačiovas kažką kalbėjo apie 
pasitarimus su Lietuva. ... Kai 
jis atėjo 1985 m. į valdžią su 
savo perestroika ir glasnost, 
Amerikos žmonės susižavėjo 
būsimomis reformomis. Bet kai 
jis naudoja tankus ir triuškina 
dainuojančius studentus i r 
laisvę, jis iššaukia amerikiečių 
pasipiktinimą ir pasibjaurė
jimą. 

Tūkstančiai demonstrantų 
Vilniuje šaukia „Laisvės" ir 
gieda „Tautos giesmę'* — 
Lietuvos tautinį himną ir šian
dien žmonės visame pasaulyje 
kartu su lietuviais liūdi ir kar
tu dainuoja, taip rašo „Nevv 
York Times" redakcija savo 
editoriale minėtą dieną. 

Latvijos 
referendumas 

Ryga. — Reuteris pranešė, jog 
Latvijos parlamentas antra
dienį nubalsavo pravest i 
referendumą kovo 3 d., pasi
sakant už ar prieš demokratinę 
ir nepriklausomą Latviją. 
Sovietų „Tassas" skelbia, jog iš 
201 p a r l a m e n t a r o sesijo
je dalyvavo 105 ir iš jų 101 
balsavo už tą referendumą. Pro-
maskviniai parlamentarai boi
kotavo sesiją. Latvijos Parla
mentas taip pat nutarė leisti ir 
Kremliaus referendumui įvykti, 
kuris buvo kovo 17 d., bet atsisa
kė suorganizuoti balsavimui būs
tines. Latvių nutarimas yra, kad 
tik 18 m. amžiaus gyventojai 

Prie Lietuvos Parlamento rūmų sargybiniai saugo už nepriklausomybe kovojančius lietuvius nuo 
Maskvos komunistų, besiveržiančių i Parlamentą pašalinti demokratiškai išrinktą Lietuvos 
vyriausybe. 

Lietuvai reikia tarptautinio 
pripažinimo 

C h i c a g o . - Č i a le idž iamas 
„Chicago Sun-Times" dienraštis 
neretai rašo apie Pabaltijo ne
priklausomybės klausimą ir ke
lis k a r t u s išsitarė ir savo edi-
torialuose. Vasario 12 dieną 
redakcija pasisakė po įvykusių 

Tą vakarą Maskvoje 
Kaunas . Kauniečių laikraš

tyje „Laisvasis Kaunas" žurna
listas Stasys Jokūbaitis rašo 
sausio 14 d.: 

„Vėlų šeštadienio vakarą iš 
Maskvos, Lietuvos Respublikos 
atstovybės mums paskambino 
deputatas N. Medvedevas: 

— Šiandien prie atstovybės 
atėjo apie 80-100 žmonių su 
antil ietuviškais, antidemokra
t i ška is , ant isoviet iškais pa
garsėjusios „Pamiat" organiza
cijos šūkiais. Kai kas nešėsi ir, 
jų manymu, didvyrio Huseino 
portretus... Štai kokios jėgos 
remia tuos, kas Lietuvoje „nori 
imti valdžią į savo rankas!" 

Š i a i p a t s tovybėje n e t y l a 
skambučiai. Maskviečiai remia 
mūsų siekius ir užjaučia dėl 
desantininkų siautėjimo, klau
sinėja, kuo galėtų padėti Lietu
vai. I Maskvą nusivežiau video-
kase tę , kurioje nufilmuotas 
Spaudos rūmų šturmas Vilniu
je. Daug kas jau matė: žmonės 
pašiurpę. 

Susi t ikau su grupe „Demo
kra t inė Rusija". Sekmadienį 
Maniežo aikštėje rengia piketą 
prieš Kremliaus karinę agresiją 
Lietuvoje. Bandysime prasi
veržti ir į Raudonąją aikštę. 
1968, protes tuodamas prieš 
TSRS invaziją Čekoslovakijoje, 
čia su savo bendražygiais ėjo 
akadme ikas A. Sacharovas. 
Nežinau, ar mums pavyks, dik
ta tūros gniaužtai Maskvoje jau 
jaučiami. Demokratinėms jė
goms vis sunkiau prasiveržti į 
spaudą, televiziją, neseniai buvo 
smarkiai puolamas „Izvestijų" 
redaktorius. Bet už Lietuvą tu
rime kovoti visais frontais..." 

gali balsuoti ir kurie y ra savo 
gyvenamąja vieta užregistravę 
Latviją. Tuo būdu turė tų būti 
išvengta Sovietų kareivių balsa
vimo. 

Estija taip pat kovo 3 d. 
praveda savo referendumą. 

rinkimų vasario 9 d. Paminė
jusi, jog beveik 91*5 pasisakė už 
11 mėnesių senumo nepriklau
somybės deklarciją. pastebėjo, 
kad tai nekelia jokios abejonės, 
ką tai reiškia. 

Nesvarbu esą, jeg Gorbačiovas 
dar prieš balsavimus pasakė, 
kad tai negalioja ir kad jie turi 
būti panaikinti tuo pretekstu, 
kadangi nebuvo leista balsuoti 
tūkstančiams Sovietų kareivių, 
esančių Lietuvoje. Tačiau 
ba lsv imo rezu l ta ta i visam 
pasauliui pasako daug daugiau, 
lietuviai yra vieningi savo pasi
ryžimu būti laisvi nuo Maskvos 
ir pasaulis turi tai suprasti, ver-
t i n a d a m a s Sovietų darbus. 
Landsbergis kreipėsi į Vakarus, 
kad parodytų daugiau pritarimo 
jų referendumui Jis mano, kad 
Gorbačiovas nesušvelnės, jei dėl 
Lietuvos nebus tarptautinio 
spaudimo. Ir jis turįs pagrindo 
tai baimei, nes Sovietai jau 
pasiuntė tnkus. užėmė pastatus 
ir gaudo vyrus į kariuomenę. 
Yra galima, sako dienraštis, 
kad Kremlius susilaikys nuo 
kitų žygių iki praeis jų pačių 
referendumas kovo 17 d„ klau
siantis žmonių, ar jie nori. kad 
liktų tokia pat Sovietų Sąjunga. 
Maskva taip pat -ako, jog Lietu
voje balsavimai bus pravesti 
kariuomenės barakuose ir kai
muose. Vakaru iemokratijos 
jau dabar pamate -u kokiu pasi
tikėjimu lietuviai siekia laisvės 
ir parodė pasauliu., kokia šauni 
yra ši maža respiMHka. 

Laisvės statula 
Lietuvai 

Los Angeles. LAC) - Čia su
siorganizavęs įn'Tmacijos vie 
netas pranešė, og Pabaltijo 
amerikiečiu Laimės lygos rū
pesčiu, kurios urmininke šiuo 
metu yra Angelė Melsienė. buvo 
įteiktas Laisve- -tatulos nuta
py tas paveik- »* Lietuvos 
deputatui Stasiui Kasauskui. 
kuris jį parveš i sietuvą ir ten 
jis bus Parlarr nto rūmuose 
išstatvtas. Tai žymaus dai
lininko Hiro Ynagata darbas. 
J is specialiai suk irė tą paveiks
lą, kur is pirrriausiai buvo 
įteiktas Rytų Vokietijos žmo
nėms, nueriovu-iems Berlvno 

Sunki padėtis, bet nebeviltiška 
Nuotaikos prieš balsavimus 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chicagoje antradienio va
kare vėl CBS televizijos stotis 
savo antruoju kanalu perdavė 
Kruvinojo sekmadienio kitą dalį 
filmos žiauriųjų vaizdų. VValter 
-Jacobson teisingai paaiškino 
žiūrovams, kokią neteisybę 
įvykdė Sovietų atsiųsti spe
cialūs daliniai ir baigdamas pa
stebėjo, jog, kai JAV preziden
tas kovoja už Kuwaito laisvę, 
ar jis negalėtų pagaliau ką nors 
padaryti ir dėl Lietuvos laisvės. 

— Vatikano radijo lietu
viškoji laida paminėjo 50 metų 
sukaktį, kai yra transliuojamos 
programos į Lietuvą. 

— Norvegijoje žmonės baigia 
surinkti trijų milijonų premiją 
Lietuvos prez. Vytautui Lands
bergiui, kaip dovaną už demo
kratijos idealų ir žmogaus 
teisių gynimą Pabaltijo respub
likose ir Sovietų Sąjungoje. 

— Varšuvoje prie Sovietų 
ambasados keli tūkstančiai 
lenkų šaltyje demonstravo, 
skanduodami ..Wolna Litva" 
(„Laisva Lietuva") ir laike 
rankose žvakutes, prisimindami 
Sovietų kareivių nužudytus 
lietuvius Vilniuje. Viename pla
kate buvo parašyta: „Gorbačio
vas, Hitleris. Stalinas", o kitam 
išrašyta: „1990 - Nobelio 
premija Gorbačiovui, o 1991 
Nobelio premija — Saddamui". 
Vidaus reikalų ministerija po 
Kruvinojo sekmadienio paskel 
bė, jog visi lietuviai, esantys 
šiuo metu Lenkijoie. laikomi 
politiniais išeiviais. 

— Amerikiečių karo vado
vybė Saudi Arabijoje pranešė, 
jog jų žvalgybos žiniomis 
sąjungininkai suna ik ino 
maždaug 20^ Irako karinių 
įrengimų ir artilerijos. 

— Irakas pranešė Valstybės 
departamentui formaliai nu
traukiąs diplomatinius ryšius 
su Amerika. Irake nėra likusių 
Amerikos diplomatų. 

— Maskvoje prez. Gorbačio
vas įspėjo Ameriką ir sąjungi
ninkus neprasilenkti su Jungti
nių Tautų nutarimais Irako 
kare ir nenaikinti civilių gyven
tojų _ % 

sieną. Dabar jis įteiktas Lie
tuvos žmonėms, kraujo auka 
paliudijusiems savo kovą už 
laisve. 

Vilnius. — Šeštadienio laido
je „Nevv York Times" atstovas 
Serge Schmemann aprašo savo 
įspūdžius iš Vilniaus. Jam vaiz
das šalia Lietuvos Parlamento 
primenąs Varšuvos, Prahos ir 
kitų vietovių vaizdus prieš 
komunistinę jėgą — gėlių krū
vos, jų herojų ir kankinių foto
grafijos, plakatai, šūkiai, kry
žiai ir žvakės, išreiškiančios ne 
tik liūdesį, bet ir viltį. 

Parlamentas apsuptas masy
viomis cementinėmis barikado
mis, sustiprintomis geležiniais 
stulpais ir vielomis, o už mylios, 
dar yra Sovietų kariuomenės 
šarvuočiai prie televizi jos 
pastato ir rodo žiaurų vaizdą. Ir 
čia Gorbačiovas pasirodo su 
savo sprendimu — nebus to, kas 
įvyko Rytų Europoje — jo pasiųsti 
tankai pradėjo riedėti Vilniuje 
sausio 12 d. Korespondentas pa
stebi, jog 3,673,000 sielų stovi 
beginklės, kovodamos už galu
t inį t iks l ą p r i eš Sovietų 
Sąjungą. 

Pavyzdys k i t iems 
Galima esą įsivaizduoti, jog 

Kremlius į Lietuvą žiūri kaip į 
pradžią naujų įvykių, kad tuo 
keliu paseks Estija ir Latvija, o 
vėliau Moldavija, Gruzija ir 
Armėnija. Tuo pačiu metu Rusi
jos prezidentas Borisas Jelcinas 
atnaujina savo mintį, jog būtų 
gera, jei Rusija, Ukraina, Gudi
ja ir Kazakstanas sudarytų 
uniją i r tuo b ū d u b ū t u 
suskaidyta sovietinė valstybė. 

Praeiviai, praeidami pro Lie
tuvos Parlamentą, girdi liūdnos 
muzikos garsus, ir sustoję 
žvelgia į iškabintas Kruvinojo 
sekmadienio nuotraukas, kai 
tankai i r Sovietų kareiviai 
nužudė 14 gyvybių. Gorbačiovas 
sakosi neįsakęs žudyti, bet, jei 
ne jis. tai kas davė tokį įsaky
mą, klausia korespondentas. 
Jauni vyrai saugo Parlamentą, 
kai kurie ginkluoti lazdomis ar 
peiliais ... taip kuriama nauja 
istorija. 

Bloga ekonominė padė t i s 
Šioje tvirtovėje deputatai tęsia 

savo debatus. Jis rašo, jog jau
nuoliškas ministeris pirminin
kas Gediminas Vagnorius išdės
to nešviesią ekonominę padėtį. 
kurią suskirsto į tris sritis: 
didelę krašto skolą viduje, ne-

Balric 
Sea 

turėjimą ekonominių nuostatų 
ir keturiskart didesnes kainas 
už žaliavas, perkamas iš Sovie
tų Sąjungos. J i s galėtų protes
tuoti Maskvai prieš kainų pa
didinimą, bet j is nemanąs, kad 
tai padėtų. Tačiau,nors padėtis 
kritiška, bet nėra neišsprendžia
ma, pasakė j is deputatams. Ta
da buvo kalbama dar plebiscito 
klausimais, ypač kaip balsuos 
lenkai ir rusai . Lietuvių pla
katai skelbė: „Taip — už nepri
klausomybę. Ne — už vergiją!" 

Rusa i už laisvę 
Gorbačiovas ketvirtadienį 

pr ieš L i e t u v e - balsavimus 
paskelbė, jog „Lietuvos bal
savimai bus be teisinio pagrin
do". Maskva sustiprino propa
gandą per televiziją prieš Lie
tuvą, sakydama, kad tai bus 
„tautinis totalitarizmas prieš 
kitas taut ines mažumas". Ta
čiau kitoks vaizdas buvo sker
sai upės už Parlamento, kur yra 
Rusų ortodoksų bažnyčia. Ten 
sekmadienio rytą prieš rinki
mus pamaldose jų kunigas Piotr 
Muller savo pamoksle ragino 
rusus balsuoti „taip" už Lie
tuvos nepriklausomybę. Maž
daug 5 rusai išėjo iš bažnyčios, 
tačiau kiti pasiliko pamaldose. 
Šie rusai ten gyvena jau dešimt
mečius ir j ie yra pasibaisėję 
Sovietų valdžia, kurių daugelio 
tėvai buvo išvežti į Stalino 
stovyklas, aiškino minėtas rusų 
ortodoksų kunigas šiam žurna
listui. „Kai Komunistų partija 
grįžta į valdžią Sovietų Sąjun
goje, mes tur ime pasitraukti iš 
Sąjungos", kalbėjo jis savo pa
rapijiečiams, „niekas čia ne
skriaudžia rusų. Tai yra aiški 
komunistų provokacija; jie nori 
sudaryti dirbtinai įtampą mūsų 
tarpe". 

