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Pabaltijo Tarybos 
nutarimai 

Penki dokumentai 
Viln ius . Biržel io 12. — 

Pabaltijo valstybių taryba susi
r inko vakar Estijos sostinėje 
T a l i n e ir paske lbė savo 
nutar imus, kurie liečia tarp
taut inius kreditus. Savo pareiš
kime Taryba sako, jog kreditai 
ir k i t a t a rp tau t inė pa rama 
Pabaltijo kraštams reikalinga 
ekonominiam atstatymui, kuris 
pagrįstas privačia nuosvybe ir 
laisvu verslu, jei tai būtų ski
riama, tegali būti teikiama ties-
siogiai t ik jiems patiems. 

Pareiškimas, kurį pasirašė 
Estijos prez. Arnoldas Ruutelis, 
Latvijos prez. Anatolijus Gor-
b u n o v s ir L ie tuvos prez . 
Vytautas Landsbergis, taip pat 
pažymi, jog palankumo statusas 
prekybai su Amerika buvo Lie
tuvai , Estijai ir Latvijai su
te iktas 1925 ir 1926 metų susi
tarimuose. Pabaltijo valstybės 
nėra Sovietų Sąjungos dalys ir 
jie pršo JAV administraciją ir 
Kongresą ir kitas demokratines 
t au ta s atkreipti dėmesį į šias 
aplinkybes. 

bis pareiškimas buvo vienas iš 
penkių dokumentų, kuriuos 
p r i ė m ė Pabalt i jo va ls tybių 
tarybą, veikusi prieš Antrąjį 
Pasaulinį karą ir vėl atsteigta 
1990 metų gegužės mėnesį. 

Re ik i a t a r p t a u t i n ė s 
komisi jos 

Paba l t i j o t a r y b a a t m e t ė 
Sovietų Sąjungos generalinio 
prokuroro Nikolajaus Trubino 
pranešimą, jog Sovietų daliniai 
išteisinami nuo atsakomybės už 
savo ve iksmus „Kruvinąj į 
sekmadienį" 1991 m. sausio 13 

d., kai buvo žudomi ir 
sužeidžiami neginkluoti žmonės, 
užimant Lietuvos transliacijos 
patalpas. Taryba reikalauja, 
kad būtų sudaryta tarptautinių 
organizacijų komisija ištirti 
tiems nusikaltimams. 

Pabaltijo ta ryba ta ip pat 
išleido kreipimąsi Sovietų 
Sąjungos p rez iden tu i ir 
devynioms respublikoms, kurios 
pasirašė susitarimo dokumentą, 
jog sveikina jų pasisakymą už 
apsisprendimo principų išreiš
kimą ir jų savanorišką dalyva
vimą sąjungoje, kuris išdės
tytas 1991 m. balandžio 23 
dienos susitarime. 

Pabaltijo taryba pareiškia, jog 
tos komplikuotos problemos, 
kurios reikalingos išspręsti, kad 
būtų atstatyta Pabaltijo nepri
klausomybė, gali būti pasiektos 
derybų būdu, bet pažymima, 
kad šiuo metu nėra derybų, nes 
nėra ir derybų principinių 
nutarimų, ir dėl to, kad Sovietų 
Sąjungos delegacija neturi 
reikalingų deryboms {galiojimų. 
Taryba pageidavo, kad būtų 
pasirašytas protokolas tarp 
Sovietų vdovybės ir kiekvienos 
Pabaltijos valstybes, išdėstant 
derybų punktus ir principus. 

Atskirame dokumente Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos prezidentai 
sutiko pradėti koordinuoti savo 
ekonominius ryšius su Sovietų 
Sąjunga. Pasiūlymas bus įteik
tas vėliau. 

Pagaliau Pabaltijo prezidentai 
paskelbė savo nutarimą, kad 
Pabaltijo parlamentai dekla
ruotų savo pritarimą branduo
linio nusiginklavimo sutarčiai. 

Prez. Bushas tesi 
savo pažadus 

prez. Gorbačiovui 
N u o l a t i n i s m a i s t o , b e t n e g i n k l ų , t r ū k u m a s 

Amerikos Lietuvių Tarybos susitikimo su Lie. -.os prez. Vytautu Landsbergiu metu 1991 m. 
gegužes 15 d Chicagoje. Iš kairės pusės kalba Vliko valdybos atstovas Alte Pilypas Narutis, 
viduryje - Alto pirmininkas Grožvydas Lazauskas, dešinėje — prez.Vytautas Landsbergis. 
Šiame susitikime dalyvavo dar 20 Amerikos Lietuvių Tarybos narių. 

Nukeliama viršūnių 
konferencija 

Senatoriai pataria neskubėti 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Pugo negali garantuoti 
Latvis atsiriboja nuo latvių 

M a s k v a . — Sovietų Sąjungos 
Vidaus reikalų ministeris Boris 
Pugo savo pasikalbėjime su ita
lų laikraščiu L'Unita, pasakė, 
jog senoji sąjunga daugiau nebe
egzistuoja ir naujoji dar tik 
gimsta, ir kad sugrįš tam tikras 
pastovumas, kai bus pasirašyta 
9 plius 1 sutartis. Tačiau jis šio 
pokalbio metu negarantavo, 
kad sąjunga neišsiskirstys į 
paskiras dalis. J i s sakė, kad 
naujoji sąjunga bus t ik ra i 
s u d a r y t a ir k a d j i bū tų 
naudinga ir toms respublikoms, 
kurios nori atsiskirti. Jis matąs 
didžiausią pavojų perestroikai 
iš to, kad nebebūsią vienybės 
šalyje. 

La tv i s n e b e la tvis 
Laikraščio korespondentas jo 

paklausė kai ką pasakyti apie 
Latviją, nes „Jūs esate latvis, 
prašau papasakoti apie padėtį". 
Pugo atsakė: „Jei respublika 
nor i a t s i s k i r t i iš Sovietų 
Sąjungos, tai bus reikalinga 
laikytis perėjimo laikotarpio, ir 
žmonės, kurie nenori ten būti. 
turi turėti galimybę išsikelti į 
ki tas sritis..." Iš jo atsakymo, 
kaip jis formulavo savo atsa
kymą, atrodo, kad Pugo nori at
siriboti nuo Latvijos, savo 
protėvių nepr ik lausomybės 
norinčios žemės. Pugo yra gimęs 
Rusijoje iš latvių tėvų, tačiau 
neturi artimesnių ryšių su Lat
vija, praneša „Laisvosios Euro
pos" radijas. 

S u k t u m u i n ė r a r ibų 
Be to, Boris Pugo L'Unita 

W a s h i n g t o n a s . (AP) — 
Baltieji rūmai pranešė, jog 
numatytoji viršūnių konferenci
ja Maskvoje negalės įvykti prieš 
Londono konferenciją, kuri čia 
bus liepo? 15-17 dienomis. 
Genevcje vykstą pasitarimai 
tolimųjų distancijų rake tų 
sumažinimo k laus imu yra 
įstrigę, kadangi sovietai delsia 
su daugiau kaip šimtu punktų, 
kurie turi būti aptarti . 

Spaudos direktorius M. Fitz-
water pasakė, jog viršūnių kon
ferencijos centrinis arba esminis 
punktas ir būtų tos nusiginkla
vimo sutarties pasirašymas. Vis 
manoma, kad b u s gal ima 
susitarti, tačiau tai gali užtrukti 
net iki rudens. Strateginio apsi
gynimo ginklų sumažinimo pro
grama, kuri vadinama START 
programa, tą ginklų arsenalą 
turėtų sumažinti bent 30%. 

La i škas Gorbačiovui 
Praėjusį penktadienį prez. 

Bushas pasiuntė prez. Gorbačio
vui pranešimą, jog jei Maskva 
nebus pozityviai nusiteikusi 
derybose susitarti, tai viršūnių 

laikraščiui dar pasakė, jog 
OMON karinės pajėgos, kurios 
priklauso Vidaus reikalų minis
terijos žinybai, peržengė savo 
ribas, kai puolė muitines, nes jis 
to neleidęs daryti jėga 'sic), 
neįspėjus iš anksto. Tai esą 
neetiška. Jie pirmiau turį įspėti, 
gauti ministerijos sutikimą 
pulti ir tik tada galį pradėti 
savo akciją. Todėl yra neaišku, 
ką Pugo mano, sakydamas konferencija t ik ra i negalės 
„įspėti" ir kodėl jis sako, kad tai įvykti. Bet Gorbačiovui, atrodo, 
vykdoma be leidimo. Jis taip pat šiuo metu yra svarbiau kalbėti 
pasakė, jog jis paprašė Sovietų apie amerikiečių ekonominę 
Sąjungos prokurorą atlikti jam paramą sovietams. Valstybės 
pavestų OMON dalinių investi- sekretorius James Baker III 
gaciją. į teikė prez. Busho laišką 

Lietuvos valstybinis teatras atvyko į New Y orka su dviem vaidinimais 
..Dėdė Vania" ir ..Kvadratas" bus vaidinami nuo birtelio 13 iki liepos 6 
dienos. Nuotraukoje matjti: kairėje Kostas Smoriginas ir dešinėje Dalia 
Overaitė 9cenoje iš „Dėdė Vania . Vaidinimai vyks New Yorko Tarp
tautiniame Meno festivalyje Joyce teatre ir Lincolno centro teatre. 

Sovietų Sąjungos Užsienio 
reikalų mnister u; A. Bessmert-
nykui Genevoje kad jis jį par
vežtų į Kremlių Gorbačiovui. 
Bessmertnykas išsireiškęs, kad 
Gorbačiovas gr.-tai atsakys į tą 
laišką. 

Kongrese vyrauja nuomone, 
jog Busho administracija skuba 
su strateginio apsigynimo sutar
t i e s paruošimu. Sena to 
mažumos vadas respublikonas 
Bob Dole pasakėjog nereikia 
susirišti su bet kokia data, iki 
kurios būtinai turėtų būti t a 
sutart is paruošta. Gi sen. Sam 
Nunn. demokratas ir Ginkluo
tųjų pajėgų komiteto pirminin
kas Senate, pareiškė, jog, jei 
Amerikos derybų delegacija 
t u r ė s skubėti , t a i ji g a l i 
pridaryti toje sutartyje klaidų, 
kurios ateičiai gali a tneš t i 
Amerikai tik žalą. Sen. Jesse 
Helms, senatorių konservatorių 
atstovas, yra priešingas prieš 
bet kokius nusiginklavimo susi
tarimus su Maskva. 