Sovietų okupacinių dalinių išdės
tymas Pabaltijo respublikose. 

— Prez. G. Bushas po pasi 
tarimų su vyriausiais karo 
vadais, ką tik grįžusiais iš Saudi 
Arabijos, pasakė, jog šiuo metu 
su pėstininkų kovomis prieš 
Irako kareivius dar galima 
palaukti. Tuo norima išvengti, 
kad kuo mažiau būtų paaukota 
amerikiečių gyvybių. 

— Betliejuje Izraelio karei
viai suareštavo 350 palesti
niečių, kurie įtariami veikla už 
palestiniečių valstybės įstei
gimą. 

Irakas kartu su 
Sovietais 

A m m a n a s . Reuterio žinių 
agentūros pranešimu. Irako 
prez. Husseinas pasakė, jog jis 
galė tų bend rada rb i au t i su 
Sovietų Sąjunga, kad būtų 
užbaigtas Persų įlankos karas. 
Bet j is taip pasakė, jog Irakas 
kovos tol. kol agresija ir agre
soriai bus atmušti . Jo pasaky
mai buvo perskaityti per Bag
dado radiją po to, kai su juo 
susitiko Gorbačiovo pasiuntinys 
Eugenijus Primakovas. Jis per
davė žodžiu Sovietų vado jam 
skirtą pranešimą. Bagdado radi
jo pranešimas buvo užrašytas 
Vakarų vyriausybių ir žinių 
agentūrų, cituojant Husseino 
pareiškimą: „Irakas yra pasi
ruošęs b e n d r a d a r b i a u t i su 
Sovietų Sąjunga ir kitomis 
tautomis bei agentūromis, kad 
būtu surastas taikingas poli
tinis, lygus ir garbingas spren
dimas šio regiono pagrindiniam 
klauismui. įskaitant ir Persų 
įlankos situaciją". 

KALENDORIUS 

Vasario 14 d.: Kirilas ir 
Metodijus. Lilijana, Saulius, 
Saulė, Valentinas, Žynė. 

Vasario 15 d.: Faustinas, 
J o v i t a . J u r g i t a . Girdenė. 
Girdenis. Nirginda. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:49. leidžiasi 5:21 
Tempera tūra dieną 27 L, 

naktį 10 1. 

v 



DKAUUAS. ketvirtadienis, 1991 m. vasario mėn. 14 d. 

VASARIO 16 MINĖJIMAS 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo (Vasario 16-ta) minė
jimas vasario 17 d., 12:30 vai. 
p.p. vyks Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Kalbės Vliko 
valdybos narys inž. Pilypas Na
rutis. Meninę programą atliks 
„Žiburio" lituanistinės mokyk
los mokiniai ir tautinių šokių 
šokėjų grupė „Aud inys" . 
Minėjimą rengia Detroito Lietu
vių Organizacijų centras, vado
vaujamas adv. Kęstučio 
Miškinio. 

DALYVAUKIME 
DEMONSTRACIJOSE 

Pavergtų tautų Michigano 
komitetas šeštadienį, vasario 16 
d., rengia demonstracijas, rei
kalaujant Lietuvai ir kitoms pa
vergtoms valstybėms laisvės. 
Demonstracijos nuo 10 iki 12 
vai. ryto ruošiamos prie Amvvay 
viešbučio, Grand Rapids, Mich., 
kur tuo metu vyks Michigano 
valstijos Respublikonų suvažia
vimas. Visi lietuviai raginami 
dalyvauti. Autobusas iš Ukrai
niečių centro Warren, Mich., 
išvyks 7 vai. ryto. Autobusu 
vykti norintieji, prašomi kreip
tis į lietuvių atstovą dr. Algį 
Sarausicą. 

DETROITO SKAUTAI 
KVIEČIA 

Detroito „Baltijos" ir „Ga
bijos" tuntų Kaziuko mugė kovo 
3 d. vyks Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Atidarymas 
tuoj po 10:30 vai. r. šv. Mišių. 
Laimikius loterijai prašoma 
atnešti šeštadienį, kovo 2 d., į 
parapiją arba įteikti bet kuriam 
skautui ar skautei. Visuomenė 
kviečiama atsilankyti ir parem
t i skau t i šką veiklą. 

AMERIKIEČIU SPAUDOJE 

„Michigan Catholic" savait
raštis vasario 8 d. laidoje 
a t spausdino nuo t rauką ir 
pasikalbėjimą su dr. Sigitu 
Dumčium, lankiusiu Detroito 
apylinkės medicinos centrus. 
Dr. Dumčius ap lankė dr. 
Vainutį Vaitkevičių ir dr. Wil-
liam Waring, Michigano Uni
versiteto profesorių, kuris yra 
invalidų gydymo specialistas. 
Dr. Dumčių Detroite globojo Ro-
bert Boris. 

MŪSŲ MIRUSIEJI 

Vasario 1 dieną Elmore, Mi-
chigane, po religinių apeigų 
buvo palaidotas Peter Shemray, 
68 m. amžiaus, Onutės Valat
kienės brolis. 

Vasario 7 d. Oak Grove ka
pinėse, Dixboro, Michigan, buvo 
palaidotas a.a. George Jurgis 
Augustaitis, 63 m. amžiaus, po 
sunkios ligos miręs vasario 3 d. 
Michigan Universiteto ligoni
nėje, Ann Arbor, Mich. Velionis 
10 metų buvo „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlės 
pranešėjas ir bendradarbis. 
1979 m. įsigijo ir įkūrė savo 
nuosavą automobilių pardavimo 
įstaigą Apollo Lincoln Mercury 
Dealership, Ann Arbor, Mich. 
Savo skelbimais ir aukomis 
rėmė „Lietuviškų Melodijų" 
radijo valandėlę. Paliko žmoną 
Rimą Petackaitę, sūnų Henry, 
sūnų George, J r . , marčią 
Joanne, vaikaičius Katie ir 
George. Laidotuves tvarkė ir 
pravedė laidotuvių direktorė 
Yolanda Zaparackienė. Atsi
sveikinimo metu kalbėjo sūnus 
George, Jr., sūnus Henri ir svai
nis Vytautas Patackas. Apollo 
įstaigai toliau vadovaus žmona 
ir sūnūs. 

GAVĖNIOS 
SUSIKAUPIMAS SENIEMS 

IR LIGONIAMS 

Gavėnios metu. penktadienio 
„Lietuviškų Melodijų" radijo 
valandėlės programose daly
vaus Šv. Antano parapijos kle
bonas kun. Alfonsas Babonas. 
jis praves gavėnios susikaupimo 
programas skirtas Detroito ir 
apylinkių lietuviams, kurie dėl 
sveikatos ar amžiaus negali 
lankyti savo šventovių. Progra
mos transliuojamos 3 vai. p.p., 
penktadieniais iš tautybių sto
ties WPON AM banga 1460. 

RIMO DIRVONIO 
PRANEŠIMAS 

Lietuviškų Melodijų radijo 
valandėlės vasario 1 d. laidoje 
dalyvavo JAV LB krašto val
dybos vicepirmininkas Rimas 
Dirvonis. Jis pranešė savo 
įspūdžius iš susitikimo Lietu
voje su Ministeriu pirmininku 
Gediminu Vagnorium, Vytautu 
Landsbergiu ir sporto šventės 
rengėjais. 

ATŠVĘSTAS 
GIMTADIENIS 

Elenos Alkuvienės gimtadie
nis gražiai atšvęstas vasario 2 
d., šeštadienį, Dievo Apvaizdos 
kavinėje. Tą vakarą, jai nieko 
apie tai nežinant, jos duktė 
Diana Petrulienė ir kiti giminės 
bei bičiuliai suruošė linksmą 
60-tą gimtadienį. Daugiau negu 
80 svečių palinkėjo Elenai daug 
laimės, sveikatos, skatino nepa
vargti ir tobulinti savo kulina
r i n iu s gabumus, be kur ių 
neapsieina daugelis lietuviškų 
renginių Detroite. Be įvairių 
asmenin ių sveikinimų ir 
dovanų, dalis svečių savo 
dovanas paskyrė mūsų ko
vojančiai tėvynei, tuo tęsdami 
gražią Detroito tradiciją pras
mingai sujungiančią asmenines 
šventes su pagalba kenčiančiai 

A. a. Ada ir a.a. Antanas Petrauskai 

Lietuvai. l.m. 

A.A. ADA PETRAUSKIENĖ 

Ada Petrauskienė, iki pensijos 
gyvenusi Detroite, po ilgos ligos, 
iš mylimųjų tarpo išsiskyrė Flo
ridoje š.m. vasario 5 d. 

Ada Repčytė-Petrauskienė bu
vo dukra Nepriklausomos Lie
tuvos seimo atstovo. Žmona, ap
skrities policijos vado, Antano 
Petrausko. 

Panevėžys buvo Ados gimtinė. 
Ten praleistos pačios gra
žiausios jaunystės — gimnazijos 
dienos. Ten paliktos ir jaunų 
dienų svajonės... Ados gyveni
mas Lietuvoje buvo šviesus, 
linksmas ir laimingas. 

Nesiskųsdavo ir t remties 
dalia, tik pasiguosdavo dėl 
likimo Lietuvoje likusiųjų. Ada 
ir A n t a n a s Pe t r auska i iš 
stovyklos Vokietijoje, su dviem 
vaikais — Lile ir Viktoru, emi
gravo į Detroitą. Dirbo Fordo 
bendrovės įstaigoje. 

Petrauskai, savo pensijos die
nas leido tarp Detroito ir Flo
ridos. Prieš keletą metų, vyrui 
Antanui mirus. Ados nuolati
niai namai pasidarė Floridoje, 
arčiau sūnaus. 

Petrauskai buvo tikri Lietu
vos patrijotai, nuoširdūs lie
tuviškų reikalų rėmėjai — auko
tojai. Tokiais jie augino ir savo 
atžalyną. Dukra Lilė, didžiuoda
vosi esanti lietuvaitė. Paskutinę 
savo gyvenimo dieną, tarptauti
niame institute, tautiniu drabu
žiu pasipuošusi jauna studentė 
kitataučiams aiškino lietuvišką 
meną, nenujausdama, kad mir
ties angelas laukia jos ant 

greitkelio. Dukros netekimo 
skausmas, tėvus lydėjo per visą 
jų likusi gyvenimą. 

Šeimos sklype, kuriame pa
statytas paminklas su gražiu 
lietuvišku įrašu a.a. dukrai 
Lilei, šalia jos jau ilsisi tėvelis 
ir močiute Repčienė. Kada nors, 
a.a. Lilės brolis Viktoras parveš 
ir mare06 palaikus pelenuose iš 
Floridos Tokia buvo paskutinė 
mirusios valia. 

Ada paliko seseris Aldoną ir 
Eugeniją, ir brolius Albertą ir 
Antaną Sesuo Eugenija ir 
broliai įgyvena Kanadoje. 

Detroite gyveną sesuo Aldona 
ir svainis Robertas Tamulioniai 
bei kiti velionės artimieji , 
liūdesio prislėgti, užprašė dve
jas šv. Mišias: Dievo Apvaizdos 
ir Šv. Antano lietuvių parapijo
se. Laidotuvių gėlės ir Ados 
nuotrauka simbolizavo jai per 
Mišias, kurias sausio 10 d., 10 
vai. atnašavo Dievo Apvaizdos 
parapijos klebonas kun. Vikto
ras Kriščiūnevičius. 

Po Mišių Aldona ir Robertas 
Tamulioniai pakvietė visus 
dalyvius pietums į savo namus. 
Aldonos ir Roberto dukra 
Audrutė papasakojo švęstas 
Kūčias ir paskutines dienas, 
praleistas su teta Ada, nes tuo 
laiku abu su vyru atostogavo 
Floridoje. 

Antros šv. Mišios už a.a. Ados 
Petrauskienės sielą, kurias 
atnašavo Šv. Antano parapijos 
klebonas kun. Alfonsas Babo
nas vasario devintą dieną, šešta
dienį, 10 vai. ryto, buvo tai
komos trisdešimtai po jos mir
ties dienai. 

Nuoširdi padėka kleb. kun. 
Viktorui Kriščiūnevičiui ir kleb. 
kun. Alfonsui Babonui už „virš
valandžių" Mišias. 

Dievo gailestingumas telydi 
Ados Repčytės-Petrauskienės 
sielą... 

R. Ražauskienė 

ŠVENTO ANTANO 
PARAPIJOS 

Šv. Antano parapijos choro 
s u s i r i n k i m a s parapi jos pa
talpose įvyko vasario 3 d. Su
sirinkimą pradėjo ir pravedė 
choro vadovas muzikas Stasys 
Sližys. Dalyvavo 11 chorisčių ir 
vienas choristas. Svarstymui 
buvo p a t e i k t a 10 p u n k t ų 
darbotvarkė. 

Muz. S t a s y s Sližys savo 
pranešime nušvietė parapijos 
choro veiklą, jo nuomone iš 
parapijos choro liko tik choro 
vienetas. Bus stengiamasi chorą 
padidinti ir į jį į traukti daugiau 
vyrų. 

Choro 10 metų sukakties mi
nėjimas sausio 16 d. vykęs Šv. 
A n t a n o parapi jo je buvo 
sėkmingas ir sklandžiai praves
tas. Sumokėjus visas išlaidas 
liko 253.53 dol. 

65.00 dol. įteikti Mykolui 
Abariui, jam švenčiant 65 metų 
gimimo sukaktį ir apmokėta už 
pareikštą užuojautą Aldonai 
Tamulionienei, jos sesutei Adai 
Petrauskienei Floridoje mirus. 
Stasys Sližys teigė, kad svarbu 
turėti į kasetes įrašytų choro 
dainų ir giesmių. Po 10 metų 
galbūt mūsų choro jau nebus. 
Tada bus malonu iš kasetės 
pas iklausyt i , ka mes chore 
giedojome-dainavome. Čia pat 
iš kasečių buvo pagrotos kelios 
choro giedamos bei dainuojamos 
giesmės-dainos. Galima įsigyti 
choro kasečių iš Šv. Antano 
atlaidų, Arkivyskupo Shokos 
vizito Šv. Antano bažnyčioje 
1990 m. gegužės 27 d. ir choro 
dešimtmečio pamaldų ir aka
demijos. 

Choro dainų bei giesmių įra
šams padaryti choro vadovui 
Stasiui Sližiui pavesta įsigyti 
naują įrašams daryti aparatą ir 
chorui pastiprinti įjungti dau
giau choristų. 

Parapijos choras po atstogų, 
kovo 1 d., pradeda repeticijas. I 
Chicagoje įvyksiančią dainų 
šventę vyksime kaip svečiai. 

A. Gr in ius 
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NUSIPELNIUSIU ASMENŲ 
PAGERBIMAS „LIETUVOS 

ATSIMINIMU" VAKARE 

Lietuvos Vyčiai Chicagoje 
kasmet vasario mėn. surengia 
„Lietuvos atsiminimų" vakarą, 
k u r i a m e būna pagerb iami 
Lietuvai nusipelnę asmenys ar 
organizacijos. Šįmet vasario 3 d. 
Martiniąue pokylių salėje vyku
siame vakare buvo pagerbtas 
Stasys Lozoraitis, Lietuvos 
atstovas Washingtone ir prie 
Šventojo Sosto Vatikane. 

St. Lozoraitis buvo pagerbtas 
dėl savo ilgamečio puikaus at
stovavimo Lietuvai. Galime di
džiuotis turėdami tokį pasi 
šventusį Lietuvai atstovaujanti 
ir jos reikalais besirūpinanti 
asmenį. Priimdamas jam įteiktą 
žymenį, S. Lozoraitis savo kal
boje vertino Lietuvos Vyčių or
ganizaciją nuoširdžiai dirbančią 
Lietuvai Nepriklausomybės 
siekimo darbe. Tik visi su
ta r t ina i dirbdami atgausim 
Lietuvai laisvę. 

Buvo pagerbtas ir prelatas dr. 
Juozas Prunskis , Lietuvos 
Vyčių organizacijos Garbės 

narys, priklausantis Chicagoj 
veikiančiai 5-tai Vyčių kuopai. 

P r e l a t a s J. P r u n s k i s iš 
Lietuvos atvyko 1940 metais, 
kai Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuva jam grėsė tremtis į Sibi
rą, kur ištremti buvojo tėvai ir 
keturi dėdės; visi jie ten mirė 
nuo šalčio, bado ir priespaudos. 
Jo motinai, po 6 metų, pavyko 
pabėgti iš Sibiro ir grįžus 
Lietuvon slaptai 13 metų gyven
ti Vilniuje. Didelių prel. J. 
Prunskio pastangų dėka, ir 
asmeniškai kreipimusi į sovietų 
premjerą N. Chruščiovą, jo mo
tinai buvo leista išvykti į JAV 
ir apsigyventi Chicagoje. Prel. 
Prunskis, gabus žurnalistas, 
gyvenimą pašventė kovai prieš 
komunizmą ir Lietuvos laisvi
nimo darbui. Prel. J. Prunskis, 
daug dėmesio skiria ir lietuvių 
kultūriniam ir visuomeniniam 
veikimui. Ypač remia jaunimo 
organizacijas, skatina jų kūry
bingumą būdamas mecenatu 
įvairių konkursų ir pan. 

Prel. Prunskis aukštai vertina 
Lietuvos Vyčių veiklą, jų 
atliekamus darbus Lietuvos 
laisvinimo darbe. Priimdamas 
jam skirtą žymenį, prel. Pruns-
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Lietuvos Vyčiu metiniame -Lietuvos a t s imin imu" vakare . Iš k. Vyčių 5-tos 
kuopos pirmininkas ir Lietuvoje krepšinio p rad in inkas adv. dr. Connie 
Savickus. Lietuvos atstovas Washingtone ir pne Šventojo sosto Romoje Stasys 
Lozoraitis ir žurnal is tas prelatas dr. Juozas P runsk i s . 

Nuotr . J . T a m u l a i č i o 

kis pareiškė esąs sujaudintas 
tokiu jo asmens ir veiklos įver
tinimu. Jis didžiuojasi būdamas 
šios senos ir garbingos organiza
cijos nariu. 

Šiame vakare dalyvavo ir 
daug Lietuvos Vyčių organiza
cijai nus ipe lnęs adv. dr. 
Konstantinas Savickus, Lie
tuvos Vyčių 5-tos kuopos Chica
goje pirmininkas. Pasikalbėjime 
su juo patyrėme, kaip 1933 m. 
dėl depresijos JAV-ėse Lietuvos 
Vyčių skaičius nuo 5.000 narių 
buvo nuk r i t ę s iki 600, o 
žurnalui „Vytis" ir spaustuvei 
dėl skolų ir lėšų stokos grėsė 
bankrotas. 1933 m. spalio mėn. 
įvykusiame Vyčių suvažiavime 
adv. K. Savickus savanoriškai 
įsipareigojo žurnalo redagavimo 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

Geriausius savo karius Vieš
p a t s g a u n a iš kentėj imų 
aukštumų. 

C. H. Spurgeon 

ir spaustuvės tvarkymo dar
bui. Savo asmeniškais pinigais 
jis apmokėjo skolas ir darbi
ninkų a t lyg in imus , ir taip 
žurnalo gyvavimą išlaikė. 1936 
m. jis išvyko į Lietuvą treniruoti 
Lietuvos krepšinio žaidėjus, 
kurie 1937 metais iškovojo 
pe rga lę Europos krepšinio 
pirmenybėse. Nuo tada krep
šinis Lietuvoje pasidarė labai 
populiarus, o K. Savickus dėl to 
dažnai vad inamas Lietuvos 
krepšinio tėvu. Iki šios dienos 
lietuviai yra davę daug krep
šinio žvaigždžių. K. Savickus 
įvairiais būdais Lietuvos vyčių 
veiklai y ra paaukojęs arti 
34,000 dol. ir nuolat juos ragina: 
„Gyvenkim Dievui ir Tėvynei". 

E. Satkus 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat. Chicago 
Ta«. (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Ra*. (708)246-0067; aroa (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (70«) 422-0101 
Valandos pagal susita"mą 

P-raid 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trecc užsarytaa ketvd 1-3 v p.p . peikta 

r šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kaozla Ava., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

ARKIVYSKUPIJA MAŽINA 
TARNAUTOJUS 

Taupumo sumetimais spau
džiama skolų Chicagos arki
vyskupija nutarė sumažinti 
tarnautojus — atleidžiama 48 
centro tarnautojai, kas sudaro 
8%. 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel . (1-312) 436-7700 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago. III. 
Tai. (1-312)925-2670 

1185 Dundaa Ava . Elgin. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Pirm antr. penki 12-3vpp . ketv 2-7 vv 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. RobarU Rd.. Hickory Hllls, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Chicago, IL 
Tol. (1-312) 476-2112 

9525 S 79tn Ave , Hickory Hills IL 
Tai . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas {Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 »t St. 

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

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

Tai. (708)448-1777 

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava., Surta 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 

81 St. ir Kaan Ava.. Justlca. IL 
Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St . 
Oak L*wn, IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

T a i . 7 0 8 6 3 6 - 3 1 1 3 

D R . D A N A M . S A L I K L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tel . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 545-0348; 
Rex. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archsr Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312)585-7755 

Kab. tai . (1-312) 471-3300; 
Raz. (704) 442-4297 

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

7722 t . Kadzla Ava., 
Chicago. IH. 40652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Cantar-

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310, 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166: 
Nam«((708) 361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Straat 
Vai pirm. antr. ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

' 



• 

Ar galima sustabdyti recesijos 

UŽBURTĄ RATĄ 
Šiandien jau niekas nebeišsi-

gina, kad pergyvename recesiją, 
nors daug kas dar užtikrina, 
kad jei karas Persų įlankoje 
greitai pasibaigs, didelių su
trikimų nebūsią. Jeigu karas 
greitai pasibaigs. Pagyvensim, 
pamatysim. Nuo pernai metų 
rugpjūčio mėn., JAV-ėse buvo 
panaikinti 828,000 darbai. Tuo 
tarpu, bedarbei kylant, smunka 
paskirų valstijų pajamos ir dėl 
to nukenčia ir įvairių patarna
vimų teikimas. 

Vargu, ar karui tebesitęsiant 
ir dėl to įvairiems pirkėjams 
santūriau investuojant, mažiau 
darant užsakymų, užpirkimų, 
užburtas bedarbės ciklas apsi
suks. Tuo tarpu, dėl mažėjančių 
užsakymų vis daugiau žmonių 
ne tenka darbo — lėk tuvų 
kompanijų da rb in inka i dėl 
sumažėjusio skridimo lėktuvais 
bijant terorizmo ir dėl pabran
gusių kuro kainų; krautuvių — 
dėl sumažėjusios prekių apyvar
tos; konsultacinių firmų — dėl 
mažėjančių užsakymų naujiems 
projektams, n e ž i n a n t eko
nominės ateities. Kai valstijos 
nebetenka iš darbininkų algų 
atskaitomų mokesčių, jų biudže
tuose atsiranda įvairaus dydžio 
deficitai. 

Pavyzdžiui, Virginijos valsti
joje, pernai sudarytas biudžetas 
tikėjosi, kad mokesčių pajamos 
paaugsiančios 9 .1% šiais 
metais, o jos paaugo tik 1%. 
Panašiai sulėtėjo naujų darbų 
atsiradimas 36-se valstijose, o 
47-se valstijose sumažėjo ir dir
bančiųjų realios pajamos, kas 
dar sumažina jų pajėgumą 
pirkti prekes, tuo mažinant 
paklausą. Virginijos valstijos 
finansų sekretorius pareiškė, 
kad dabar valstija stovi prieš 
tamsiausią pajamų vaizdą, kokį 
turėjo nuo II-jo Pasaulinio karo. 

Ir nėra kaip tas pajamas pa
didinti. Nedrįsta gubernatoriai 
kelti mokesčių, kai žmonės jau 
ir taip nukentėję, ir negali dau
giau pinigų paimti iš atsarginių 
sutaupų, nes daugeliu atvejų jos 
jau sunaudotos. Santykyje su 
išlaidomis, valstijų rezervai nuo 
1980 metų sumažėjo nuo 9c/r iki 
2.5%. Tiek lėšų trūksta, kad 
įvairių loterijų a r net vargšų 
pašalpų mažinimo nebepakan
ka išlyginti deficitams. Sten
giantis išbalansuoti biudže
tus bus mažinamos lėšos mo
kykloms, bibliotekoms, kelių 
statybai, parkų pr iežiūrai , 
policijai. Ir tai kaip tik tokiu 
laiku, kai kylant bedarbei jos la
biausiai reikalingos. 

New Yorko valstijos gub. Cuo-
mo siūlo sumažinti šios valstijos 
6 milijonų dol. deficitą, iš savo 
siūlomo biudžeto išimdamas 4.5 
bil. dol. išlaidų 1992 metams, 
panaikindamas 18,000 valstijos 
išlaikomų darbų. Rhode Island. 
mažindama 200 mil. dol. de
ficitą, kas dvi savaites po vieną 
dieną uždarys visas savo įstai
gas. Michigan valstija nori 
uždaryti valdiškas ligonines 
atsilikusiems vaikams bei kitas 
sveikatos patarnavimus tei
kiančias įstaigas. 

Didžiausias bedarbės pro
centas numatomas Michigan 
valstijoje — 10.1%, o po to West 
Virginia (8.4%) ir Alabama 
(8.4%). Sausio mėnesį naujų au
tomobilių p a r d a v i m a s yra 
27.8% mažesnis, negu tuo pat 
metu pernai. Net ir sumažinta 
palūkanų ratą nepadrąsina 
pirkėjų. 

Nors JAV gubernatorių drau
gija džiaugėsi, kai prez. Bush 
jiems pranešė apie naują pro
jektą, pagal kurį valstijos savo 
nuožiūrai gausiančios 15 bil. 
dol. vertės įvairių lėšų, nemano
ma, kad Kongresas tokį pro
jektą praleis, atsižvelgiant į dar 
baisesnį federalinį deficitą — 
300 bil. dol. 

VYRIAUSIAS AMŽIUMI 
PREL. SIMONAS MORKŪNAS 

Reta sukaktie - 89-ri metai 
Tuo tarpu, laukdami abejo

t i n ų federal inių lėšų, j i e 
pirmiausia nuima lėšas nuo di
džiausių savo išlaidų — švie
t imo, kuris sudaro trečdalį 
kiekvienos valstijos biudžeto. 
Nors pernai New Yorke, pavyz
džiui, jau buvo išimta didelė 
suma iš mokyklų biudžeto, 
šįmet bus išimta dar dvigubai 
t iek. Tai privers ir valdiškus 
universitetus kelti savo moks-
lapinigius, pvz. Californijos uni
versiteto mokslo kaina pakils 
20%. 

Dėl mažinamų federalinių 
lėšų pablogės ir Socialinio Drau
dimo (Sočiai Security Adminis-
trat ion — SSA) aptarnavimas, 
kaip Louis Sullivan, Health & 
Human Services ministerijos 
sekretorius praneša JAV vals
tybinio biudžeto direktoriui 
Richard Darman. Anot Sulli
v a n , jei bus p r i imt i fede-
ra l in iame biudžete siūlomi 
SSA lėšų apkarpymai, pensi
ninkams ir kitiems, gaunan
t iems Sočiai Security pajamas, 
t eks ilgiau laukti reikiamų pa
tarnavimų, nes bus sumažintas 
šios įstaigos personalas. Patys 
pajamų čekiai nebus paliesti šių 
apkarpymų. 

Pens in inkų organizaci jos 
AARP pareigūnas John Rother 
sako, kad nežiūrint to, kad R. 
Darman užtikrino, kad jau susi
derėjo teigiamai su L. W. Sulli
van, ir Sočiai Security patarna
vimai nenukentės, AARP te
bėra susirūpinę, ar SSA gaus 
reikiamas lėšas t inkamai ap
tarnaut i tos įstaigos patarna
vimų reikalinguosius. 

Iš tiesų, dėl sumažintų lėšų 
skundžiasi ir Gail Wilensky, 
administratorė tos įstaigos, kuri 
finansuoja Medicare ir Me-
dicaid. Jau šįmet SSA negavo 
Kongreso skirtų 146 mil. dol., o 
Medicare 'Medicaid negavo 
101.3 mil. dol., nes šios lėšos bu
vo surištos su federalinėmis lė
šomis, kurių federalinė įstaiga 
neduoda. Wilensky viliasi, kad 
artimoje ateityje tuos pinigus 
gaus , nes yra pakar tot inai 
pateikusi oficialius prašymus, 
pareikšdama, kad tie pinigai 
y ra būtini tinkamai administ
ruoti ir išmokėti gaunamus 
prašymus. 