Derybos „k i e to s " 
Fitzwater tačiau pabrėžė, jog 

v i r šūn ių konferenci jos 
klausimas neturi būt i r išamas 
su Gorbačiovo pakvietimu į 
Londoną, kai *uo metu vyks 7 
grupės ekonominė viršūnių 
konferencija Tai esą du skir
tingi dalykai Londono konfe
rencija ribojas tik ekonominiais 

" klausimais, c Maskvos konfe
rencija lies ulimųjų distancijų 
raketų sumannimo klausimus 
ir politinius uaienio reikalus. Iš 
Genevos pranešama, kad Sovie
tai į savo pa? tarimų delegaciją 
įjungia dar r.aujų žmonių. Abi 
delegacijos p: pažįsta, kad šios 
rūšies derybo? yra „labai kie
tos" . 

— J o r d a n e karal ius Hus-
seinas pram^. jog bus pirmą 
k a r t ų įvesta d a u g p a r t i n ė 
sistema, kurus ten nebuvo 70 
metų. Jis ta;) pat pasakė, jog 
islamas nebts vienintelis pa
grindas Jorc >no valstybei. 

— Baltieji rūmai pranešė, jog 
planuoja šj ndenį suorganizuo
ti formalų prezidento Busho per 
rinkimo komitetą, nors pats 
prez. Busha.- dar tuo reikalu 
nepasisakė 

— Bal t ie j i r ū m a i vakar 
pranešė, jog prez. George Bush 
birželio 13 dieną pasirašo 
„Pabal t i jo la isvės dienos 
proklamaciją". „Amerikos bal
so" pranešimu, tai įvyks 2:15 
vai. popiet, galbūt Roosevelt 
kambaryje. Baltuosiuose rū
muose. Pabaltijo amerikiečių or
ganizacijų vadovai buvo pa
kviesti dalyvauti pasirašymo 
metu. Pakviesti ir keli Kon
greso nariai. 

— Sovietų Sąjungos dele
gacija šią savaitę lankosi Vo
kietijoje, norėdama išsiaiškinti 
paramos klausimą, kuri, jei tai 
būtų buvę pr ieš vokiečių 
susijungimą, būtų buvusi visai 
kitokia, negu dabar. Tačiau 
dabar susijungimo kaina 
kancleriui Kohl uždeda tokius 
didelius sunkumus, kad jis turi 
didinti gyventojams mokesčius. 
Tačiau sovietai iš vokiečių 
laukia palankiausių sąlygų 
prašomai pagalbai. 

— Baltieji r ū m a i paskelbė, 
jog viršūnių konferencija 
Maskvoje yra nukelta neribo
tam laikui. Jei pavyks susitar
ti tolimųjų distancijų raketų 
sumažinimo klausimu, tai ji gali 
įvykti kada nors liepos mėnesį, 
bet jei ne. tai tik kada nors 
rudenį, 

— Irakas prašo Jungtinių 
Tautų malonės, kad galėtų bent 
pora metų nemokėti Kuwaitui 
karo reperacijų, bet JAV, 
Britanija ir ki t i Saugumo 
tarybos nariai atmetė tą jo 
prašymą Irakas neturįs už ką 
pamaitinti savo žmonių, todėl 
prašo, kad būtų palaukta bent 
5 metus. 

— Pagrob tas i s amerikietis 
Thomas Sutherland, žemės ūkio 
mokslų dekanas Beiruto univer
sitete, pradėjo septintus metus, 
kai yra laikomas nelaisvėje. 

— Naujai nominuotasis JAV 
ambasadorius Sovietų Sąjungai 
Robert Strauss pasakė, jog jam 
atrodo, kad Sovietų prez. Gor
bačiovas yra „labai atraktyvus" 
politikas 

— Prez. George Bush, kaip 
praneša ž inių agentūros , 
sutinka, kad prez. Gorbačiovas 
atvyktų į Londoną, ir jei norės, 
gali dalyvauti ir ekonominių 
septynių didžiųjų konferencijo
je ir įteikti savo politinių ir 
ekonominių reformų planą. 

Washingtonas. Birželio 11. — 
Prez. Bushas patvirtino pusan
t ro bilijono paskolą, ka ip 
prašė Sovietų Sąjunga, kad 
galėtų įsigyti žemė ūkio pro
duktų. Tai vienas svarbiausių 
žingsnių padėti Sovietų prez. 
Gorbačiovui atgaivinti komu
nistų sunaikintą krašto ekono
miją. 

Paskolos ga r an t i j a bus 
duodama per tris laikotarpius. 
Šį mėnesį bus duota 600 mil. 
dol., pranešė Baltųjų rūmų 
spaudos direktorius M. Fitz-
water. Garantija leis Amerikos 
bankams skolinti tuos pinigus 
Sovietams, kad už juos pirktų 
reikalingus žemės ūkio pro
duktus, pirmiausia javus, už
t ikrinant federalinei vyriau
sybei, kad JAV vyriausybė 
grąžins bankams paskolas, jei 
Sovietų Sąjunga nepajėgs 
atsilyginti. 

P r e k y b o s p a k t a s 
Šio mėnesio gale prez. Bushas 

numato pasiųsti Kongresui So-
vietų-Amerikos prekybos paktą, 
kuris buvo pasirašytas prieš 
metus. Tas paktas gulėjo ant 
prezidento stalo, kol Sovietai 
priėmė emigracijos įstatymą. 
Tos sutart ies pa tv i r t in imas 
Senate pasal ins paskut ines 
kliūtis, kad Sovietai būtų lai
komi draugiška valstybe ir nau
dotųsi visomis te ikiamomis 
prekybinėmis lengvatomis, kaip 
ir sąjungininkų kraštai. Pasko
lų garantavimas ir pasiruoši

mas spausti Kongresą, kad pre
kybos paktas būtų patvirtintas, 
yra prez Busho pažadų ištesė
jimas Gorbačiovui. Savo pasiųs
toje telegramoje Gorbačiovui, 
mūsų prezidentas taip pat sako, 
kad jis organizuoja patyrusių 
ekspertų grupe , kuri padės So
vietams perei t i į geresnę eko
nomijos stadiją 

N ė r a j o k i ų sąlygų 
Kongreso narių tarpe tuoj 

buvo ke l iamas klausimas apie 
chronišką maisto trukumą So
vietų Sąjungoje ir kad Pabaltijo 
valstybės gaus iš tos sumos 
labai mažai arba nieko. Busho 
administracija, patvirt indama 
tą p a s k o l ą , jokių są lygų 
nenusakė , todėl nėra jokios 
garantijos, kad gauta parama iš 
Amerikos bus lygiai paskirstyta 
Sovietų respublikoms ir Pabalti
jo valstybėms, rašo prancūzų 
žinių agentūra . Antrojoje stadi 
joje bus duota 500 mil. dol 
paskola spalio mėnesį ir trečio
joje — vasario mėnesį — Sovietai 
gaus 400 mil. dol. Sovietai tuoj 
p r anešė , k a d j iems grūdai 
reikalingi tuoj pat. 

Praėjusį gruodį JAV davė 
S o v i e t a m s vieno bil i jono 
paskolą, bet ji greitai išsibaigė 
ir Gorbačiovas paparašė dar 1.5 
bil. dol., šį pavasarį. Prez. 
Bushas mano. kad ši paskola 
padės prez. Gorbačiovui pra
vesti reformas, pasakė Baltųjų 
rūmų spaudos direktorius M. 
Fitzwater. 

Landsbergis vyksta į Prancūziją 
Vi ln ius . Birželio 1 d. — 

Lietuvos prezidentas Vytautas 
Landsbergis vyks į Prancūziją 
birželio 19 d., kaip šeštadienį 
pranešta „Amerikos balso" radi
jo laidoje. Landsbergis planuojąs 
susitikti su Prancūzijos vadais 
ir kalbėtis apie abipusį bendra
darbiavimą. Tai bus Landsber
gio antroji kelionė į Prancūziją. 

Estų terorizavimas 
Tal inas . — Estijos Užsienio 

reikalų ministerijos spaudos 
skyrius pranešė, jog įvyko 
pasikartojantys užpuldinėjimai 
prie Estijos - Latvijos sienos, pa
našiai kaip kad yra kasdien ir 
Lietuvoje. Pasak Est i jos 
Užsienio reikalų ministerijos 
spaudos vadovo Tiit Pruuki , 
ginkluoti sovietų kariai užpuolė 
estus sargybinius Estjos — Rusi
jos pasienyje. Tie vyrai važiavo 
mašina, kuri turėjo lietuviškas 
lenteles. Jie sumušė sargybi
nius ir grasino panaudosią 
automatinius šautuvus. Vieną 
estą sargybinį reikėjo vežti į 
ligoninę. Po dviejų dienų toks 
pat užpuolimas buvo pakartotas 
prie Estijos - Latvi jos sienos 
Murati poste. Pabaltijo žinių 
agentūra praneša, jog tas pats 
Nevzorov, kaip ir Lietuvoje, fil
mavo tuos susidūrimus. Šį 
kartą jo karavanas buvo iš šešių 
mašinų. Spėjama, kad jis ruošia 
naują filmą Leningrado televi
zijai, savaip perdirbdamas tuos 
užpuolimus. 

— Italijos Komunistų partija 
tik praėjusį sekmadienį pakeitė 
savo pavadinimą. 

kai jis buvo išrinktas Lietuvos 
prezidentu 1990 kovo mėnesį. 
Praėjusį spalį jis buvo susitikęs 
su Prancūzijos prezidentu F . 
Mit terrand, Užsienio reikalų 
ministeriu Roland Durnas ir 
Prancūzijos Parlamento prezi
d e n t u L a u r e n t Fabius . To 
susit ikimo metu Prancūzijos 
prez. Mit terrand pakartotinai 
pa re i škė pa la ikąs Pabalti jo 
kandidatūrą, kad tie kraštai 
būtų priimti į Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo konferen
ciją. Galima tikėtis, jog šis 
Hels inkio procesas bus vėl 
iškeltas šiuose susitikimuose. 
Trys Pabaltijo šalys pakar
totinai prašo suteikti jiems bent 
stebėtojo statusą Amerika t a m 
žygiui pr i tar ia , bet sako. kad 
Sovietų Sąjunga pareikš savo 
veto ir blokuos jų priėmimą. 
Tam priėmimui reikia visų 34 
šalių pritarimo, kurios dalyvau
ja šiame Helsinkio organizacijos 
procese. Pabaltijo vadovai rei
kalauja, kad Sovietai paaiškin
tų, kodėl jie vetuoja Pabaltijo 
priėmimą į šią tarptautinę orga
nizaciją. 

K A L E N D O R I U S 

Birže l io 13 d.: Antanas Pa
duvietis. Akvihna. Kunotas, 
Skalvė. 

Bi rže l io 14 d.: Bazilijus, Al
mina, Digna, Alka. Butri> įas, 
Eliziejus, Labvardas. 

O R A S C H I C A G O J E 

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:25. 
T e m p e r a t ū r a dieną 79 1., 

naktį 60 1. 
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AMERIKOS VIDURIO 
APYGARDOJE 

36-ji kuopa: Brighton Parke, 
Chicagoje, veikiančios 36 kuo
pos nariams birželio 17 d. vyk
siančiame susir inkime bus 
įteikti Lietuvos Vyčių pirmieji 
ir antr ie j i la ipsnia i . Bus 
pasveik in t i ir naujai įsi
jungusieji nariai Marija Wer-
telka ir Carol Jacob. 

82-ji kuopa: Gary, Indiana, 
veikianti 82-ji kuopa šiuo metu 
ruošiasi Šv. Kazimiero parapi
jos 75 m. jubiliejaus minėjimui, 
kuris įvyks š.m. spalio mėn. 

112 kuopa: Marąuette Parke, 
Chicagoje, veikianti 112 kuopa 
dalyvaus rugsėjo 8 d. vyksian
čiuose Šiluvos atlaiduose Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
parapijoje. 

5-ji kuopa: Šią vasa rą 
Lietuvoje vyksiančiose IV PLS 
Žaidynėse krepšinio laimė
tojams trofėjus įteiks mūsų 
kuopos Garbės narys Konstan
tinas Savickas. Šioje sporto 
šventėje be krepšinio vyks ir 
įvairių kitų sporto šakų varžy
bos, kaip tenisas, plaukimas, 
europietiškas futbolas, ir kt. 
Dalyviai atvyks iš JAV, Kana
dos. P. Amerikos, Australijos, 
net Afrikos! Mūsų narys K. 
Savickas, vadinamas Lietuvos 
krepšinio tėvu, 1935 m. padėjo 
Lietuvoje suorganizuot i 
krepšinio sportą, t reniravo 
žaidėjus. Jo pagalba Lietuvos 
krepšininkai 1937 ir 1939 m. 
tapo Europos krepšinio 

čempionais. Lietuviai ir dabar 
pirmauja šiame sporte. Žaidy
nės vyks Kaune, Vilniuje, Klai
pėdoje ir kituose miestuose. 

16-ji kuopa: Birželio mėn. 
susirinkime užsitarnavusiems 
savo nariams suteiks Pirmąjį ir 
Antrąjį Lietuvos Vyčio laipsnį. 
Sveikiname operos choro narius 
P. Paulauskaitę ir G. Perutį 
dalyvavusius Lietuvos operos 
pastatyme „Lietuviai", o taip 
pat da inavus iems dainų 
šventėje. G. Perutis yra kuopos 
vicepirmininkas, o P. Paulaus
kaitė — nauja kuopos narė. 

24-ji kuopa: Birželio 27 d. 
vakare kuopa organizuoja 
„Vakarą arklių lenktynėse" 
Sportsmen's parke. Dalyvavi
mas — 12 dol. asmeniui. Bilie
tus platina St. Mankus, tel. 
312-847-7915, arba Pr. Jurgai
tis, tel. 312-767-8952. 24-ji kuopa 
taip pat organizuoja ekskursiją 
laivu Michigano ežere. Čia daly
vavimo kaina 55 dol. asmeniui, 
tai apmoka kelionę, šokių 
muziką, programą bei šaunią 
vakarienę. Iškyla prasidės 7 v.v. 
ir baigsis 10 v.v. Užsisakyti 
vietas ga l ima per Aušrą 
Padalino, tel. 312-767-2400, 
Juozapiną Mankus , tel . 
312-847-7915, Claire O'Dea tel. 
312-247-3550 arba Nijolę Butts, 
tel. 312-776-0271. 

Vidurio Amerikos apygarda: 

Kviečiame atvykti liepos 4-tą 
dieną į rengiamą Vidurio 
Amerikos apygardos metinį 
pikniką. Šeimininkai bus Jonas 

GARLIAUSKU ŠEIMOS 
ŠVENTĖ 

Erna ir Stasys Garliauskai 
birželio 8-9 d. šventė savo 50 
metų vedybinio gyvenimo 
auksinį jubiliejų savo vaikų, 
vaikaičių ir giminių tarpe. 
Birželio 9 d. šv. Mišių metu 
sukaktuvininkus pasveikino 
klebonas kun. Alfonsas Ba
tonas. Šv. Mišiose dalyvavo 
vaikai — seselė Aušra Michelė. 
sūnus Stasys ir marti Nadia, 
vaikaičiai Alaną ir Danielius; 
dukra Rita ir žentas Joseph 
Sakab, vaikaičiai Crissy ir 
Anette, dukra Regina ir žentas 
Richard Goebel, sūnus Jonas ir 
marti Sandy. vaikaičiai Michael 
ir Suzie, dukra Lucia ir žentas 
Kęstutis Česoniai. Brolis Juozas 
Garliauskas iš Vilniaus ir sesu
tė Marta su vyru Dennis Koc-
zynski. Erna Garliauskienė yra 
aktyvi Šv. Antano parapijos 
choro narė, o Stasys Garliaus
kas žurnalistas, visuomeni
ninkas, Šv. Antano parapijos 
tarybos narys ir „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlės re
daktorius, dienraščio „Drau 
gas" Detroito skyriaus kores
pondentas 

POSĖDŽIAUS LIETUVOS 
VYČIAI 

Lietuvos Vyčių CV posėdis 
birželio 15 d. vyks Šv. Antano 
parapijos patalpose. Vyčių cen
tro valdyba renkasi keturius 
kartus per metus svarstyti savo 
veiklos planus. I posėdį atvyks 
CV pirmininkė Ann Klizaitė 
Wargo iš St Clair, PA. 

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 

Baisiojo birželio t rėmimų 
50-sios metinės buvo prisimin
tos bendrame estų, latvių ir 
lietuvių minėjime sekmadienį, 
birželio 9 dieną. Dievo Apvaiz
dos Kul tū ros cen t re . Pa
grindinis kalbėtojas buvo Ma-
gers Pinnis, BATUNO pirmi
ninkas. Šiais metais BATUNAS 
švenčia savo veiklos 25-metį. 
Pinnis ragino, kad tų įvykių liu
dininkai juos papasakotų spau
dos ir televizijos korespon
dentams. Senatoriui Riegle 
neatvykus, jo pareiškimą per
skaitė senatoriaus štabo narė 
Marcelle Harp. Senatorius rėmė 
akciją reikalaujančią sovietus 
a t i t r a u k t i k a r i n ę jėgą iš 
Pabaltijo kraštų ir, kad būtų 
pradėtos rimtos derybos dėl Pa
baltijo kraštų nepriklausomy
bės. Minėjime buvo perskai
tyt i r a š t i šk i p a r e i š k i m a i 
kongresmanų Bonior, Hertel ir 
Purcell. Minėjime dalyvavo 
albanų, ukrainiečių atstovai ir 
Suomijos garbės konsu las . 
Lietuviams komitete atstovauja 
Bernardas Brizgys, dr. Stefanija 
Miškin ienė ir K ę s t u t i s 
Miškinis, š ių metų komitetui 
pirmininkauja latviai. Minė 
jimas buvo baigtas visų trijų 
valstybių himnais. 

Pa tenk in t i choris tai skirstosi po sėkming - Dainų šventės Chicagoje. Tarp dainininkų ir Šv. 
Kazimiero vienuolijos seselės, Lietuvos Vyčių choro narės. Priekyje seselė Angelė, Čikagos 
Aukštesniosios l i tuanis t inės mokyklos tikybos mokytoja. 

ir Gražina Stankūnai , Pines 
restorano savininkai, Pines, IN. 
Bus gal ima įsigyti pietus ir gai
vinančių gėrimų. Autobusai iš 
M a r ą u e t t e Pa rko parapi jos 
kiemo išvyks 11:00 vai. rytą, o 
pikniką apleis vakare apie 
5:30-6:00 vai. vak. Jūsų kuopos 
v a d o v y b ė s u t e i k s d a u g i a u 
informacijų! 

J a n i n a ir Glenn Peručiai 

JAUNIMO KONGRESAS 

Septintasis Lietuvių Jaunimo 
kongresas vyks šių metų gruo
džio 18 — 1992-jų metų sausio 
8 d. laikotarpyje Pietų Ameriko
je (Argentinoje, Urugvajuje ir 
Brazilijoje). Jaunimo kongreso 
šūkis — „Mūsų vienybė — mūsų 
t a u t o s s t iprybė!" . J a u n i m o 
ats tovai iš Lietuvos ir iš viso 
pasau l io d iskutuos a t e i t i e s 
p lanus bei užmojus. 

Lietuvos Vyčiai norėtų į šį 
kongresą pasiųsti vieną aktyvų 
vytį ats tovauti mūsų organiza
cijai. Kandidatas tu rė tų būti 
tarp 18-30 metų amžiaus. Susi
domėję vyčiai raginami parašyti 
rašinį, kur iame būtų iškel ta jų 
v e i k l a L i e t u v o s Vyč iuose . 
K a n d i d a t a s t u r ė tų sugebėti 
suprast i ir susikalbėti lietu
viškai . (Prieš dvejus metus 
Lietuvos Vyčiai pas iuntė vieną 
atstovą į Jaun imo kongresą, o 
Pranė Rauba apmokėjo kelionę 
antram. Tuo būdu du jaunuoliai 
atstovavo Lietuvos Vyčiams 
praėjusiame suvažiavime.*. 