Kaip tik dabar SSA-jai yra 
svarbu nemažinti savo aptar
nau janč io personalo , nes 
Kongresas išleido įstatymus rei
kalaujančius dviem atvejais 
pakeisti SSA aptarnavimo pro
cedūrą, kuriems reikės dau
giau, ne mažiau personalo. Kal
bėdama su reporteriu, Wilens-
ky skundžiasi: „Jau dabar nebe
galime taip greitai išpildyti pra
šymų, kaip anksčiau", vis auga 
laukiančių prašymų krūvos dėl 
darbuotojų trūkumo. ..Jei dėl 
lėšų trūkumo negalėsime pa
samdy t i ir pa ruoš t i p i lno 
savo 1,300 raštinių štabo, pra
šymai dar ilgiau lauks iš
pildymo. ...Mes norime išvengti 
padėties, kad telefonu skam
binantys turi vis ilgiau laukti 
atsakymų ir, pavyzdžiui, kad 
adreso pakeitimas truktų ilgiau 

negu dabartinis 10 dienų laiko
tarpis" . 

Matome, kad įvairių valdiškų 
įstaigų darbuotojai stengiasi, 
kad deficito mažinimai nepa
veiktų jų įstaigų, ir matome 
kaip tie patys patarnavimai 
kaip tik ir yra svarbiausi, ypač 
pergyvenant recesiją, tačiau 
aišku, kad ypač vedant bran
giai kainuojantį karą, kuris eko
nomijai beveik nieko neduoda, 
bet labai ją alina, recesijos 
užburtą ratą vargu, ar galima 
bus stabdyti, jau nekalbant apie 
jo apsukimą. 

a.g. 

Kai iš Lietuvos buvo atvykęs 
kan. Nikodemas Čėsna ir įsi
kalbėjo apie jam pažįstamus 
lietuvius kunigus, nustebo, kad 
kun. Simonas Morkūnas dar 
dirba. Nors amžiumi trimis 
metais kan. N. Čėsna jaunesnis, 
kunigų seminarijoje dviem kur
sais buvo vyresnis, tai jis jį 
pažino, kaip uolų klieriką, 
darbštų kunigą, bet jau laikė 
save ir kun. S. Morkūną senais. 

Šiandien kun. Simonas Mor
kūnas yra paaukštintas prelatu. 
Jis visai neseniai yra išėjęs į 
pensiją, bet laiko pamaldas, 
gyvena l ietuvių gyvenimu, 
rūpinasi visais Lietuvos ir lie
tuvių reikalais. Prel. Simonas 
Morkūnas šio mėnesio 16 dieną 
sulaukia 89 metų amžiaus, o 
toks amžius visuomet yra jubi
liejus. Ypač tam, kuris jau 
seniai nežino, kas yra poilsis, 
kuo darbas yra žmogaus našta, 
kaip amžius sunkina gyvenimą. 

Prel. Simonas Morkūnas yra 
gimęs 1902 m. vasario 16 d. 
Valtūnų km., Žemaitkiemio 
valsč., Ukmergės apskr. Nebuvo 
lengvas jo jaunystės ir mokslo 
kelias. Jis mokėsi Kėdainiuose 
ir Kauno kunigų seminarijoje, 
kur kunigu buvo įšventintas 
1933 m. birželio 15 d. Tai buvo 
jau 31 metų subrendęs vaikinas, 
tvirtai apsisprendęs būti geru 
kunigu ir darbuotis visa širdimi 
ir visu uolumu parapiečiams, 
visiems žmonėms, ypač netur
t ingiesiems. Todėl tuoj po 
šventimų jis buvo paskirtas į 
didelę Prisikėlimo parapiją 
Kaune, kur reikėjo pasiauko
jusio dvasininko ir gero admi
nistratoriaus. Ir čia jis pastatė 
savo uolumu ir kitų pagalba 
didžiulę prieglaudą, vėl iau 
ligoninę, suorganizavo vargšus, 
lankė neturtinguosius, ruošė 
jiems Kūčias ir Kalėdų dovanas. 

Jo darbas Kaune tesitęsė tik 
dešimt metų. Dabar jo darbo 
vaisių jau beveik niekas nežino, 
net ir senesnieji mažai teat
simena. A.a. kan. Nikodemas 
Čėsna, ilgai vadovavęs Prisi
kėlimo parapijai, mažai težinojo 

! apie prel. S. Morkūno darbus to-
• je parapijoje, kurioje jis jo dar-
į bo vaisiais jau negalėjo naudotis 
dėl okupanto užgrobimo ir pave
dimo kitiems tikslams. 

Bet n iekas Amerikoje ir 
laisvajame pasaulyje negali 
užmiršti, niekas negali neįver
tinti prel. Simono Morkūno 
pasiaukojimo atgaivinant Šv. 
Kazimiero parapiją, Sioux City, 

Iovvos valsti; ; e Jį buvo beveik 
mirusi ir joje raekas nenorėjo 
darbuotis, nors ji dar buvo laiko
ma viena iš lietuviškų parapijų. 
O jis beve: keturiasdešimt 
metų išdirbo toje vyskupijoje ir 
toje šv . Kazimiero parapijoje. 
Čia jis paliko savo geriausius 
metus, neapskaičiuojamus dar
bus ir daugelį prakaito lašų, kol 
parapiją padare pavyzdine viso
je vyskupijoje. 

Sioux City mažai kam žino
mas ūkio ir pramonės miestas 
prie Missouri upės. Ir ten jau 
1890 metais buvo apie 400 
lietuvių, dirbusių sunkiuose, 
menkai apmokamuose darbuo
se. J i e norėjo užsidirbti ir 
pamažu grįžti i savo tėviškes. 
Bet jau pirmojo karo pradžioje 
čia buvo apie 1000 lietuvių, 
kuriems dar 1913 m. kun. K. 
Šatkus įkūrė parapijos centrą. 

Pirmas klebonas čia buvo 
kun. Mykolas Cibulskis. Jo ir 
parapiečių pastangomis 1916 m. 
buvo pastatyta mūrinė bažnyčia. 
Bet kun. M. Cibulskis išbuvo tik 
iki 1919 m., o paskiau ketverius 
metus buvo klebonas slovakas 
kun. M. Kolvek. negalėjęs lietu
viškai lietuvių aptarnauti. Tik 
1922 m. į Sioux City parapiją 
atvyko kun. M. Čėsna. Kun. M. 
Cibulskis, vėliau kun. M. Čėsna 
įkūrė kelias lietuviškas orga
nizacijas, bet nė vienas nepajėgė 
dėl komiteto daromų kliūčių 
įkurti lietuviškos mokyklos. 

Parapija buvo. kaip sakyta, 
beveik jau mirusi, kol čia at
vyko poilsio nežinąs kun. 
Simonas Morkūnas. Jis parodė 
parapiečiams ir vyskupijai, kad 
jis yra labai uolus kunigas, 
puikus administratorius, mokąs 
ir norįs sugyventi su visa 
parapija ir vaisais žmonėmis. 
Nors jis parapijoje terado tik 
apie 100 iš buvusių 300 šeimų. 
bet ir su tuo skaičiumi jis 
pradėjo nenusimindamas, dar
buotis ir jų sielų reikalais 
rūpintis. Jis nenusiminė net ir 
tada, kai du dideli potvyniai. 
fabrikų, kur lietuviai ar lietuvių 
vaikai dirbo, uždarymas, dauge
lio pa rap i eč ių i šs ikė l imas 
palietė jo parapiją. J is buvo jų 
klebonas, kiekvieną asmeniškai 
pažinęs, administratorius ir 
visokių darbų prižiūrėtojas, 
išlaikęs net specialius egza
minus, kad galėtų pats tvarkyti 
ir šildymo sistemą. Tai vertino 
parapiečiai. vyskupijos kurija, 
vyskupas ir visi, kurie tik galėjo 
matyti jo kunigišką ir adminis-

KATALIKŲ SPAUDA 
APIE LIETUVĄ 

KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Prel. Simonas Morkūnas 

tracinį uolumą. 
Prel. Simonas Morkūnas ėmė

si darbo atnaujinti bažnyčią, 
kuri buvo jau netikusiame 
stovy. Pas i te lkęs dail . A. 
Valešką, sudėjo naujus ir 
g raž ius vi tražus. Nupirko 
sklypą žemės prie bažnyčios ir 
padarė automobilių statymo 
aikštę, kad besilankantiems 
bažnyčioje pamaldoms būtų 
patogiau. 

Kai reikėjo vyskupijos mokyk
loms uždėtą mokestį surinkti, 
jis pėsčias keliavo nuo vieno iki 
kito parapiečio ir padarė savo 
parapiją pavyzdine, nes pirmas 
atidavė uždėtą mokestį ir dar 
su taupė parapijai dideles 
sumas. Už tai jis gavo iš 
vyskupijos pagyrimą po pagy
rimo ir buvo statomas jis pats ir 
jo parapija pavyzdžiu visoj 
vyskupijoje. 

Prel. Simonas Morkūnas, kaip 
klebonas, kaip nuoširdus žmo
gus su parapiečiais ir su visais 
žmonėmis, užsitarnavo pagarbą, 
meilę ir vyskupijos kurijos 
vertinimą. Sekmadieniais jam 
padėdavo parapijos darbuose 
net vienas iš kurijos prelatų, 
džiaugdamasis, kad jis gali jam 
patarnauti ir kad bus gausiai 
atlyginamas. 

Kas sekė laikraščius, galėjo 
pastebėti, kad prel. S. Morkūnas 
aukojo iš savo santaupų visiems 
lietuviškiems reikalams, ir tai 
didelėmis sumomis. Nebuvo 
praeitas ir pro jo akis praleistas 
kiekvienas didesnis darbas. 
kurio jis nepastebėtų ir kurio jis 
nelaikytų reikšmingu. Negali
ma suskaičiuoti jo pagalbos 
saviesiems ir net svetimiems 
Lietuvoje ar tremtyje, jei tik jis 
žinojo jų adresus ir galėjo 

Mainzo vyskupijos savait
raštis „Glaube und Leben" (Ti
kėjimas ir gyvenimas; ketvir
toje laidoje labai daug vietos 
paskyrė Lietuvai ir Vasario 
16-sios gimnazijai. 

Politiniame puslapy ilgame 
straipsnyje ,.Lietuvos laisvės 
kankiniai" rašoma, kad šimta
tūkstantinė žmonių minia daly
vavo žuvusių lietuvių lai
dotuvėse Vilniuje. Sostinės 
katedroje gedulingas Mišias 
atnašavo du vyskupai ir 50 
kunigų, jų tarpe ortodoksų 
arkiv. Chrysostomus. pareikš
damas, kad jam yra gėda už tuos 
visus, padar ius ius tokį 
nusikaltimą. Savo kalbą jis 
baigė tokiais žodžiais: tikėkite 
man. jūs lietuviai, mes, rusai, 
esame jūsų pusėje. 

Savaitraštis taip pat praneša, 
kad kard. Vincentas Slad 
kevičius kreipėsi į popiežių, 
prašydamas jo intervencijos 
visose pasaulio valstybėse. 
Vokietijos vysk. konferencijos 
pirm. vysk. Kari Lehmann taip 
pat parašė protesto raštą Sov. 
Sąjungos pasiuntiniui Bonnoje. 
reikalaudamas atsisakyti prie
vartos veiksmų, o eiti taikiu 
keliu, pasikalbėjimais. Lietuvos 
klausimo išsprendimui. 

Erfurto vysk. Joachim Wanke 
Tiuringijos pa r l amen ta rų 
priėmime taip pat kreipėsi į 
sovietinę vyriausybę ateityje 
politinius klausimus spręsti 
taikingom priemonėm, o ne 
prievarta. Vokietijos kataliku 
centro valdybos pirm. Rita 
Waschbuesch išreiškė simpa
tijas lietuvių tautai pažymė
dama, kad Maskva grįžta prie 
tamsių diktatūrinių bolševizmo 
dienų. Kun. H. Fischer Leipzige 
taip pat pasiuntė parapijos var
du ir taikos sambūrio protesto 
laiškus Sov. Sąjungos pasiun
tinybei Bonnoje ir Vokietijos 
vyriausybei. 

Katalikų savaitraščio bendra
darbis Matthias Schepp aprašo 
Vasario 16-sios gimnazijos 
reakciją į Vilniaus įvykius. 

pagalbą suteikti. 
Prel. Simono Morkūno įverti

nimas Bažnyčios poaukščiu jam 
nieko neprideda, nes jo darbai 
kalba už jį. Bet įvertinimas ir 
iškėlimas į prelatus jo darbus 
mirštančioj parapijoj užviršuoja. 

P.G. 

Kun. Jonas Dėdinas tur i 
trumpų bangų priimtuvą ir 
siųstuvą. Jis buvo susisiekęs 
nakties metu su trumpų radijo 
bangų siųstuvo mėgėju Vilniu
je, girdėdamas jo žodžius „mes 
esame žuvę". Kun. Jono Dėdino 
akys ir ausys keliavo tarp tele-
vizjos aparato ir trumpų bangų 
priimtuvo. Tačiau mintimis jis 
buvo Vilniuje. 

Tą naktį 77 gimnazijos moki
niai nemiegojo. Sekmadienį 
visi susir inko gimnazi jos 
koplyčioje išklausyti Mišių, 
o po jų 14 mokinių nešė 14 
žvakučių prie medinio kryžiaus, 
stovinčio prie g imnazi jos 
pagrindinių įėjimo durų, ski
riant po vieną žvakutę žuvu
siems lietuviams. Prie kryžiaus 
mokiniai pastatė spygliuotų 
vielų vainiką. 

Matthias Schepp perkelia 
skaitytojus į demonstracijas ar
timame Mannheime. dalyvau
jant taip pat gimnazijos moki
niams su plakatais. Mokiniai 
yra nepatenkinti kancl. H. Koh-
lio vedama politika Pabaltijo 
valstybių atžvilgiu, o gimnazi
jos direkt. Andrius Šmitas 
pasiuntė telegramą H. Kohliui, 
prašydamas jo įtakos, taikiam 
klausimo išsprendimui. 

Straipsnio autorius trumpai 
pr iminęs Lietuvos istoriją, 
toliau rašo. kad ir mokiniai ste
bisi keistu ir nesuprantamu 
Vokietijos vyriausybės nusi
s t a tymu Lietuvos la isvės 
siekiuose, surasdami naują 
..Koholio-Gorbačiovo" sutartį. 