Raš in ius s iųsk i te Sabinai 
Henson. 45 Windsor Drive, Oak 
Brook. IL 60521. Pr idėki te 
nuotrauką, amžių ir pažymėkite 
kuriai kuopai priklausote. 

Kas yra Lietuvių Jaunimo 
k o n g r e s a s ? Ta i g a l i m y b ė 
jauniems lietuviams susipažinti 
su ki ta is lietuviais pasaulinėje 
Lietuvių Bendruomenėje, pasi
d a l i n t i m i n t i m i s b e i per
gyvenimais . K o n g r e s a s bus 
dviejų dalių: stovyklos bei dar
bo sesijos. Bus atstovaujama 
kraš tams iš viso pasaulio. 

J a u n i m o k o n g r e s a s bus 
puikus forumas mūsų atstovui 
pristatyti Lietuvos Vyčių or
ganizaciją, iškelti mūsų idealą 
„Dievui ir Tėvynei". 

Siųskite rašinius nedelsdami. 
Sabina Henson 

Gegužės mėnesio susirin
kimas pradėtas malda, reiškiant 
meilę Švč. Dievo Motinai Mari
jai, vadovaujant kun. Fabijonui 
Kireiliui, mūsų kuopos dvasios 
vadui. 

Gegužės :9-tą dieną kuopos 
nariai dalyvavo Lietuvos pre
zidento Vytauto Landsbergio 
sutikime Midway aerodrome. 
Buvo saulėta, karšta diena. 
Parodėme gerbiamam svečiui 
meilę Lietuvai, o jis su mumis 
pasidalino patriotinėmis min
timis. 

Gegužės 22 d. Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje 
vykusiame Lietuvių Operos 
r e l i g i n i a m e koncerte P r e 
zidentas Landsbergis oficialiai 
a t i d a r ė Dainų šventę . Po 
koncerto prez. Landsbergis 
parapijos sa:eje pasakė kalbą. 
Dainų šventes metu vyko daug 
pokyl ių . Juose da lyvavo 
nemažai ir mūsų kuopos narių. 

Neseniai ; Didžią kelionę 
išvyko trys mūsų kuopos nariai. 
Tai a.a. Tekia Ruchas, Jonas 
Henson bei Albina Kodis. 
Teilsisi ramybėje. 

Šių veikios metų valdybą 
sudaro: pirmininkė Evelina 
Oželienė, pirmasis vicepirm. 
Raimundas Wertelka, antroji 
vicepirm. Marija Kinčiuvienė, 
trečioji vicepirm. Sabina Hen
son, iždininkas Juozas Mar-
tikonis, protokolų sekretorė 
Pranė Urr.azus, finansų sekr , 
Vai Vilūnas, susirašinėjimų 
sekr. Scottie Žukas, tvarkdariai 
V. Dijokas, F. Grigalunas, M. 

Kinčius. patikėtiniai I rena 
Norushis. Vincas Samaska, 
Antanas Stakenis. Komitetų 
pirmininkai: ritualų — Ona 
Marija Kassel, l ie tuviškos 
kultūros — E. Sirutienė ir W. 
Liauba. lietuviškų reikalų — 
Evelina Oželis, programos — 
Dovydas Gaidas, spaudos — 
Marija Kinčiuvienė, Elena Siru
tienė bei Sabina Henson. Kitų 
komitetų pirmininkai yra R. 
VVertelka. Elena Meizis, I. No
rushis, Pranas Grigalunas, bei 
V. Dijokas. 

Sabina Henson 

LIEPOS 4JĄ ŠVĘSIME 
PIKNIKE 

SKAUTŲ STOVYKLA 

Birželio 16 dieną prasidės vie
nos savaitės „Gabijos" ir „Balti
jos" skautų tuntų stovykla 
„Dainavos" jaunimo stovykla
vietėje, l.m. 

Nuotr I n d r ė s T. 

LIETUVOS VYČIŲ 
VIDURIO CENTRO 

APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvos Vyčių Vidurio apy
gardos suvažiavimas gegužės 
17-19-ta dienomis Clevelande, 
šeimininkaujant 25-tos kuopos 
pirmininkei Elenai Oberaitis, 
talkinant Joanai Shigo. Penkta
dienio vakare priėmimas vyko 
Mentor Travelodge viešbutyje. 
Šeštadienio rytą posėdyje, vado
vaujant apygardos pirmininkui 
Jonui Baltrui, buvo apsvarstyta 
keletas svarbių reikalų ir nu
tar ta duoti auką Šv. Kazimiero 
Gildijai ir Vyčių stipendijų 
fondui. 

Šeštadienio popietėje nariai 
dalyvavo kėgliavimo turnyre. 
Dalyvavo keturiolika komandų 
po penkis asmenis iš daly
vavusių septynių kuopų, įskai
tant Daytona jaunųjų kuopą. 
Geriausiai pasirodė Clevelando 
komanda, vadovaujama Charles 
Machutas. 

Šeštadienio vakare dalyviai 
pasilinksmino Dievo Motinos 
šventovės salėje, šokdami 
,,hoedown". Buvo pritaikyta 
muzika ir skanūs užkandžiai. 
Vietinės kuopos paramai pra
ves ta kiniška loterija su 
lietuviškomis dovanomis. 

Sekmadienio rytą šv. Mišio-
mis Dievo Motinos šventovėje 
buvo prisiminti visi mirusieji 
kuopų nariai. Savo pamoksle 
kun . Gediminas Kijauskas 
priminė, kad Vyčiai yra vienas 
iš tų kelių, per kuriuos Dievas 
pasiekia savo žmones. Per 
Mišias giedojo pagarsėjęs Čiur
lionio choras. 

Po Mišių lietuvių salėje 
vykusiame ats isveikinimo 
bankete kėgliavimo pirmi
ninkas Charles Machutas įteikė 
premijas. 

Clevelando kuopai padėkota 
už nuoširdų priėmimą. Mary 
Vaglia iš Pittsburgo laimėjo 
50'50 loterijoje. 

Spalio mėn. suvažiavimas 
vyks Pittsburgh. PA. 

O. U. 

DŽIUGUS TRIUKŠMAS 
NEW YORKE 

36-TOS LIETUVOS VYČIŲ 
KUOPOS VEIKLA 

CHICAGOJE 

Ačiū Elenai Sirut ienei ir 
William Liaubai už jų puikiai 
surengtą kultūrinę programą 
kiekvieno 36-tos kuopos susi
rinkimo proga. Tuo būdu nariai 
sužino daugiau apie Lietuvą. 
Ačiū ir programos dalyviams. 

Keli kuopos nariai yra pa
siuntę aukas Robertui Boris. 
t v a r k a n č i a m medic in in ių 
reikmenų siuntą Lietuvai. 

Ba landž io mėnes io susi
rinkime George O'Hare kalbėjo 
t e m a . , , Iškelki te pozityvią 
veiklą, panaikinkite negatyvią 
veiklą, neprisiimkite vidurinio 
kelio". įsisąmoninę šias mintis, 
drąsiai žengiame į tolimesnę 
kuopos veiklą. 

Lie tuvos Vyčių Vidur io 
Amerikos apygardos tradicinis 
liepos 4-osios piknikas vyks 
Stankūnų sode ir restorane, 
Pines, Indianoje, prie 12-jo kelio 
netoli Beverly Shores. Bus 
pa t i ek t i bufeto s t i l i a u s 
užkandžiai, muzika, įvairių lai
mikių traukimai. Visi kvie
čiami dalyvauti — tyrame ore ir 
gražioje gamtos aplinkoje malo
niai praleisti dieną. Autobusai 
vyks: 10:30 v.r. nuo Švč. M 
Marijos Nekalto Prasdėjimo 
bažnyčios Brighton Parke ir 11 
v.r. nuo Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčios Marąuette 
P a r k e . Atgal į Chicagą 
autobusai išvažiuos 5:30 v.v. In
formacijai ir rezervacijai kreip
tis į Estelle Rogers nuo 8-11 vai. 
r.; tel. 312-925-3948. 

Rezervacijos priimamos iki 
birželio 25 č. 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

metais vykęs tačiau galima 
įtaka bus didesnė. Nė vienas 
pasirodymas nebus užgožtas 
aukštomis bilietų kainomis, o 
daugelis jų bus veltui. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kaNnete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Crtlcago 
M , (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Re«. (708)246-0067; a'Sa (708)246-6581 

OR. E. OECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Lietuvos Valstybinis Jaunimo 
teatras pastatys Čechovo „Dėdė 
Van ia" Chelsea apylinkėje 
esančiame Joyce teatre. Visiems 
atvykusiems artistams, 8 mili
jonai sveikinimų! 

Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr. 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GVDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALVBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 vv anuo 12 30-3 v p p 
fečti uždarytaa. ketvd 1-3 v p p. penktd 

' šeštd 9 v r -12 vpp 

6132 S. Kedzle Ava., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dunda* Ava. , Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr. penkt 12-3 v p p. ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd. Hlckory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

New Yorke vyksta įvairus 
gyvenimas, ne visuomet pasigė
rėt inas, mėgiamas ar ne t 
pakenčiamas. Daugelis vietovių 
gal i pralenkt i šį miestą 
gyvenamų sąlygų gėrio atžvil
giu; beveik bet kuri vietovė gali 
jį pralenkti mandagumu; o kas 
liečia pragyvenimo išlaidas — 
net neklauskite. Vis dėlto, New 
Yorko miestas pastato pasaulyje 
didžiausius teatrinius pasi
rodymus. Niekur kitur pasauly
je nėra tiek teatrų, kaip šiame 
sudėtingame, triukšmingame 
mieste. 

Nuo birželio 8-tos iki 23-čios, 
šimtai naujų, džiugių triukšma
darių prisidės prie šios kako
fonijos. Tų dviejų savaičių laike 
artistai iš 22-jų pasaulio kraštų 
dalyvaus New York Interna
tional Festival of the Arts. Šiais 
metais festivalis bus trumpesnis 
ir mažesnėje skalėje negu 1988 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hicko'y Hi'ls IL 
Tai. (708) 598 8101 
Vai pagni susitarime 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Clcaro 

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

D R . P E T R A S V . K I S I E L I U S 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

DR. J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlehlgan Ava.. Sulta 324 Ir 

5835 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Just ice. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba hetuviška:) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71tt St. 

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

Palos Vision Cantar. 7152 W. 12701 St. 
Palos Hgts. III Ketv vai. 3-6 v v 

Tai. (708) 448 1777 

D R . A N T A N A S G. R A Z M A 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W . 95 St. 
Oak Lswn. IL 60453-2533 

Ta i . 708-626-3113 

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

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tai . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIOAUS LIGOS 

2454 W. 71 «t Strast 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Re*. (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 
INKSTU.PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63 r d Straat 

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

Kabineto tai. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archsr Ave. (prie Austm) 

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (704) 442-8297 

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

7722 S. Kedzle Ava. . 
Chicago. III. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

Napervllle Campua 
1020 E. Ogdan Ave., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tat. 1 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166; 
Namų (708) 381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais pagal susitarimą 
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Rusijos „liaudininko" Je lc ino 

RINKIMINĖS 
PASTANGOS 

Kai skaitysit o šį vedamąjį, 
pasaulis jau žinos, k i<> hai^ėsi 
pirmieji laisvi prezidentiniai 
rinkim;'! Rusijoje po bolševikų 
ix'\ versmo 1917 m. Nors tikima
si, kad juos laimės ekonomi-
nės-politinės reformos šali
ninkas, Rusijos parlamento va
das Boris Jelcinas, šiokias 
tokias rinkimines kamp-'^'iu^ 
vedė ii jo pagrindiniai kon^et 

it • iai priešininkai Nikolai 
Ry " a v u s ii Vadim Bakatinas. 

O ir patys rinkimai Rusijoje 
buvo gana greitai surengti, jq 
svarbą parlamente balandžio 
mėnesį p ras tumus pačiam 

«"' 1 uo metu jis motyvavo 
jų svarba, sakydamas, jog Rusi
jos respublikai reikia daugumos 
gyve tojų išrinkto ir remiamo 

, 1- (l ;; galėtų sėl mindai 
• • t;t;-; su antireformininkais 
Kremliuje, ku r i ems dabar 

k vauj i' (Gorbačiovas Iš 
pradžių Jelcino pergalė atrodė 
užtikrinta, nes buvo manoma, 
kad ia""> nebūsią rimtų konku-
i^ntų Bet Rusijos Komunistų 
partija, nenorėdama pasiduoti 
be k' vos, ^ v o kandidatu išsta
tė '•••< "«j -nini^ i j pii nini 
N. Ry >kovą, kuris argumentuo 
ja už ai sargią. ' a mšką re-

i •• nepripažįsta privačios 
>, ̂  bės. 

Be to. gegužės mėnesį prieš 
•'•' išstačiusią Demokratiš

ki s Rusijos <DR> oartiją pa-
• ii kitosjėg< -. susprog-

č ••• i bombą ':"• s p: rtijoscen-

; alpose. Vienas DR j 
jos vadu, Vladimii Bokser, 
mano, kad tai . . fašist inių 
grupių" darbas, pridurdamas, 
jog nemanąs, ' ad tai padarė 
Vladimi"- Kriučkovo vado
vaujama KGB. Be to, Rusijos 
pa r l amen te konse rva to r i a i 
band" prnv< •*'• -inkimu ati-
dėjim :. kad ių kandidatams 
butų daug iau la iko paor-
ganizuoti savo opoziciją, bet tai 
nepasisekė 

Padidmti savo patrauklumui 
Ryžkovas savo viceprezi-
dentiniu kandidatu pasirinko 
Boris Gromovą, Vidaus minis-
t^rio pavaduotoja, paskutinįjį 
Afganistano karo vada, popu] i 
riausią generolą visoje Sovietų 
kariuomenėje. Neatsiliko ir 
Jelcinas, savo partneriu pasi 
rinkes kita Afganistano karo 
herojų, parti*^ i V"ksandra Rut 
skoj, kuris vadovauja Rusu KP 
..Komunistai už demokratija" 
frakcijai Sovietų Sąjungoj tai 
laikom; Jelcino b a n d y m u 
suskaldyti pačia KP. išgauti hr 
dalj jos narni balsų. Gi dabar 
jau kiekvienas balsas pasidarė 
svarbus, nes bijoma, jog jei 
Jelcinas nesurinks bent 5296 
balsu birželio 12 tą dieną, 
teks vykdyti antrus rinkimus 
šiuose rinkimuose daugiausia 
balsu sūrini usiems, o tai uždels 
Jelcino *agmamu reformų pra
dėjimą, dar labiau nutolinant 
Rusijos ekonominių piuMuutų. 
sprendimus ir padidinant vis 
auganti chaosą krašte. 

|domu I " tyti Justin 
Bar i s s t ra ipsnį Christian 
- ience Monitor l a i k r a š ty 

(1991 VI.4>. kuriame jis apibū 
,\,- . ! • • . , Į . :< • i ' > k i m i n e 
' p'k'a ir ka jis rusams žadėjo, jei 
ji« jį išrink^- S i v o prieš 
> nkiminių kelionių po Rusijos 
m i tu Jelcinas nevadino 

kampanija, o savu reformų 
vykdj nui i matų statymu 
\ rodo, jog jis šio to iš Gorbačio

vo bėdų pasimokė. Valdymui 
neužtenka tik «fnrios rankos iš 
r i r šaus relcinas supran ta , 
kad t'kroji galia ne fizinio spau 
dimc sudaryme iš viršai 
g*>r>-; ralios ir pagalbon, pa 

os travime iš apačios Bū 
damas tikras ..populistas", jis 
jau • m? darbininkus. 

i I krujų pagerins nj 
• 

.damas jų įmonių vadovų 

DVI NAUJENYBĖS 
VYTAUTAS VOLERTAS 

paramos, kad jie jo pastangas 
lemtų, o ne sabotuotų, kaip atsi
tiko Gorbačiovui. 

Tad Jelcino pirmutinis susto
j imas buvo M u r m a n s k e — 
500,000 gyventojų turinčiame 
mieste. 200 mylių į šiaurę nuo 
Arktikos skritulio. Šio miesto 
darbuotojų ir vadų pagalba yra 
būtina Jelcinui, jei jis nori 
Rusiją greitai įvesti į r inkos 
ekonomiką, rašo J. Burke. Mur
manskas , kadangi jis yra vie
nintelis Rusijos Arktikos uos
tas, kur i s žiemą neužšąla, vai
dins lemiamą vaidmenį kaip 
Rusijos eksporto ir importų iš 
Vakarų centru. Be to, visos to 
miesto apylinkės gausios mine
ralais, žuvininkystės galimy 
bėmis bei natūralių dujų sluoks
nia is , k u r i e buvo nesenia i 
a t ras t i tose vietovėse. Mur
manske Jelcinas sudarė sutartį 
su to regiono vadais, žadėdamas 
jų atsakomybėn atiduoti di
desnę dali vietinių įmonių val
dymo, būtent, sumažinti tų įmo
nių kontroliavimą iš Maskvos. 
Panašias sutart is jis sudarė su 
Petrozavodsko ir Voronežo savi
valdybėmis. Murmanske jis 
pakartotinai tikino: „Svarbiau
sia yra jums duoti kuo daugiau 
laisvės patiems daryti spren
dimus... Iš esmės, vieninteliai 
jūsų ryšiai su Maskva bus 
mokesčių mokėjime". Tokia su-
t a r t i m i džiaugias i ir Mur
mansko ekonominė vadovybė. 

u iė turi dideli ekonominį 
potencialą. Ši sutart is įgalina 
mus tą potencialą išvystyti", 
t a r ė Gennady Luzin, Mur
mansko regiono Ekonominių 
problemų instituto vadovas. 

Jelcinas taipgi stengėsi kop-
tuoti — nuraminti sovietinės 
k a r i u o m e n ė s vadovybę. J i s 
buvo specialiai nuvykęs į lai 
vyno bazę Severomorske — 35 
mylias į šiaurę nuo Murman
sko — a p t a r t i k a r i n i n k a m s 
rūpimus klausimus, kaip ge
resniu butu klausima kari
n inkams . Tūloje, kar in iame 
centre šiek tiek i pietus nuo 
Maskvos, jis pabrėžė, jog neža
da ku r t ' jokios atskiros „Rusi
jos kar iuomenės" , kuriai dau
gumas sovietinių kar in inkų 
pr ieš inasi . Jelcinas kalbėjo: 
. .Turime daryti visa savo galio
je, g inant kariuomenės inte 
r^sus. Šiuo metu jos interesai 
visai neapsaugoti" . Ten kalbė
d a m a s i s taip pat užtikrino, kad 
j is p a s i r ū p i n s i ą s , k a d ka 
riunmenė niekuomet nebūtų pa
naudota prieš Rusijos civilius. 

Neapleido jis ir gamtosau
gininkų kontingento. Kai ku
riomis progomis jis žadėjo susta
bdyti branduolinių ginklų ban
dymus Novąja Zemlja arktinėje 
saloje, daugiau rūpintis ..rūgš
taus l ie taus" daroma žala ir 
< ' rnobyl io nelaimės padarinių 
at i taisymu. Pagaliau Jelcinas 
stengėsi kooptuoti ir Rusų pra
voslavų bažnyčią, savo kampa
niją Uralo kalnyne pradėdamas 
susistikimu su Rusu pravoslavų 
vadovu Aleksiejum I ju. 

Nors Jelcinas savo kampa
nijoje rūpinosi gauti įvairiu gru
pių politine paramą, jis ta ip pat 
stengėsi išlaikyti „liaudininko" 
— populisto charakterį. Atsi
sakęs ilgos limuzinų palydos. 
M u r m a n s k e j i s važ inė jo 
mėlynai ir baltai nudažytame 
patarėjais prigrūstame autobu
siuke, jį sveikinančioms mi
nioms atsakydamas virš galvos 
i š k e l t o m i s s u s p a u s t o m i s 
rankomis — solidarumo žestu. Iš 
tiesu, rašo Burke. daug kas 
Jelciną mato labiau kaip iš
gelbėtoją, negu politinį kandi
datą Tad Jelcinui ypač rūpi 
žmonių nenuvilti , kaip Gorba 
čiovas nuvylė. Tam ir jo visos 
sutar tys , koalicijos, pažadai. 
Kaip efektyviai jo visos koalici 
jos veiks - parodys laikas. 

a.g. 