Renkamos aukos, siuntiniai 
Sov. Sąjungai (Vokietijoje 
vadinama ,,Ein Herz Fuer 
Russland — širdis Rusijai), 
tačiau kur yra solidarumas pa-
baltiečiams? 

Labai teisingą klausimą davė 
kun. Jonas Dėdinas: jis nėra 
priešingas vysk. Karolio Leh-
mano dviems atsišaukimams, 
prašant aukų net ir bažnyčiose. 
Tačiau kodėl jis neprašė taip pat 
Lietuvai? Juk Lietuva yra kata
l ik iškas k raš t a s , d a u g iš
kentėjęs. Jis tikisi, kad Vokie
tijos katalikų Bažnyčia aiš
kiai atsistos lietuvių pusėje, 
atnešdama Vokietijos visuo
menei Pabaltijo neriklausomy-
bės siekiams daugiau simpatijų. 

Dangus myli žmogų daugiau 
negu jis pats save. 

Juvenalis 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 
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— Ne, — nurimo ir Valius, sėsdamas atgal į žolę. 

— Jau viskas nuriedėjo skirtinga kryptimi Pameni, 
vakar kalbėjau apie savo draugo Vidugir) seserį 
Aliutę? Kaip supratau, ten reikalai visai rimt:, atrodo, 
jiedu jau net susižiedavę, ar bent netoli nuo ;o. Senis 
Vidugiris komiteto pirmininkas. Mindaugas gerai 
sugyvena su prancūzų valdžia, dažnai pietai: -JU resto
ranuose, Aliutė ten irgi savas žmogus. Kažk;i minėjo 
bandysiąs atvažiuoti aplankyti tetos Vark? ienės ir 
pristatysiąs jai savo sužadėtinę. Apie Danun turbūt , 
daugiau ir negalvoja, jei rengiasi į čia atvykt- su kita 
mergina. 

— Danai bus sunku. 
— O, ji mokės neparodyti! Viduje gal ir lies ašaras, 

bet užtai paskui bus geriau. Pats būk draugiškas ir 
neįkyrus, džiaugčiausi, jei judu susigyventumėte. Man, 
dabar sugrįžusiam į savo šeimos židin;. kažkaip 
norėtųsi, kad visi būtų laimingi. Ir kaip aera, kad 
Danutė buvo drauge su Jūra te! Jūra tebėra vaikas , 
motina neturi savo nuomonės, tai mano mažytei buvo 
nelengva, o Dana yra kaip uola, ant kur; - gali sta
tyti bažnyčią. 

Tylėdami jie grįžo atgal į miestelį. 
— Štai kaip pragiedrėjo mano gyvenimi1 oadangė! 

— vėl prabilo Valius, pasukęs liesą džiaugsn.. gą veidą 
į žaliuojančius Vorarlbergo kalnus, kai jie v'-' stovėjo 
prie viešbutėlio durų. — O kartais vilties buvo taip 
mažai. Ką gi, nepamiršk, kad po pietų eisime pasitikti 

mano darbininkėlės! 
Alfa tylėdamas paspaudė jam ranką. 
Jūratės akys vis neramiai krypdavo i laikrodi. 

Širdis krūtinėje daužėsi tokiu smarkumu, jog atrodė 
ją turėjo girdėti ir visi aplinkiniai. Kaip reikėjo elgtis, 
kaip parinkti tinkamus žodžius9 Ne. geriau eiti 
aplinkiniu keliu, tebūnie tai Marie; ji pati nenorėjo 
atnešti šitos didžiulės, viską keičiančios naujienos. O 
laikas vis bėgo pirmyn, popietis jau baigėsi, reikėjo ką 
nors daryti. Pagaliau ji nutaikė minutę, kai Marie su 
cigarete dantyse išėjo atsikvėpti į gėlėtą terasą. 

- Marie, aš turiu tau kai ką pasakyti. Labai didelį 
ir džiuginanti įvykį, kuris yra beveik stebuklas... 

Marie išpūtė kamuolį dūmu ir klausiamai pažvelgė 
į savo padėjėją 

- Didelį įvykį0 Ką jis liečia? 
- Mane, tik mane vieną. Vakar sugrįžo iš karo 

belaisvės mano vyras! 
- Tavo vyras? Ak, tiesa, tu sakeisi esanti iš

tekėjusi, nors tikrumoje aš tuo niekad netikėjau. 
Sugrįžo9 

- Taip, Mane. aš nejuokauju. Jis buvo anglų 
belaisvėje. - per klaidą, nes jis gi nėra vokietis, - ir 
jis manęs ieškojo per visą Vokietiją. Vakar jis atėjo į 
mūsų namus pėsčias nuo pat Lindau, nuvargęs ir 
sublogęs. Aš esu labai laiminga! 

- Iš tiesų norėčiau jį pamatyti, tik tu taip keistai 
pradėjai pasakoti, o visą dieną ne žodžio! - Mane 
nuoširdžiai apkabino padėjėją. - Gal užvažiuočiau šj 
vakarą po vakarienės. O. štai ir mūsų daktaras! 

Rameur jau žengė į terasą šluostydamasis prakaitą 
ir skųsdamasis vasaros karščiais. Marie akyse sužibo 
mažos ironiškos liepsnelės. 

- Mano daktare, čia dedasi dideli dalykai! Jums 
šiandien teks pasitenkinti mano kompanija aperityvui. 
Jūra tės pasakojimu, jos vyras vakar atėjo pėsčias nuo 

pat Lindau... 
Rameur pasisuko į Jūros pusę, kuri stovėjo be 

šypsenos, sunkiai atsirėmusi į akmeninę koloną, 
jausdamosi pajuokiama ir svetima tarp šių dviejų 
žmonių. 

— Iš tiesų? Per tokį karštį? — jo akyse irgi buvo 
lengvas netikėjimo žaismas ir Jūros širdyje sukilo 
didelis pyktis. 

— Taip. per šitą karštį ir per daug didesnius 
karščius tarp bombų ir beprasmiškai besimušančių 
kariuomenių. Jums. nugalėtojams, aišku j is tėra tik 
dar vienas nereikalingas benamis, kurį reikės maitinti, 
bet man jis yra viskas, viskas! 

— Ak. miela Jūra. kam taip karščiuotis! — Rameur 
priėjo artyn ir stipriai suėmė ją per pečius. — Mes visi 
pakankamai pažįstame bombų ir karo skonį, ir jei dar 
nerime juokauti, tai tik tam, kad tas skonis mūsų 
nepersekiotų. Aš džiaugiuosi tavo vyro grįžimu ir tavo 
laime! 

Paskutiniai žodžiai buvo pasakyti rimtai, be ironi
jos, bet jie lyg peiliu perskrodė jaunos moters sielą. Ji 
išsivadavo iš stiprių daktaro rankų ir įėjo į vidų. Čia 
vėjas maloniai pleveno baltas užuolaidėles, rami 
muzika sklido tingioje pavakario aplinkoje, keletas 
karių skaitė laikraščius ar rašė laiškus. Viskas kvėpa
vo nuostabiu namų jaukumu, iš valgomojo sklido vaka
rienės indų tarškėjimas ir dainuojanti prancūzų kalba. 
Jūra perėjo per kelis kambarius, tarsi turėdama kokį 
tikslą, bet ją vijo tik jos pačios nerimastis. Mano vyro 
grįžimas ir mano laimė! Kaip reikės toliau dirbti čia 
toje pačioje aplinkoje, matyti šitą tamsų gotišką veidą 
ir ramiai alsuoti, lyg niekad nieko būtų nebuvę. O jeigu 
staigiai išvažiuočiau, palikčiau šiuos namus ir šį darbą? 
Bet kur važiuoti, be to. kaip pasiteisinti Valiui dėl tokio 
staigaus bėgimo? 

Bus daugiau) 

\ 



SUJUNGTOMIS RANKOMIS 
IR ŠIRDIMIS 

ŠVĘSKIME VASARIO 16 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ! 
Išyvename nepaprastą Tautos atgimimo ir kovos istorinį momentą! Mūsų visų 

pareiga aktyviai prisidėti prie atgimstančios tautos siekių ir kartu nepamiršti 
kultūrinių ir švietimo darbų čia gyvenančių lietuvių tarpe. 

Tautos didvyriškumo kovoje už laisvę nepalaužė 50 metų trukusios okupaci
jos. Tautos kančių tragedijos išaugino narsų, patriotišką lietuvių jaunimą kuris 
su vyresniąja karta, reikalauja valstybinės nepriklausomybės. Pasaulis pastebėjo 
lietuvių siekius ir jų kraštui okupanto daromą žalą Šiandien Lietuvos vardas 
didžiojoje spaudoje ir televizijos programose minimas su pagarba. 

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
XII-TOJI TARYBA 

Išeivijos lietuviai esame įpareigoti pagelbėti atgimstančiai Lietuvai. 
Šių metų Vasario 16 yra mūsų visos tautos naujo atgimimo šventė, jungianti 

ir uždeganti mus vienybės ir ryžto liepsna. 
Švęsdami Vasario 16, sujunkime visas kūrybines, organizacines ir finansines 

jegas tautos laisvės atstatymui. Jos atneš nepriklausomybę Lietuvai ir sutvirtins 
lietuvybės išlaikymą išeivijoje. 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA 

VAKARŲ APYGARDA 
pirm. Angelė Nelsienė 

BOSTONO APYGARDA 
pirm. Česlovas Mic 

PREZIDIUMAS 
pirm. Angelė Nelsienė 
Almis Kuolas 
Danguolė Navickienė 
Romas Nelsas 
Algis Raulinaitis 

GARBES TEISMAS 
Pirm. Vytautas Kutkus 
Gražina Kamantienė 
Gražina Kriaučiūnienė 
Vytautas Petrulis 
Algis Rugienius 

KONTROLĖS KOMISIJA 
pirm. Česlovas Mickūnas 
Alfonsas Petrutis 
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Vytautas Alksninis 
dr. Kazys Ambrozaitis 
Adolfas Armalis 
Linas Balsys 
dr. Vytautas Bieliauskas 
Arūnas Bitėnas 
Rimantas Bitėnas 
dr. Zigmas Brinkis 
Romualdas Bublys 
Gintaras Čepas 
Asta Banionytė 
Algis Danta 
Danguolė Didžbalienė 
Zina Dresliūtė 
Eglė Dudėnienė 
Alfonsas Dzikas 
Gaiiė Eidukaitė 

Teresė Gečienė 
Algimantas Gečys 
Jolita Gudaitytė 
Povilas Jančiauskas 
Birutė Jasaitienė 
Rasa Juškienė 
Rūta Juškienė 
dr. Ferdinandas Kaunas 
Romas Kezys 
dr. Petras Kisielius 
Daina Koįelytė 
Mečys Krasauskas 
Romualdas Kriaučiūnas 
Kazys Laukaitis 
Milda Lenkauskienė 
Eduardas Meilus, Jr. 
Rasa Miliauskaitė 

Lilė Miiukienė 
Jaunutis Nasvytis 
Linas Norusis 
Juozas Polikaitis 
dr. Jonas Račkauskas 
dr. Antanas Razma 
Algirdas Šilbajoris 
Donatas Skučas 
dr. Viktoras Stankuks 
Jonas Urbonas 
Kazys Urbšaitis 
Aleksandras Vakselis 
Birutė Vilutienė 
Birutė Vindašienė 
Virgus Volertas 
Pranas Zunde 

dr. Antanas Razma 
p rmin '•'kas 

Linas Norusis 
/ykdomasis vicepirmininkas 

Birutė Jasaitienė 
vcepTmininKe organizaciniams ir 
administraciniams reikalams 

Bronius Juodelis 
sekretorius 

Kostas DOČKUS 
vicepirmininkas 
fmansų reikalams 

Regina Kučienė 
svetimo tarybos pirmininkė 

Hartford apylinkė 
pirm. Birutė Zdanytė 

New Bntain apylinkė 
pirm Romas Butrimas 

New Haven apylinkė 
pirm Juozas Karamuza 

XII-TOJI KRAŠTO VALDYBA 

Dalia Kučėnienė 
Kultūros tarybos pirmininkė 

Dr. Tomas Remeikis 
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas 

Birutė Jasaitienė 
Socialinių reikalų tarybos 

pirmininkė 

Kun. A. Saulaitis. S.J. 
Religinių reikalų tarybos 
pirmininkas 

Ramunė Kubiliūtė 
vicepirmininkė informacijos 
reikalams 

CONNECTICUT APYGARDA 
pirm. Jaunutis Nasvytis 

Bridgeport-Stanford apylinkė 
pirm Sigitas Liaukus 

Sigutė Šnipaitė 
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkė 

Rimantas Dirvonis 
vicepirmininkas sporto reikalams 

Vladas Sinkus 
..Dovana Lietuvai" 
iždininkas 

fondo 

Danutė Korzonienė 
reikalų vedėja 

Asta Banionytė 
atstove vVashmgtone 

Atlanta apylinkė 
pirm. Ramunė Badauskienė 

Daytona 
pirm Juozas Paliulis 

FLORIDOS APYGARDA 
pirm Povilas Jančauskas 

Floridos Auksinis krantas 
pirm. Jonas Paškus 

Miami apylinkė 
Petras Griškeiis 

New London apylinkė 
pirm Stasys Miknius 

Putnam apylinkė 
pirm. Albina Lipčienė 

VVaterbury apylinkė 
pirm. Linas A. Balsys 

Palm Beach apylinkė 
pirm Algis Augūnas 

St Petersburg apylinkė 
pir' Kostas Aras 

Sunr, H "s apylinkė 
pirm. Vytas Macys 

Bostono apylinkė 
pirm. dr. Romas Bevydas 

Brockton apylinkė 
pirm. Stasys Eiva 

Cape Cod apylinkė 
pirm. Alfonsas Petrutis 

^as 

Kennebunkport 
Rev. Rafaelis Šakalys 

Providence apylinkė 
pirm. Aldona Kairienė 

VVorchester apylinkė 
pirm. Stasys Rudys 

Arizona apylinkė 
pirm. Antonija Petrulienė 

Los Angeles apylinkė 
pirm. P. Jurgis Jog 

Portland apylinkė 
pirm. Algimantas Tekorius 

San Francisco apylinkė 
pirm. Gintas Federas 

Santa Monica apylinkė 
pirm. Juozas Kojelis 

Seattie apylinkė 
pirm. Ina Bertulytė-Bray 

Las Vegas apylinkė 
pirm. Mary Yanauskas 

Havvaii 
ryšininkė Elena Aglinskienė 

MICHIGAN APYGARDA 
pirm. Vytautas Kutkus 

Detroit apylir 
pirm Nijolė Zelvvinder 

Lansing apylinkė 
pirm. dr. Romas Kriaučiūnas 

VIDURIO VAKARŲ APYGARDA 
pirm. Birutė Vindašienė 

. Grand Rapids apylinkė 
pirm. Gražina Kamantienė 

NEW JERSEY APYGARDA 
pirm. Rasa Juškienė 

Aurora ?-->-'':n|<ė 
pir- i-dieno 

Elizabeth apylinkė 
pirm. Julius Veblaitis 

Jersey City apylinkė 
pirm. Antanas Gražulis 

Newark apylinkė 
Danguolė Didžbalienė 

Patersor apylinkė 
pirm. Angelė Stankaitienė 

Keamy-Harrison apylinkė 
dr. Stas Skripkus 

OHIO APYGARDA 
pirm. Jurgis Malskis 

Beverly Shores, t-B įgaliotinė 
Roma Dambrauskienė 

Brighton Park apylinkė 
pirm. Salomėja Daulienė 

Cicero apylinkė 
pirm. Raimundas Rimkus 

East Chicago apylinkė 
pirm. Birutė Vilutienė 

E. St. Louis apylinkė 
pirm. Zigmas Grybinas 

Hot Springs apylinkė 
pirm. Stepas Ingaunis 

Indi- • ^!is apylinkė 
p;- Guzulaitis 

apylinkė 
enė 

tamont apylinkė 
pirm. Kęstutis R. Sušinskas 

Marquette Park apylinkė 
pirm. Jonas Levickas 

Melrose Park apylinkė 
pirm. Algis Sinkevičius 

Waukegan-Lake County apylinkė 
pirmininkės Regina Narušienė ir 
Rima KaŠubaitė-Binder 