Neseniai iš Lietuvos atkelia
vo du nauji žurnalai „Naujasis 
ž id inys" ir , .Logos", abu 
krikščioniškos minties. 

„Naujasis židinys" vadinamas 
religijos ir kultūros žurnalu. Jį 
leidžia „Katalikų pasaulio" 
leidykla. Pirmojo sausio 
mėnesio numerio atspausdinta 
10,000 egzempliorių. Sis 
žurna las y r a t a r s i atžala 
1924-1940 Lietuvoje ėjusio „Ži
dinio", nors kun. V. Aliulis 
pirminiame straipsny taria, jog 
„Naujasis židinys" nebus gryna 
„Židinio" imitacija, gal daugiau 
primins „Naująją romuva" ir 
„Aidus", į kuriuos dabar yra 
panašus savo formatu ir visa iš
vaizda. Niekur nėra pažymėta, 
kaip dažnai j-odysis skaityto
jams, tačiau prenumeratos 
informacijoje vadinasi mėnesiniu. 
Redaguoja Pe t ras Kimbrys 
(vyriausias redaktorius) su 
devyniais talkininkais. įdomūs 
žmonės ji „ remia" žurnalo 
sąraše, kur randame išeivijos 
žmonių: K. Bradūną. B. Braz-
džioni. J. Girnių. K. Girnių. D. 
Kat i l iū tę , A. Vaičiulaitį . 
..Naująjį ž id in į" galima 
prenumeruoti per kun K. Puge-
vičiaus įstaigą metams 36 dol. 

Pirmasis numeris turi 64 
puslapius. J a m e yra t rys 
straipsniai religiniais klau
simais, vienas puslapis poezijos, 
lenko vienuolio novelės ver
timas Juozo Girniaus 75 metu 
amžiaus jubiliejui duota 14 psl. 
Apžvalgoje liestos religija '5 
psl.). kultūra '5 psl.). visuomenė 
(4 psl.). knygos (3 psl.). Popierius 
ir spaudos darbai pakenčiami, 
iliustracijų atspaudai gali būti 
tobulesni. 

„Logos" išvaizda, turinys ir 
apimtis nuo „Naujojo židinio" 
labai skiriasi. Tai religijos, filo
sofijos ir bažnytinio meno 
žurnalas. Iš leidėjos ir redakto
rės Dalios Marijos Stančienės 
„Žodžio ska i ty to jams" : 
„Lietuvos grįžimas į Europą — 
tai grįžimas į krikščioniškąją 
Vakarų tradiciją. Krikščio
niškos vertybės bei pažiūros yra 
lietuviškos tautinės sąmonės 
dalis, todėl tęsdamas Lietuvos 
Respublikos tradicijas žurnalas 
„Logos" žadins dvasinį atsi
naujinimą ir puoselės glaudesnę 
jungtį su Vakarų Europos 
kultūra. 

„Žurnale spausdinsime ori
ginal ius teologų, filosofų, 
kul tūrologu s t ra ipsnius , 
Vatikano dokumentus ir jų 
komentarus, filosofijos darbų 
vertimus, eilėraščius religijos 
tema, kalbėsime apie bažnyčios 

meną, pateiksime kultūrinio 
gyvenimio kroniką". 

„Logos" yra buvusios „Per
galės" (dabar „Metų") formato, 
pirmas numeris turi 192 psl., la
bai patraukliai .sulaužytas", 
apstu spalvotų iliustracijų, teks
tuose šalia pagrindinių juodos ir 
baltos spalvų įvesta trečia — 
oranžinė. Žurnalą malonu paim
ti į rankas, kiekvieną stebina 
savo tvarkinga išvaizda. 
Redakcija turi tarybą iš 25 
narių, jų tarpe R. Bačkis iš 
Prancūzijos, P. R Blum iš 
Vokietijos, D. Katiliūtė ir K. 
Trimakas iš JAV. 

Žurnalas eis 4 kartus per 
metus . Tiražas - 10,000. 
Žurnalą globoja St. Šalkauskio 
fondas. Kaišiadorių vyskupija, 
prel. A. Bartkus ir prel. J . Ku
čingis. Galima prenumeruoti, 
kaina 50 dol. 

Medžiaga suskirstyta į šiuos 
skyrius: Aktualios mintys , 
Vatikano dokumentai, Klasika, 
Recenzijos, Poezija. Menas. Va
tikano dokumentai gavo 61 psl., 
Klasika — 32 psl. Šiame sky
riuje yra gera ištrauka iš 
Nikalojaus Berdiajevo knygos. 
Ištrauka pavadinta ..Komuniz
mas ir krikščionybė", gerai 
supažindinanti su šiuolaikiniu 
rusų filosofu. Iš lietuvių autorių 
randame L. Jakavonytę, J. 
Juodelį . V. Kazlauską, A. 
Faškų. R. Penkauską. P. Rėklai
tį, K. T. Trimaką. A. Uždavinį. 

Abu žurnalai palieka gerus 
įspūdžius ir yra panašūs savo 
t u r i n iu . Tačiau „Naujasis 
židinys" su „Logos" visai negali 
lygintis. Tai lyg jaunuolis prieš 
subrendusį , rimtą žmogų. 
Atrodytų, kad ..Naujajam ži
diniui", kai šalia jo yra „Logos", 
ver tė tų ieškoti bendresnės 
skaitytojų aplinkos, mažiau 
t a i k a n t i s prie išskir t in ių 
akademiku Abu žurna la i 
metuose žada tą patį puslapių 
skaičių. „Logos" yra žymiai 
brangesnis, tačiau ir jo spauda 
yra nepalyginamai geresnė. 
Tačiau dėl ju abiejų ima baimė 
— ar ištesės? Dėl redakcijų ir 
bendradarbiu neabejojame. 
Baimę gimdo popieriaus ir 
spaustuvių preinamumas. O iš 
praei t ies , labai netolimos, 
žinome, kad panašūs pažadai 
nebuvo įvykdyti nei periodikos, 
nei leidyklų 

„Naujasis židinys" spaus
dintas „Standartų" leidyklos 
spaustuvėje Vilniuje. „Logos" 
žurnalo spauda „Spindulys" 
Kaune 

Čia yra patogi vieta įsiterpti 
su nuomone apie spaustuves 

Lietuvoje. Jau šiuos du žurnalus 
lyginant yra lengva pastebėti, 
kad spausd in io išvaizda 
priklauso ir nuo redaktoriaus 
pastangų (išdėstymas, „laužy
mas") ir nuo spaustuvės tech 
nikos. „Logos" redakcija gal il
giau pagalvojo, kaip medžiagą 
t v a r k y t i , nors „Naujajam 
ž id in iu i " , nor inčiam bū t i 
panašiu į „Naująją romuvą", 
tiktų žymėtis didesniu įvairumu 
ir už „Logos". Tiesa, Spindulio 
spaustuvė lenkia „Standartus". 
Šią nuomonę susidarome iš 
juoda-ba l ta i l iustraci jų , 
silpnesnių „Naujame židinyje". 
O spalvų atgaminime ir „Spin
dulys" neprilygsta Europos ir 
JAV technikai — „Spindulio" 
spalvos nusigaravusios. 

Prieš mėnesį apsidžiaugiau 
žinute iš Lietuvos, kad ten 
Katalikų komunikacijos taryba 
svarsto naujos spaustuvės įkū
rimą. Susipažinęs su šiais dviem 
žurnalais matau, kad tai yra 
būtinai įgyvendintinas suma
nymas, įgyvendintinas todėl, 
kad spaustuvių Lietuvoje nepa
kanka, kad jos gali perkrovimu 
sutrukdyti ne vieno gero lei
dinio pasirodymą, kad turimos 
spaustuvės nėra labai aukštos 
kokybės. Spaudai Lietuvoje 
entuziazmo yra, tačiau prie
monių arba stinga, arba jos 
nėra pakankamai geros. Jaunoji 
inteligentija, pažinusi krikš
čioniškas vertybes ir jų nesikra-
tanti, turi turėti plotus, ku
riuose ga l ė tų reikšt is , ne
varžant technikiniams trūku
mams. Tokie plotai — periodika, 
kuri be t inkamų spaustuvių 
negali klestėti. 

Man atrodo, kad šimtus asme
niškų kompiuter ių (galvoje 
turiu ne technikinius kompiu
terius, bet atliekančius „word 
p rocesso r s" uždavinį) , t i k 
retkarčiais panaudojamų, o 
didesnį laiką besiilsinčių dėl 
nepakankamo supratimo kaip 
naudoti arba dėl sugedimų, 
galime nubraukt i geros spaus
tuvės s ą s k a i t o n . Gerumą 
suprantu patalpų, mašinų ir 
specialistų požiūriais. Nereikia 
skubėti ir kabintis už pirmųjų 
pasiūlymų, kurių pagrindinis 
t ikslas yra ne pagalba ar 
pa tar imas , bet daikto par
davimas. Gerų spaustuvės 
įrengimų pilna Vokietijoje, 
Čekoslovakijoje. Švedijoje, o 
r e i k a l i n g a s kompiu te r ines 
sistemas galima ir iš JAV nusi
gabenti. Būtų įmanoma į čia ir 
pora žmonių pasikviesti, juos 
kelis mėnesius išlaikyti ir 
paruošti, išmokyti. 

O pa ta lpos? Spaus tuvė 
kuriama ne vieneriems ir ne 
dvejiems metams. Patalpos 
turėtų būti pakankamai šva
rios, t i n k a m a vieta darbi
ninkams ir klientūrai, o gal ir 

PABALTIJO VALSTYBĖS 
TELEVIZIJOJE 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Gegužės 31 d. Vokietijos 
televizijos 16-tas kana las 
žiūrovus nukėlė į Pabaltijo 
valstybes, parodydamas latvio 
rež. Jurio Podnieko filmą „Mes 
dainavome už laisve". Tai dau
giausia jo tautiečių — filmuotojų 
bendras darbas (A. Šlapins, G. 
Zvaizgne ir kt.), įterpiant į Lat
vijos ir Estijos pereitų metų 
dainų šventę (Lietuvos šventėje 
trumpai parodyti tik žiūrovai su 
lietsargiais) paskutinius politi
nius įvykius. 