Buffalo Lietuvių klubas 
pirm. Milda Neuman 

Pittsburgh apylinke 
pirm. Vytautas Yucius 

Rochester apylinkė 
pirm. Danguolė Klimienė 

Dayton Cleveland apylinkė 
ryšininkas kun. Vaclovas Y P>rm. • Mautas Brizgys 

Cincinnati apylinkė 
Jonas Matulaitis 

JAV LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS VALDYBA 

Sigutė šnipaitė, pirmininkė Qailė Rastonytė 
Regina Kulbytė Rūta Kalvaitytė 

APYLINKĖS NEPRIKLAUSANČIOS APYGARDOMS 

PIETRYČIŲ APYGARDA 
pirm. Algimantas Gečys 

Baltimore apylinkė 
pirm. Vytautas Eringis 

Philadelphia apylinkė 
pirm. Linas Kučas 

NEW YORKO APYGARDA 
pirm Vytautas Aiksninis 

Bushwick apylinkė 
pirm Rev Pranas Giedgaudas 

Great Neck apylinkė 
pirm Vytautas Žukas 

New York apylinkė 
pirm. Juozas Kazlas 

Maspeth apylinkė 
pirm. Kazimieras Vainius 

New York 1-oji apylin<ė 
pirm. Apolonija Radzivanienė 

Oueens apylinkė 
pi-m Romas Kezys 

Woodhave^ apylinkė 
pirm. Ramutė česnavičienė 

So. New Jersey apylinkė 
pirm. Vytautas Volertas 

VVashington apylinkė 
pirm. Audronė Pakštienė 

Centrinė apylinkė 
pirm. Jonas Urbonas 

Colorado apylinkė 
pirm. Julius Bulota 

Sioux City apylinkė 
pirm. kun. Simas Morkūnas 

Omaha apylinkė 
pirm. Algis Antanėlis 

Kansas City apylinkė 
pirm. Kazys Žemaitis 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖJE JAV LB 
KRAŠTO VALDYBOS PASTANGOMS IŠLAIKYTI LIETUVYBĘ 
IR PAREMTI BESILAISVINANČIĄ LIETUVĄ skiriu $ 

Vardas, pavardė 

Adresas 

čekį prašome rašyti LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY, INC. vardu ir siųsti: 2713 
West 71 st Street, Chicago. IL 60629. 
Aukos gali būti nurašomos nuo mokesčių (ID No. 36-3625439) Jūsų grįžęs čekis atstoja 
kvi tą, bet jei pageidaujate atskiro kvito, prašome pažymėti Z 



Apsimainymo studentas Žilvinas Žilinskas su Seattle Lietuvių Bendruomenės 
pirmininke Ina Bertulyte-Bray. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Seattle, WA 
V A S A R I O 16 D . 

M I N Ė J I M A S 

Lie tuvos Nepr ik l ausomybės 
š v e n t ė s minėj imas b u s pra
ves tas vasario 16 d., šeštadienį , 
l a tv ių salėje 5:30 va i . vak. 
Pagr ind in iu kalbėtoju b u s pro
fesorius Rimvydas Šilbajoris, at
vykęs iš Ohio S ta t e univers i 
teto. 

M e n i n ę programą a t l i k s „Lie
t u t i s " , bet. pagerbiant nesen ia i 
žuvus ius už Lietuvos laisvę, 
vietoje t au t in ių šokių, „Lie
t u t i s " praves bendras l ie tuviš
kas da inas . P a t v i r t i n a n t lietu
vių, la tvių ir e s tų so l idarumą 
s i e k i a n t savo t a u t o m s nepri
k lausomybės , „ L i e t u č i o " ats
tovai k a r t u su latvių ansambl io 
„Tre jdeksn i t i s" ir e s tų ,,Mu-
r a k a r u d " n a r i a i s a t l i k s Pa-
bal t ieč ių d raugys tės šokį . Bus 
t r ad ic inė suneš t inė v a k a r i e n ė . 

M i n ė j i m o r u o š o s d a r b u s 
tva rko Bendruomenės sekretorė 
J ū r a t ė M a ž e i k a i t ė - H a r r i s o n . 
kur i t a ip pat žada p raves t i 
v a k a r o programą. I rena Kinde-
r ienė vadovauja komi t e tu i pa
ruoš t i salę minėj imui , o Vida 
Zvirždytė-Far ler r ūp in s i s salės 
papuoš imu. Vir tuvei vadovaus 

PAPILDYMAS 
Straipsnyje „ P a s i t i n k a n t jau

ną šeimą" iškrito ilgokas an t ras 
pus l ap i s ,ku r i ame yra paduoda
mos smulkesnės žinios a p i e jau
nuos ius Kris t iną ir Vy tą Ban-
džiul ius . Norėčiau šiai j a u n a i 
š e i m a i t a s s v a r b i a s ž i n i a s 
paka r to t i . 

V y t a s Bandžiulis yra e lektro
nikos inžinierius, dirba Hughes 
Aircraft Company jau d a u g i a u 
k a i p 12 m e t ų . G i m ė Los 
Angeles , tėvai E lena i r Ignas 
Bandžiul ia i . Studijavo U n i v . of 
Calif. Los Angeles - UCLA, 
tur i baka lau ro laipsnį, o USC 
įsigijo magis t ro laipsnį. Buvo 
l a b a i v e i k l u s l i e t u v i š k o j e 
veikloje šoko Spindul io šokių 
g rupė j e bei buvo mokyto jų 
v e t e r a n ų grupėje . D a l y v a v o 
„ V i v a E u r o p a " D a n u t ė s 
M a ž e i k i e n ė s s u r u o š t a m e 
spektaklyje, t a ip pat buvo JAV-
LJS Los Angeles s k y r i a u s pir
m i n i n k u . R e i š k ė s i a t e i t i 
n inkuose ir skautuose, be i buvo 
ALT-os narys. 

Kr i s t i na — d u k t ė B i r u t ė s ir 
Vik toro Veselkų. Yra regis
t r u o t a niursė, d i r ek to rė NSI 
Home Health Agency. Studijavo 
O a k l a n d universi tete , k u r gavo 
baka l au ro laipsnį. Toliau studi
javo Univers i ty of Michigan. 
Lie tuviškoj veikloj D e t r o i t e 
a te i t in inkuose buvo p i rmin in
kė, sekre torė ir i žd in inkė , šoko 
Ši la inės šokių grupėje, vedamo
je H. Gobienės. 1983 m e t a i s dir
bo P L J K planavimo komi te t e , 
da inavo Dievo Apvaizdos chore 
ir grojo kankl ių ansamblyje . 
Californijoje da lyvavo dainų 
grupėje Gin ta rės ir Spindul io 
šokių grupėje. 

R .K. V i d ž i ū n i e n ė 

Dalia Tutlytė-Mrovviec, o knygų 
paroda bei l ie tuviškų suvenyrų 
pa rdav imu rūp ins i s Irena Ble 
kytė ir Valer i ja Sparky tė . 

Seat t le ka tedroje sekmadienį 
10 vai. bus šv. Mišios už Lie
tuvą. Katedros choras giedos lie
t u v i š k a s g i e smes . P rašomos 
moterys a t e i t i su tau t . dra
bužiais. 

- Z. 

KOVOKIME PRIEŠ 
SOVIETŲ PAŠTO 

BLOKADĄ 
LIETUVAI 

Nuo praėjusių metų gruodžio 
pabaigos pašto susižinojimas su 
L ie tuva yra n u t r a u k t a s . Ne
g a u n a m e nei laiškų, nei prenu
meruotos ar k i t a ip s iunčiamos 
spaudos . Tai dar v i enas spau
dimo ir puolimo b ū d a s izoliuoti 
Lietuvą. Išeivijos pa re iga šią 
izol iac i ją p a n a i k i n t i . J A V 
vyriausybė ir Universa l i Pašto 
unija tokiam sovietų elgesiui 
re ikš s t ip r ius p ro tes tus , jei 
pa te iks ime j iems dokumenta
ciją. Todėl visi, k u r i e pašto 
blokadą išgyveno, prašomi iš
pi ldyt i t am t iks lu i paruoštą 
formą. Formos g a u n a m o s JAV 
LB įstaigose ir LB apylinkių 
valdybose. Dokumentac i ja bus 
perduota JAV Vals tybės depar
t a m e n t u i . P r a š o m e formas 
grąžint i į J A V LB įstaigą Wa-
shingtone: Li thuanian-Amer i -
can Communi ty , Government 
Affairs Office. 2060 Nor th 14t* 
Street , Suite 108, Arlington, VA 
22201 . 
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A.tA. 
Dr. JUOZUI BRIEDŽIUI 

m i r u s , va ldybos n a r i u i , ve l ionio brol iui S T A S I U I 
B R I E D Ž I U I , jo š e ima i ir a r t i m i e s i e m s r e i š k i a m e šir
d i n g ą užuojau tą . 

Lietuvių Tautinių Narnų caldrba 

A.tA. 
JUOZUI LINKEVIČIUI 

k e n t ė j u s i a m Sibiro t r e m t į ir bebundanč io j Lie tuvoj 
r a d u s i a m Amžinojo Poilsio vietą, s k a u s m e l i k u s i u s 
brolį KAZĮ , bro l ienę M Ė T Ą L I N K U S , seserį B R O N E , 
sva in į J O N Ą V E S E L K A S , duk te rėč ią N E R I J Ą , jos 

vyrą R O M Ą K A S P A R U S , ir v isus g imines nuoširdžiai 
u ž j a u č i a m e . 

Valė ir Mečys Bankauskai 
Leokadija ir Juozas Zvyniai 
Danguolė ir Petras Griganaiičiai 

VALENTINE'S DAY GREETINGS 

Best VVishes to Our Many Friends For A 
Happy St Valentines Day 

From 
LINCOLN PARK FEDERAL SAVINS & 

LOAN ASSOCIATION 
Phone: (312) 525-2023 

1946 W»«t Irvlng Perk Roed, Chlcago, HHnol» 
Happy St Valentines Day 

DAINA RESTAURANT 
2656 W. 71 st St., Chlcago. III. 

(312)434-9666 
Open Tuesday thru Sunday 

8 A M to 8 P M 
Closed Monday 

Best VVishes To Our Many Fnends 
For A Happy St Valentine s Day 

From the 
B & I Tool Co. 

Phone: (312) 539-9833 
3335 W*st Montros* Ave. 

Chlcago, III. 

Happy St Valentines Day 
Te Ali My VVonderfuI 
Uthuanian Friends 

Courtesy of 
INDEPENDENT PAVING CO. 

B«llwood. III 
Phono: (708)544-7120 

K & S PHARMACY 
A Centsible Drug Store" 

We Honor Ali Insurance & VVelfare Plans 
Free Neighborhood Prescnption 

DeMvery Service 
(312)476-8008 
2601 W. 59th 

Happy St Valentines Day 
To Our Many Friends And Patrons 

Courtesy of 
MIDWAY PHARMACY INC. 

Phone: (312) 767-9155 
Dollar off With Vitamins 

4324 W. 63rd St., Chlcago, III. 

KENN'S FAMILY BOVVUNG PRO SHOP 
3205 W. 59th, Chlcago. III. 

(312) 434-1800 
Columbia — AMF — Ebonite — Brunswick 

Shoes. Bags & Accessones 
Open Mon & Fn 11 A M to 6 P M 

Tues & Thu:s 12 to 8 P.M 
Sat 11 A M to 5 P M 

Bring in this Ad 
And Recieve 10% off Any Purcnase 

Happy St Valentine's Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAWFORD SAUSAGE CO. 

—Daisy Brand Meat Products — 
Phone: (312)277-3095 

2310 S. Pulasfcl. Chlcago, III. 

OLD FASHIONED CANOIES 
6210 Carmak 
Berwyn, III. 

(706)788-6669 
Home of Franch Cream 

Chocolate Novelties 
Ali Types of Boxed Candies 

NEW JERSEY, NEW YORK - „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 2 iki 3 v. p.p. iš Seton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Music of Lithuania" pro
gramos, vedamos anglų kalba, i i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr. 
J . J . Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., VVatchung, 
N. J. 07060. Tel. 201-753-5636. 

A.tA. 
JUOZAS KALVAITIS 

Gyveno Chicagoje. Bndgeport apylinkėje. 
Mirė 1991 m. vasario 10 d., sulaukės 84 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Marijampolės apskrityje. Liudvinavo 

valse Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Jonas, marti Harriet, 

du broliai ir viena sesuo Lietuvoje. 
Uiionis buvo vyras a.a. Augustinos. 
Priklausė lietuviškoms organizacijoms. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, vasario 14 d. nuo 2 iki 

9 VA Gaidas-Daimid koplyčioje. 4330 S. California Ave. 
Laidotuves jvyks penktadienį vasario 15 d. Po apeigų 

koplyčioje 10 val.ryto velionis bus nulydėtas ir palaidotas 
Bethania kapinėse. 