Tad visai teisingai prie filmo 
pavadinimo pridėtas dar vienas 
užrašas „Ein Dokumentarfilm 
ueber die baltische Freiheits-
bevvegung — dokumentinis fil
mas apie Pabaltijo laisvės 
sąjūdį", kadangi latviai, nors 
daugiausia nufilmavo savo 
dainų šventę (ji yra pagrindas 
visam filmui) ir dalį Estijos, 
tačiau negailėjo vietos sausio 13 
d. įvykiams Vlniuje (užrašas. 
„Vilnius — Wilna, Litauen) bei 
sausio 20 d. Rygoje, primindami 
taip pat išvežimus, išvežtųjų 
skaičių, įžygiuojančią raudonąją 
armiją, mūsų Kryžių kalną, 
laidotuves Vilniuje ir kt. Gaila, 
kad į filmų juostą nepavyko 
gerai įsukti. Vilniaus įvykių 
(dalys yra gana tamsios), tačiau 
svetimtaučių akims, kruvinas 
sekmadienis mūsų sostinėje 
padarė žiaurų vaizdą („Grau-
sam" — sakė kitą dieną vokie
čiai), matant į minią važiuo-
jančus šarvuočius, mušant 
šautuvų buožėm demonstran
tus, girdint šūvius, matant 
suguldytus mirusius vyrus. 

Kiek skirtingesni vaizdai 
Rygoje, užimant vidaus reikalų 
ministeriją: tuščios gatvės 

(priešingai Vilniui — minios 
žmonių!) šūviai, nešamas vienas 
sužeistas civilis, girdint lat
viškus žodžius: „šį kartą tos 
kiaulės į mane pataikė". Lat
vijos parlamento rūmus saugo
jančius vyrus ir moteris. Tačiau 
gyvenimas eina savo keliu, nu
filmuojant jaunavedžius, (ji 
balta, ilga suknele) jiems einant 
per užtvaras į metrikacijos 

leidyklai. 
Žinoma, tokia spaustuvė tuo

jau neatsiras. Ims laiko, kantry
bės, atsargos. Kai Lietuvoje 
siaučia specialūs rusų daliniai, 
atvykę grobti turto ir žudyti, 
būtų rizikinga vienoje vietoje 
kaup t i didesnį tur tą . Bet 
nebaisu kaupti mintis, planus ir 
pinigus, laikomus užsienyje. 

įstaigą ar bažnytinei santuokai. 
Tai ne pirmas Jurio Podnieko 

režisuotas filmas, kadangi jau 
keletą kartų teko jo pavardę 
skaityti vokiškoje televizijoje, 
rodant žudynes Gruzijos sosti
nėje, demonstracijas Moldvijoje 
ir 1.1. Sovietinės gamybos 
filmuose ne vieną kartą teko 
matyti Eugenijaus Boltrūno 
(Baltrūno) pavardę. 

Didesne Vokietijos spauda vėl 
atkreipė dėmesį į Pabaltijo 
valstybes ir įvykius jose. Visuo
met vokiečiai į pirmą vietą 
įkelia Lietuvą, kadangi kaip jau 
keletą kartų minėjau, mūsų 
tėvynė yra laikoma laisvės 
inspiratore. 

Suminėsiu tik keletą pasku
tinės savaitės vokiečių spaudos 
ilgesnių pranešimų, minint 
Lietuvos muitinių užpuolimus, 
patalpinant taip pat didelę 
sudegintos muitinės nuotrauką 
ir prie jos stovintį lietuvį tar
nautoją — kariškį. Daugumas 
dienraščių vėl įdėjo Lietuvos 
žemėlapį, šiaurėje atžymėdami 
Latviją, rytuose Gudiją ir 
vakaruose „Koen igsbe rgo" 
aygardą. Amerikiečių karių 
dienraštis „Stars and Stripes" 
taip pat rašė apie muitinių puo
limus. 

Miuncheno liberalinis „Sued-
deutsche Zeitung" rašė, kad 
Lietuvos aukščiausioji taryba 
reikalauja raudonosios armijos 
pas i t rauk imo iš Lietuvos , 
kadangi jos buvimas respubli
kos teritorijoje yra nelegalus. 
Tas pats dienraštis politiniuose 
komentaruose gegužės mėn. 25 
d. rašė, kad televizijos stotis 
Vilniuje yra užimta sovietinių 
dal inių, n e s u l a u k i a n t i š 
Maskvos pasiaiškinimo — kokiu 
pagrindu, kokia teise jie šią in
formacijos įstaigą yra užėmę, 
kokią teisę turi Juodieji bere
tininkai" - naujų laikų SS 
daliniai — deginti muitines? 
Didesnių miestų dienraščiai 
taip pat minėjo, kad G. Bush 
reikalauja iš Maskvos daugiau 
lankstumo Pabaltijo valstybių 
reikaluose, panaudodamas net 
finansines sankcijas. 

Frankfurto ir Stuttgarto radi
jas, ryšium su popiežiaus 
viešnage jo gimtinėje minėjo, 
kad sovietai kiek plačiau 
atidarys sieną iš Lietuvos, Gu
dijos ir Ukrainos. Numatoma, 
kad popiežius susitiks su Len
kijos mažumų a ts tovais — 
ukrainiečiais, gudais, vokie
čiais, lietuviais. 

KRUVINASIS SEKMADIENIS 
K A Z I M I E R A S Z A L E N S A S 
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— Švenčiausioji panele, gelbėk mus! — sušuko 

prieš mane stovėjusi aukšta šviesiu paltu m'teris. 
iškeldama į dangų rankas, ir suklupo, tarsi nuo smūgio. 
Gal iš tikrųjų jai smogė tas paskutinis žalmargis 
kipšas, ką tik nušokęs nuo kriokiančios pabaidos ir 
nustrakaliaves į rūmu prieangį? Mirties neieškojau, 
bet ir pats nesuprantu, kas mane laikė či;: prie 
klūpančios moters, iškėlusios į dangų ranka- Dar 
sekundė, kita ir tankas būtu mudu pargriovei nr su
traiškęs. — Vikšrai džeržgėdami kėlė trūkčiojantį 
geležies kalną aukštyn, ant šaligatvio. Tvoksrelėjo į 
veidą karščiu ir smarve!... Ir staiga pabaisa 3 įstojo 
prieš iškeltas moters rankas. Gal ta netikėta. Velėtą 
sekundžių trukusi tyla ją ir grąžino realyben" ) gal 
tikėjimas įvykusiu stebuklu jai suteikė nežemiškų 
jėgų? - Lengvai pakilusi ji lyg pamėklė, suboIav( prieš 
akis ir dingo Gal už nugaros pasigirdęs klyksmas pri
vertė atsipeikėti9 - Ranka atsispyręs į geležį, m čiau-
si atgal nuo užkriokusio tanko ir atsidūriau k unpe. 
kur neseniai žaidė mergytė su šuniuku Dabar ją 
klykiančią, laikė apkabinusi motina, pridengusi kūnu 
nuo atžlegiančios pabaisos, spiginančios ugnine akimi. 
Gal aš ją. sukniubusia, pakėliau? Paraginau eiti iš čia? 
Prisimenu tik.kaip ji bėgo į tamsą, su klyk ančia 
dukrele. Gal krintantvs stiklai sužeidė ją ar šunuką7 

— Jo čia nebebuvo. O gal ji klykė, kad šis geležinis 
slibinas, spjaudantis ugnimi, netikėtai ir gal amžinai 
juodu išskyrė?... 

Policininkas 

— Fašistai! Fašistai! — šaukė moterys ir vyrai, 
susibūrę šešėlinėj prieangio pusėj, kilnodami rankas 
su išskėstais dviem pirštais, nebodami aukštėliau 
stovinčių desantininkų, tratinančių iš automatų į visas 
puses. — Šalmuoti, su neperšaunamom liemenėm, 
nuleistais ant akių rumbuotais rntsnukiais ir kažką 
grėsmingai šūkaliojantys apsiputojusiom prusnom, jie 
panėšėjo į laukinius džiunglių padarus ar velnio 
apsėstus pakarailas, bet ne į kareivius, tuo labiau į 
išliaupsintuosius. didvyriškuosius tėvynės ar liaudies 
gynėjus. 

— Fašistai! Fašistai! — skandavo moterys. 
— Kurvų išperos! — kratė kumšteliu mažas žila

barzdis senukas, šaliku braukdamas per skruostus rie
dančias ašaras. — Verkė jis gal iš nuoskaudos, ar nuo 
pažeme beiskleidžiančių dujų, o gal iš bejėgiškumo, 
pamatęs, kaip desantininkai atvaro iš rūmų — studi
jos ar aparatinės darbuotojus. — Dviese nešte nešė už 
parankių trečiąjį, kruvina galva. 

— Kurvų išperos! — dar gailiai rypavo senukas, 
nebodamas įsiveržėliu tūžmasties ir šūvių: trasuojanių 
kulkų krūštynė švirkštavo gal tik per sprindelį. nuo 
jo palaikės, kuokšteliais pasišiaušusios kiškinės 
kepurės. Jis dar labiau įkaito ir užvirkavo, išvydęs, 
ka ip tie velnio pakarailos smūgiais ir spyriais palydi 
išvaromus du policininkus. — Jie buvo beginkliai, net 
be guminių lazdų, be kepurių. Vienas jų nešėsi suplė
šytą kitelį, pabrukęs pažastyje, palaidinės rankovė 
buvo sudraskyta ir kruvina. Bet šie vyrai, net šitaip 
žeminami, neprarado savitvardos, orumo. Vienas jų. 
mažiau apdraskytas, pamatęs, kas dedasi palei 
prieangį, grįžo atgal, ėjo prie žmonių. 