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

Nuliūdę sūnus, marti , s e s u o ir b ro l ia i . 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

A.tA. 
POVILUI ČIURINSKUI 

Lietuvoje t r a g i š k a i m i r u s , l iūd inč iam broliui dr. AN
T A N U I Č I U R I U I i r a r t imies i ems r e i š k i a m e gi l ią 
užuojautą . 

Elena Damijonaitiene 
Ona ir Vladas Vaitkai 

Tragiškos ne la imės p a l i e s t a m , u ž m i g u s a m ž i a m s 
brangioje Lie tuvos žemelė je 

A.tA. 
POVILUI ČIURINSKUI 

l iūdinčius brol ius Dr. A N T A N Ą Č I Ū R Į s u š e i m a . 
KAZIMIERĄ ČIURIN'SKĄ ir v i s u s a r t i m u o s i u s 
nuoširdžiai užjaučiame ir j u n g i a m ė s b e n d r a i m a l d a i 
su -Jumis. 

Valteris ir Liucija Beržinskai 
Jonas ir Roma Mildažiai 
Petras ir Meilutė Ruliai 
Marius ir Katryna Sodoniai 
Dr. Jonas ir Janina Šalnos 

M y l i m a i Močiu te i 

A.tA. 
ZOFIJAI STIRBIENEI 

m i r u s , m ū s ų mie lą sese-vadovę VIDĄ D A M I J O N A I -
T Y T Ę ir jos t ė v e l i u s sese r i ška i užjaučia 

KERNĄ VĖS skaučių tuntas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 S o u t h Hermi tage A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 523-0440 

CLASSIFIED GUIDE 
3 E A L ESTATE R E A L E S T A T E 

$s GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS M ^ 

(312)586-5959 [M , J 
(708)425-7161 ^ m m ^ 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalia 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus 
• Apamentus ir Žemę 

^ MIS KOMPIUTERIŲ 
DacaiDa gal te PIRKTI a' PARDUOTI 
NAMĄ mieste >r Dne™iiesčiuose Saž -
n -ga Dararnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BE-^ BACE °EA^'ORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KECZlE 

778-2233 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 1 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

D3 MLS Kompiuterio 
pagalba. B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių P IRKIME bei PARDA
V I M E . V e l t u i Į K A I N A V I M A S . 
nuolaida PENSIN INKAMS. 
Skambin t i : 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC. , 6600 S. Pulaski Rd.. 
Chicago. IL 60629 

Onkiffc KMIEC1K REALTORS 

a 7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Art her Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

|c 'Orite parduoti ar pirkti na
rni- -reipkite*. i Danute Mayer. |i 
prote- ional ia i . s a / m i n g a i ir 
asrnenSkū patarnaus. įkainavimai 
veltui 

LB *HS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Vik toras Šimaitis.Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 L 

k a d a t i d a r o n a u j u s l a i d o t u v i ų n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e P a r k e 

K i t i S . C . L a c k l a i d o t u v i ų n a m a i : 
11028 S o u t h v v e s t Hvvy. * P a l o s H i l l s 
9236 S. R o b e r t s Rd. * H i c k o r y H i l l s 

2 4 2 4 W . 6 9 St. * C h i c a g o 

Visų telefonas: 708*974-4410 

M I S C E L L A N E O U S 

HELP VVANTED 

Pasause Uet. centras Ieško raštinės 
tarnautojo,-©*. 5 d | sav n j o 9 i k i 5 Tur 
laisva -artoti lietuvių ir anglų kalbas 
Pareicc? atsakinėti telefonus, mašinėle 
rašyt' -'irius laiškus, raštus i r pan 
Sumte-esuoti skambinkite V. Krumpliui. 
tel. 708 257-6777. 

PRESSMAN 
for sma f̂fset dupdeator press Some col-
or exc*'erKe necessary South side loca-
tion Ca -"n Mušt be able to commumcate 

70»-425-7211 
KJi\ opportunity employer 

POR RENT 

FOR RENT 
6 rm aot. Brighton Pk. vic Stove 
refnc $550 mo 

Ts!. -, -708-448- 7097 

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

T e l . 3 7 6 - 1 8 8 2 a r 3 7 6 - 5 9 9 6 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreipt is į Hermis Oeckys 

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ. 

furiii 0^'cngos miesto leidimą, L 
'•įiesty Dirbu greitai garantuotai r 
ngtf 

312-77'*-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

V1arquette Funeral Home 
2539 VVest 71st Street 
Chicago. Illinois 68629 

1-<312)-476-2345 

H i l l s Funeral Home 
10201 South Retcifs Road 
Talo- Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
141d South 50th Avenue 

C ke ro . Illinois 60650 
708-86.V2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144h South 50th Avenue 

Cicero Illinois M>o0 
708-652-1003 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s gal i te pas i ek t i 
s k a m b i n d a m i l - (312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

rX)NALD M PETKUS 
l AVVRENCE C. GASUNAS 

< \ 
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x A. a. k u n . J u o z a s Augū-
nas , MIC. iš Racine, pavaduo
damas kun. J Dambrauską 
Milvvaukee. Wisc., staigiai mirė 
vasario 13 d. Velionis buvo 
gimęs 1914 m. sausio 17 d., 
kunigu įšventintas 1943 m. 
rugpjūčio S d. Ilgai buvo 
Milvvaukee Šv. Gabrieliaus pa
rapijos klebonas, paskutiniu 
metu dirbo Šv. Kazimiero pa
rapijoje Racine. Wisc. Apie 
laidotuves bus pranešta vėliau. 

x Lietuvių tautinius šokius 
Daley Plazoje. minint Vasario 
16, šį penktadienį, vasario 15 d.. 
12 vai. šoks Lemonto „Spin
dulio" ansamblio šokėjai. Chica-
gos vidurmiestyje dirbantys 
lietuviai prašomi atsilankyti. 

x VValter J a c o b s e n TV 2-jo 
kanalo pranešėjo komentarus ir 
Kruvinojo sekmadienio Vilniuje 
rodomus vaizdus įvertinu no
rintieji, dėl nuolat užimtos tele
fono linijos, yra prašomi savo 
padėką i š re ikš t i t r umpu 
laiškučiu, adresuojant jį žinių 
TV* direktorei Colleen Dudgen. 
WBBM TV. 630 N. McClurg Ct.. 
Chicago. IL 60611. 

x Šį šeštadienį Metropolitan 
Opera iš New Yorko transliuoja 
vienintele Beethoveno sukurtą 
operą . .Fidelio". Tie.kurie 
Chicagoje negalės demonstruo
ti, prašomi paklausyti šios 
operos perdavimo tiesiog iš 
scenos. Šioje operoje yra ypač 
gražūs vyrų chorai, kai kaliniai 
ilgisi laisvės, kurie yra tirono 
pavergti ir laikomi požemiuose. 
Chicagoje ir apylinkėse operą 
bus galima girdėti 12:30 vai. po
piet per WFMT stotį. 98.7 FM 
banga. Ji stransliuojama JAV, 
Kanadoje ir Vakarų Europos 
miestuose. 

x . . D r a u g o " k o n c e r t a s 
įvyks kovo 17 d., sekmadienį, 
2 v. p.p. Marijos Aukštesniosios 
mokyklos salėje. Chicagoje. Pro
gramoje: Los Angeles vyru 
kvartetas — Rimtautas Dabšys. 
Antanas Polikaitis. Bronius Se-
liukas ir Emar uelis Jarašiūnas. 
Akompanuoja: muz. Raimonda 
Apeikyte. kuri taip pat atliks ir 
dalį programos. Bil ie tai 
gaunami: Gifts In terna t ional . 
sav. Natalija ir Jonas Vazneliai. 
2501 W. 71 St., Chicago. IL 
60629. tel. 312-471-1424. 

f s k i 

x Demonstraci jos dėl Lie
tuvos Nepriklausomybės, mi
nint Vasario 16-tąją. šį šeštadie
nį 2 vai. p.p. (ne 12 vai. kaip 
anksčiau skelbta1 vyks Daley 
Plazoje. Chicagoje. Jaunimo 
sąjunga kviečia visus, o ypač 
jaunimą, dalyvauti . Po de
monstracijos bus eisena Michi 
gan Ave. Atsineškite vėliavas ir 
plakatus. 

( s k i 

x Laima Šulaitytė-Day ir 
Vytau tas J u o d k a vaidins K 
Ostrausko dramoje ..Šaltkalvis"" 
šeštadieni, vasario 16 d.. 8 v.v.. 
Liet. Tautiniuose namuose. Pro
grama ir vaišės — 5 dol. auka. 

(ski 

x Select Wines & Liųuors, 
3018 Hobson Rd.. Woodridge. 
IL 60517 pristato gėrimus 
lietuviu pobūviams urmo kaina 
Kreiptis: Vytas Miceika, tel . 
708-969-3880. 

<sk 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais {mokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės ) Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road — ei. 
VI 7-7747. 

<sk> 

x L i thuan ian Mercy Lift 
p i rmadienį , vasario 11 d., iš
siuntė į Lietuvą 27,210 svarų 
vaistų ir gydomųjų priemonių. 
Šioje siuntoje vaistai reikalingi 
kontroliuojamos temperatūros. 
Vasario 12 d. pakrautas antras 
konteineris 25.417 svarų ir jame 
išsiųsti švirkštai, kraujo per
pylimo sistemos, chirurginės 
pirštinės ir kt. Medikamentus 
aukojo šalpos organizacijos. 
Tvarkė administratorė Rasa M. 
Lakas. 

x P r a n e š a m e visų Chica-
gos ir apyl inkių lietuvių or
ganizacijų nariams, kad Vidurio 
Vakarų Lietuvių Bendruome
nės apygarda kviečia visus daly
vauti svarbiame susirinkime, 
kuris įvyks vasario 20 dieną 7 
v.v. Seklyčioje. Susirinkime bus 
kalbama apie ruošiamą „Walk-
a-thon" paremti Lietuvos atsta
tymo reikalus. Kviečiame bent 
po vieną atstovą iš kiekvienos 
organizacijos dalyvauti. 

x Chicagos aukštesnioji lit. 
mokyk la Lietuvos nepriklauso
mybės šventę minės vasario 16 
d. 12 vai. vidudienį Jaunimo 
centro kavinėje. Minėjimas 
baigsis 1 vai. p.p. Kviečiami 
dalyvauti mokyklos rėmėjai ir 
tėvai, kurie galės pasiimti savo 
vaikus ir nuvežti į demonst
racijas miesto centre. 

x L o r e t t a M a r t i n k u t ė ir 
David Gaidas . Jr., skelbiasi 
užsakuose prieš moterystės sak
ramentą Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje Brighton 
Parke. 

x JAV* Lietuvių Bendruo
m e n ė s k ra š to va ldybos būs-
t inėn jau ne vienas asmuo 
kreipėsi dėl to. kad paštas į 
Lietuvą ir iš Lietuvos, atrodo, 
yra blokuojamas. Kai kurie 
asmenys negauna pašto nuo 
sausio pradžios, o giminės Lietu
voje skundžiasi, kad negauna 
pašto iš JAV-bių. JAV pašto 
skyriai neduoda asmenims ati 
t inkamų atsakymų. JAV LB 
Washingtono įstaigos vedėja 
Asta Banionytė sutiko faktus 
pristatyti į Valstybės depar 
tamentą. jei būstinė Chicagoje 
užregistruotų nusiskundimus. 
Tad tuo prapuolusių laiškų 
reikalu reikėtų registruoti nusi
skundimus JAV Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos būs
tinėje Chicagoje. 

x Vasar io 16-tos meno pa
r o d o s „Dailė *9V a t idarymai 
b u s : 1. Čiurlionio galerijoje va
s a r i o 15 d. penktadienį. 7:30 
v.v.. 2. ..Lietuvių Dailės"* muzie
juje Lemonte. vasa r io 16 d.. 
šeštadienį, 7:30 v.v. Visi kvie
čiami atsilankyti. 

(sk) 

X Demonst rac i ja , remiant 
Lie tuvos . Latvijos ir Estijos 
kovą už nepr ik lausomybę 
įvyks Michigan valstijos 
respublikonų konvencijos metu 
v a s a r i o 16 d., šeštadienį , 
Grand Rapids miesto Amway 
Grand Hotel 10 v.r.-12 v. p.p. 
Michigan valstijos lietuviai ir 
ki t i pabalt iečiai kviečiami 
gausiai dalvvauti. 

(sk) 

x „Kalba Vilnius" . Kiaušy 
k i t ę Grund ig radi ja is . 6 
modeliai. Grad inskas , 2512 W. 
47 St.. Chicago. IL 60632. tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokišku aparatu taisymas. Pir
miausia — paskambinkit. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask-
vą. Su jūsų giminėmis ryši 
palaiko ir perduoda visas infor 
macijas mūsų raštines atstove 
Vilniuje Prašome kreiptis: G.T. 
I N T E R N A T I O N A L , INC., 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Il i l ls , IL. Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

x Lietuvos Nepr ik lauso
mybės atkūrimo 73 metų ir 
1990 m. kovo 11d. deklaracijos 
paskelbimo minėjime šį sekma
dieni 2 vai. po pietų Marijos 
aukštesniosios mokyklos audi
torijoje pagrindinis kalbėtojas 
bus gen. konsulas Anicetas 
Simutis, atvykęs iš New York. 
Dar trumpą žodį tars Chicagos 
miesto meras Richard Daley. 
Illinois gubernatoriaus J im 
Edgar atstove Patricia Michals-
ki ir Veteranų dept. direktorius 
Edvvard Dervvinski. Rengia ir 
visus kviečia Altos Chicagos 
skyrius. 

x Vasario 16-tosios minėji
mas bus vasario 16 d., šeš
tadienį, 7 vai. vakaro Jaunimo 
centro kavinėje. Bus trumpa 
paskaita, meninė programa ir 
vaišės. Minėjimą rengia Jau
nimo centras, o vaišes Jaunimo 
centro Moterų klubas. įėjimas, 
kaip į vakaronę — auka. Poli
tiniams tikslams aukos nebus 
renkamos. 

x Minneapol io l i e tuv ia i 
ruošia demonstracijas šį šeš
tadienį, vasario 16 d., 12 vai. 
vidurdienyje prie valstijos rūmų 
(kapitol iaus) laiptų. Visi 
Minnesotos lietuviai prašomi 
dalyvauti su trispalvėmis ir 
plakatais. Dėl informacijos 
skambinti Mildai Arlauskienei 
tel. 612-894-4859 arba Leonui 
Raudžiui tel. 612-824-8504. Po 
demonstracijų bus bendri pietūs 
Latvių salėje. 3152 17th Ave. 

Pedagoginic l i tuanis t ikos inst i tuto etnografinio ansamblio dainininkai 14-tos laidos absolven 
t ams diplorr , jteikimo vakare. Iš ka i rės : Taiyda Rudaitytė, Vida Brazaitytė, Lidija Bilutė. Daina 
Dambrauskaite, vadovė Dalia Polikaitytė-Lietuvninkienė, Linas Buntinas, Jonas Variakojis. Milda 
Rudai tytė , Bronius Fabijonas ir Da in ius Brazait is . 

Nuotr. J . Tamulaiė io 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PER PASAULIO 

OPINIJĄ | PERGALĘ 

Prezidentas Landsbergis pe
reitais metais pasiūlė lietu
viams įdomią ofenzyvą. Jis ska
tino žmones vykdyti „tautos 
diplomati ją". Esame maža 
tauta. Kovoje su ginklu galime 

South Minneapolis, Minn. Tiki- t i k ž ū t l Siekime laimėjimo, per 
masi dalyvaujant ir nemažo g a l ė s z m o n i u š i r d y s e 
V**~tyn- \ 1 o t \ n i i T a n t i o m i l i D t n \ r i Q l /-N _ . būrio latvių. Laukiami lietuviai 
ir iš kaimyninių valstijų. 

x „Aušra", Lenkijos lietuvių 
leidinys, išėjo iš spaudos ir jau 
pasiekė redakciją. Šiame nume
ryje yra įvairių straipsnių ir 
gale informacijos apie Lenkijos 
lietuvius. Redaguoja redakcinė 
kolegija. 

x LKDS Biuletenis sausio 
mėnesio numeris išėjo iš spau-

Svetimtaučiai reporteriai pa
stebėjo Lietuvos močiutes , 
pastojančias kelią kareiviams, 
juos a p k a b i n a n č i a s , vaiši
nančias, prašančias, „nemuš-
kite, nežudykite mūsų vaikų..." 
Sovietų sargybiniams žmonės 
siūle cigaretes, sumuštinius. 
Koks nustebimas turėjo būti tų, 
kuriems buvo sakyta, kad veža
mi į Lietuvą malšinti fašizmo ir 
chuliganizmo. Yra žinoma, kad 

dos rotatorium spausdintas. J is baisieji smogikai, vykdę smurtą 
duoda informacijų apie Krikš- P r i e televizijos bokšto, tuoj pat 
čionių demokratų veiklą, Lietu
vos krikšČ. demokratų pirmi
ninko dr. Egidijaus Klumbio at
silankymą ir pranešimus. Biu
letenį administruoja Jonas Ka
valiauskas. 

x Dr. J u o z o P r u n s k i o 
knyga „Vyrai klystkeliuose**, 
buvo išleista 1962 m. Lietu
viškos knygos klubo su prel. 
Pranciškaus Juro parama. Tam 
tikras egz. skaičius buvo likęs 
iki šių dienų neišparduotas. 
Antrąją knygų ir žurnalų siuntą 
organizuojant į Lietuvą prel. J. 

iš Lietuvos išvežti. Ar nebuvo 
pabijota, kad jų smarkumas gali 
būti palaužtas? Abejojantis 
karys yra tarsi nuginkluotas 
karys. 

Lietuva savo idealų tvirtumu 
j ėga išs irungė pasaulyje 
pirmaujančią vietą. Kas nepa
stebėjo lietuvių drąsos, pasi
šventimo? Ne Kremliaus žodžiai 
jaudino svet imtaučius , bet 
Landsbergio. Sovietai buvo pri
versti reaguoti, gąsdinti, tero
rizuoti , tuo dar labiau 
įrodydami lietuvių teisumą. 
Laisvė, demokratija, nepriklau-Prunskis atvvko į „Draugą'* ir 
somybe yra neužginčijamos nupirko papiginta kaina 

knygos 100 egz. ir. tarpinin
kaujant Lituanistikos tyrimo 
studijų centrui, buvo kartu su 
kitomis knygomis pasiųstos į 
Lietuva bibliotekoms. 

teisės. Įteisintos ne tik civilizuo
tų valstybių konstitucijose, bet 
ir kiekvieno žmogaus širdyje. 
Mes pasaulyje turime milijonus 
bendraminčiu. Kaip galime juos 
įjungti į bendra darbą? Tautos 

x TRANSPAK perveda PI- diplomatija. Kiekvienas žinome. 
NTGUS doleriais, tvarko PALI- kaip tai daryti. 
KIMUS. Visą e l e k t r o n i n ę Prezidentas Landsbergis, pa-

apa ra tū rą siunčiame su iš klaustas, kuo gali užsienio lie-
anksto apmokėtu muitu ir ga- tuviai šiuo metu labiausiai 
lime pristatyti į namus Lietuvo
je. Perkami automobiliai pi 
giai TRANSPAK. 2638 W. 69 
St, Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

<sk) 

x „ Ž A I B A S " Nr. 10 -
skanios rūkytos dešros ir skilan
džiai bus pristatyta jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje. 4 kg 
lietuviško skilandžio, 2 kg „Žal
girio" dešros, 2 kg „Suvalkie
tiškos " dešros. 1 kg „Sodžiaus"' 
dešros. 1 kg. filė plėvelėje. Pilna 
kaina $100.00 — kreiptis „Žai
b a s " 9525 South 79th Ave., 
Hickory Hills, m. 60457. Tele
fonas (708) 430-8090. 

( sk i 

x RŪKYTOS MĖSOS GA
MINIAI — aukštos kokybės 
Pristatome Į namus Lietuvoje — 
$84 00 TRANSPAK, 2638 W. 
69 S t . Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

'sk) 

padėti Lietuvai, kartojo vieną 
prašymą: spauskite kongresą. O 
kaip? Per viešąją nuomonę, 
spaudą, televiziją, radijo. Labai 
gerai, kad daugelis rašo laiškus, 
skambina telefonu, siunčia tele
gramas. Ir kongresas, ir prez. 
Busho administracija jau tai yra 
pajutę. Ir esame gavę konkrečių 
rezultatų. Tačiau atminkime, 
kad vienas laiškas reiškia vieną 
balsą rinkimuose, o komentaras 
televizijoje ar spaudoje reiškia 
milijonus balsų. 

Vasar io 16-tos dienos de
monstracija rengiama šį šeš
tadienį 2 vai. p.p.. Daley Plazoje, 
Jaunimo sąjungos Chicagos sky
riaus iniciatyva. Pakviesti ir ža
dėjo dalyvauti politikai, tele
vizijos, radijo ir spaudos atsto
vai, į s k a i t a n t porą žymių 
komentatorių. Dalyvaus estai, 
latviai, ukrainiečiai, kiniečiai ir 
kiti. kurie tiki j „Freedom. 
Democracy and Self-determina-
ion". Savo narius dalyvauti kvie
čia prijaučiantys Chicagos polici
ninkai, veteranai, studentai. 
Mūsų uždavinys pakviesti kaip 
galima daugiau žmonių, kurie 
siekia paskatinti Ameriką, kad 
ji būtų ištikima liktų tvirta savo 
principams ir kad stengtųsi juos 
įgyvendinti visuose kraštuose 
Kiekvienas demonstruosime už 
savo kraštą ir už visus jungiantį 
laisvės ir demokratijos idealą, 
be kurio neįmanoma pasaulyje 
visų taip trokštama taika. 

Susirinkime tūkstančiais, kad 
pasau l i s a tkre ip tų dėmesį. 
Pasiekime tai. ką Gorbačiovas 
bando užgniaužti. Taip, dabar 
viduržiemis. Gali spausti spei
gas, sniegas, šaltis. Lauke sto
vint pasidarys žiauriai šalta. 
Lietuvoje žmonės išlaiko ne tik 
šaltį, bet ir pavoju gyvybei. 
Šilumą skleiskime iš vidaus. 
Atė jus ius į demonstraci ją 
p a s v e i k i n k i m e ..Glad you 
c a m e " i š t i e sk ime ranką . 

Būkime tautos diplomatai. Per 
pasaulio opiniją į pergalę! 

Laima Žliobienė 
Americans for Lithuania's 

Freedom 
Lietuvių Bendruomenė — SOS 

VYTAUTO DIDŽIOJO 
ŠAULIU RINKTINES 

METINIS SUSIRINKIMAS. 

Lietuvos Šaulių sąjunga savo 
organizacine veikla yra papli
tusi net tolimuose kraštuose. 
Išeivijoje vyriausias jos organas 
yra visos sąjungos centro 
valdyba renkama sąjungos 
atstovų suvažiavime trejų metų 
kadencijai. Dabar priartėjus 
sąjungos atstovų suvažiavimui. 
Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės valdyba vasario 3 d. 
12 vai. sušaukė rinktinės šaulių 
susirinkimą išrinkti atstovus 
vykti į suvažiavimą. įvyksianti 
balandžio 20 ir 21 dienomis 
Hamiltone, Kanadoje. Ten bus 
išrinktas centro valdybos pirmi-
n inkas , valdyba, revizijos 
komisija ir garbės teismas. Be 
to, susirinkime darbotvarkėje 
buvo siūlyta priimti 1990 m. 
rinktinės pajamų ir išlaidų 
apyska i t a s ir paplanuoti 
artimesniųjų darbų reikalus. 
Pereitais metais V. D. šaulių 
rinktinė savo namų salėje ruošė 
susirinkimus, tautinių švenčių 
minėjimus ir pramoginius 
renginius. Susirinkimą pradėjęs 
pirm Aif. Paukštė sakė susi
rinkimą trumpins, kad no
rintieji suspėtų nuvyktį į 
šiandien 3 vai. Chicagos miesto 
centre vykstančią demonst
raciją dėl diktatūriniu komunis
tų 13 d. suruošusių kruvinąjį 
sekmadienį Vilniuje. Susi
rinkime tylos minute buvo pa
gerbti raudonųjų bolševikų 
nukankin t ie j i ir šaulių 
rinktinės 10 narių iškeliavusių 
amžinvbėn. Pirmininkas 

padėkojo Moterų vadovei S. 
Tamulevičiūtei ir jos padėjėjoms 
už nuolatinę pagalbą ruošiant 
visus VD šaulių r i n k t i n ė s 
renginius. Susirinkime buvo iš
rinkti ir paskelbti atstovai, 
kurie dalyvaus suvažiavime 
Kanadoje. Kelionei y ra pa
samdyti autobusai . Atstovų 
kelionės išlaidos bus apmokėtos 
iš VD šaulių rinktinės iždo. 

Iždininkas Vincas Valka-
vickas detaliai pranešė apie VD 
šaulių rinktinės pajamas ir 
išlaidas. Kazys Aižinas pranešė 
apie tos pačios r inktinės ūkiš
kas pajamas ir išlaidas. Re
vizijos komisijos pirm. Stepas 
Rudokas perskaitė praeitų metų 
revizijos protokolą. Atskaito
mybė vesta tvarkingai, t rūku
mų nerasta. 

Kilo audringos ir per ilgai 
užsitęsusios diskusijos svarstant 
ar duoti nemokamai įėjimo 
bilietą, išplatinusiam 10 bilietų 
ir atlikusiam dar ir k i tus to 
renginio darbus. Buvo garsiai 
šauk ianč ių , kad visi t u r i 
užsimokėti. Tik kai r inkt inės 
garbės pirm. V. I šgana i t i s 
paėmęs mikrofoną s akė 
išvažiavom į lankas, nes šis 
reikalas yra išspręstas rinktinės 
valdybos. Čia minima „padėka" 
dirbantiems neskatina organi
zaciniam darbui, juo labiau, kai 
balsiai kalbantieji rečiau į pa
našius darbus teįsijungia. 

Susirinkime prie to paties 
stalo sėdėjo ir s tuden t i ško 
amžiaus trys jaunuoliai, atvykę 
iš Lietuvos. Jie visi užpildė 
pareiškimus įstoti į Vytauto 
Didžiojo šaul ių r i n k t i n ę . 
Paklausus gretimai sėdinčio 
apie vasario 9 dienos bal
savimus Lietuvoje, su įsitikini
mu sake, jog žmonės nubalsuos 
už Nepriklausomą Lietuvą su 
didele balsavusių dauguma. 

Po susirinkimo judrios šaulės 
skubėjo patiekti vaišes. Dalis 
šaulių iš susirinkimo vyko į 
demonstracijas miesto centre. 

<jš) 

VASARIO 16 C I C E R O 

Vasario 16 d. 12 vai. dienos jū
rų šauliai prie Cicero miesto 
valdybos iškels Lietuvos tautinę 
vėliavą. Vėliavoms vadovaus 
šaulių vicepirm. A. Ašoklis, o 
iškilmes praves Altos vicepirm. 
inž. S. Dubauskas. Kalbės Cice
ro miesto ir Šv. Antano parapi
jos kunigų atstovai. Bus sugie
doti JAV ir Lietuvos himnai . 

Vasario 17 d. 11 vai. Šv. An
tano parapijos bažnyčioje bus 
pamaldos už žuvusius kovojant 
dėl Lietuvos laisvės. Pamaldose 
ir salėje dalyvaus JAV karo 
veteranai, ramovėnų, šaulių ir 
kitu organizacijos vėliavos, 
kurioms vadovaus j .š . Augus
t i na s Ašoklis. Tuo jau po 
pamaldų minėjimas parapijos 
salėje. Bus pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Paskaita dr. A. 
Statkevičiaus. kuris sovietų 
komunistų buvo kank in tas ir 
ka l in t a s . Meninėje dalyje 
Vytauto D. šauliu rinktinės mo
terų dainos vienetas, vado
vaujamas muziko Juozo 
Sodaičio. Po minėjimo kavutė ir 
užkandžiai, kuriuos paruoš jūrų 
šaulė Irena Pranckevič ienė 
ir kitos šaulės. 

S. P a u l a u s k a s 

STUDENTU M I R T Y S 

Du Illinois u n i v e r s i t e t o 
Champaign-Urbanos studentai 
mirė dėl mirtino kraujo užkrė
timo. Daugiau ka ip 2000 
-tudentų ima antibiotikus, norė
dami aps i saugot i n u o tų 
užkretų veikimo. Tos mirtinos 
užkrėtos tai m e n i n g o k o k ų 
bakterija. 

.Raudonieji ff 
Nuotr I.IC 

Advokatas Jonas Gibai t i s 
6247 S Ked/ie Avenue 

Chicago, II h0*>29 

Tel . (1-312) 776-8700 
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