— Žmonės, atsikvošėkit! — Jie šaudo ne tik 
tuščiais, bet ir koviniais šoviniais! — ėmė raminti jis 
įsiaudrinusius karštagalvius, skverbdamasis pleištu 
tarp prieangio sienos ir žmonių tirštynės. — Neer
zinkite jų! — Argi nematote, kad jie sužvėrėjo? — 
pamažiukais, bet atkakliai jis vėsino žmonių rūstį, ir 
šie pradėjo lėtai trauktis net gi neširsdami ant jo, 
neužgauliodami. Gal, belapendami į šviesą, pamatė, 
koks išblyškęs policininko veidas. 

Traukėsi jie netoli. — Sustojo, tanko prožektoriaus 
apšviesti, rūstūs ir nepajudinami, išvydę nuo gatvės 
kiauliariščia atkuduliuojantį žalmargių padarų tuntą. 

— Lietuva! Lietuva! Lietuva bus laisva! — Sutiko 
jie smogikus darniu choru, išmesdami aukštyn rankas 
su dviem išskėstais pirštais. Policininkas nuo žmonių 
nesitraukė. Jis tiktai atsisuko j beartėjančius desanti
ninkus. Tik dabar, arčiau k> stovėjusieji, suprato, kodėl 
jis toks išbalęs — už ausies, nuo pat viršugalvio 
dn ^kėsi žemyn krešėjančio kraujo leketas. 

Kruvinas sniegas 

Devyniaaukščiame rūme tebešvietė langai, nors 
žemiau daugelis jų buvo išbyrėję. Ten jau šeimininkavo 
desantininkai. Arčiau stovinčius pasiekdavo iš ten 
sklindantys trenskmai, bildesys. — Okupantai „darė 
tvarką!"... Gal ir dėl to tankai taip nuožmiai stūmė 
žmones kuo toliau nuo rūmų. 

„Neapgynėm... nuo šitos... padermės!" — verkė 
senukas, prispaudęs prie krūtinės savo kiškinėlę ir žiū
rėdamas į rūmus, lyg į degančią bažnyčią... 

! Bus daugiau) 

\ 
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KAS TAS LIETUVOS 
KULTŪROS FONDAS? 

Jau tris savaites tenka laimė 
svečiuoti? Chicagoje. Gal žodis 
„svečiuotis" ne visai tikslus, 
kadangi visas tas laikas buvo 
skirtas Lietuvos dailininkų gra
fikos ir akvarelės darbų parodos 
— varžytinių organizavimui. 
Pabendravus su čia gyve
nančiais lietuviais, supratau, 
kad daugelis mano naujųjų 
pažįstamų nieko arba beveik 
nieko nežino apie Lietuvos 
kultūros fondą, jo darbus. Todėl 
ir gimė šios eilutės. 

Lietuvos kul tūros fondas 
(LKF) buvo įkurtas 1987 m. 
balandžio 3 d., kaip savaveiksmė 
visuomeninė organizacija. Tuo 
metu tai buvo bene vienintelė 
vieta, kur rinkosi pažangi 
visuomenė pasidalinti savo min
timis, troškimais, siekiais. LKF 
„debiutavo" 1987.V.16 talka 
Vilniaus senamiestyje. Daly
vavo apie 4000 žmonių. Pati
kėkit, kad tai buvo neįtikėtinas 
įvykis. Tą pačią dieną prie LKF 
susikūrė pirmoji organizacija — 
klubas ..Talka", kurio pagrin
dinis tikslas — talkos Vilniaus 
senamiestyje ir senojoje 
Lietuvos sostinėje Kernavėje. 

1987.10.25 surengta pirmieji 
laimėjimai, kurių pelnas skirtas 
Kelmės reformatų evangelikų 
bažnyčios restauravimui. 

1987.11.24 prie LKF įsikuria 
klubas ..Atžalynas", kuris pa
grindinius tikslus sieja su mūsų 
tautos a te i t imi — vaikais . 
Didžiuliai entuziastai Laima ir 
Gediminas Radzevičiai ėmėsi 
mokyti vaikus senųjų liaudies 
amatų — lipdybos, drožybos, 
kalvystes. 

1987.XI.28 įvyksta pirmosios 
dailės darbų varžytinės. Dalis jų 
pelno skiriama Vilniaus sena
miesčiui restauruoti, kita dalis 
— dailininkams remti. 

1988X.2 ekspedicija į Igar-
kos lagerius. 

Sąmoningai suminėjau pir
muosius, mano nuomone, stam
biausius renginius,nurodyclama 
datas, kad pajustumėt, ką tada 
reiškė tokio pobūdžio renginiai 
visuomenei. Nemanau, kad ne 
tokie svarbūs LKF darbai 
dabar, tačiau iš esmės pasikei
tus sąlygoms atrodo lyg taip ir 
reikia, kitaip negali būti. 

LKF tikslus ir uždavinius 
apibūdina 7 ilgalaikės pro
gramos, kurių pagrindu vyksta 
visa LKF veikla: lituanika, 
krašto kultūros ir etnoso gai
vinimas bei tvirtinimas; Lietu
vos istorinio paveldo tyrimas, 
kaup imas bei a t k ū r i m a s 
Lietuvos e tn in ių bendri jų 
kultūrų apsauga bei rėmimas; 
jaunimas ir dvasinė kultūra; 
asmenų iniciatyvos bei 
saviveiksmiškumo rėmimas; 

VIDA DAUTARTIENĖ 
Lietuvos kraštovaizdžio puose
lėjimas. 

LKF turi savo struktūrą. 
Pirminė grandis — LKF rajonų 
rėmimo tarybos (Lietuva terito
riniu principu suskirstyta į ra
jonus). Beveik prieš metus 6 
LKF rajonų rėmimo tarybos 
susijungė į Šiaulių krašto 
tarybą bendrų darbų organiza
vimui ir koordinavimui. Tenka 
pripažinti, kad minėtos tarybos 
darbas pranoko visus lūkesčius. 
Galbūt tokios puikios praktikos 
paskatintos ir aplink Kauną 
išs idėsčiusios LKF rajonų 
rėmimo tarybos ketina įkurti 
krašto tarybą. Tikimės, kad jų 
darbo rezultatai nebus prastes
ni už šiauliečių. 

Be to, prie LKF „glaudžiasi" 
apie 60 įvairių klubų, bendrijų, 
draugijų, paminėsiu tik keletą: 
Maironio, Vydūno, Čiurlionio 
draugi jos , kolekcionierių 
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įteikiama Lietuvos vvskupų dovana, kar<: V. Sladkevičiaus ir Caritas padėka medicininės 
pagalbos pirmininkui kun. James Yannarei: Iš kairės: kun. Vyt. Gustaitis, kun. K. Pugevicius. 
vysk. J. Žemaitis ir kun. J. Yannarell. 

Nuotr. Algio Norvilos 
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RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant • 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida. 

MISCELLANEOUS 

organizacija turi svo turtą. LKF svečių ir tenka apgailestauti , 
turtas — dovanos, palikimai, kad bus tokių, kurie dėl susi-
žmonių ir kitų organizacijų klosčiusių aplinkybių a r sveika-

klubas. Knygnešio draugija, 
agentūra ,,Factum" ir kt. 

Mūsų tauta , kuri pati per
gyveno nutautinimo, kultūros 
naikinimo baime, gali suprasti 
kitos tautos atstovų norą iš
saugoti savo kalbą, papročius, 
kultūrą, kartu padėdama jiems 
surasti savo vietą Lietuvoje. 
Galime didžiuotis, kad Lietuvo
je gyvenantys kitataučiai, susi
būrę į 18 tautinių bendrijų ran
da paramą ir pritarimą LKF. 
Norėčiau paminėti ukrainiečių, 
gudų, rusų, karaimų, totorių 
tautines bendrijas. Beje, to
torius į Lietuvą atvežė Lietuvos 
didysis kunigaikštis Vytautas. 
Totorių draugijos iniciatyva. 
„40 totorių" kaime, numatoma 
pastatyti paminklą Vytautui 
Didžiajam. 

J a u minėjau, kad LKF yra vi
suomeninė organizacija. Kas dve 
ji metai savo suvažiavimuose 
LKF apsvarsto atliktą darbą, 
numato gaires ateičiai, papildo 
ir pake ič i a savo s ta tu tą . 
Suvažiavimo metu iš visos 
Lietuvos susirinkę LKF rėmėjai 
renka LKF valdybą (šiuo metu 
ją sudaro 33 valdybos nariai). 
Va ldyba renkas i ap t a r t i 
a r t imiaus ių darbų, išsakyti 
savo nuomonės vienais ar kitais 
klausimais kartą per du mė
nesius. Suvažiavimo ir valdy 
bos nutarimų įgyvendinimu 
rūpinasi valdybos prezidiumas, 
kur is susirenka į posėdžius 
kiekvieną savaitę. Kasdieninius 
reikalus tvarko LKF direkcija, 
sudaryta iš 12 samdomų dar
buotojų. Visų kitų darbas LKF 
ir jo organizacijose, klubuose, 
bendr i jose , draugijose — 
entuziastų laisvalaikis, ato
stogų laikas, drįstu teigti, kad 
ir poilsio valandos. 

Suprantama, kad bet kuri 

aukos. Noriu pabrėžti, kad LKF 
yra labdaros organizacija, ku
rios darbų valstybė nefinan
suoja 

Dar nepaminėjau svariausios 
LKF turto dalies — žmonių, 
kurie savo nuoširdžiu darbu, 
idėjomis, lėšomis prisideda prie 
LKF t ikslų ir uždavinių 
įgyvendinimo. Beje, kiekvienas 
aukotojas gali pasirinkti ar 
aukoti bendrai LKF veiklai ar 
kuriam nors konkrečiam dar
bui, programai paremti. Aukos 
apskaitomos pagal aukotojo 
valią, o paaukotos tam tikram 
tikslui lėšos niekada nepanau
dojamos ki t iems t iks lams . 
Iš imt inais atvejais — at
siklausiama aukotojo. Visų 
parėmusiu LKF pavardes 
galima suras t i aukotojų 
knygelėje. Apie juos rašome 
spaudoje. 

tos sutrikimų negalės daly
vauti. Didžiausias šio renginio 
iniciatorių:- Izidorius Šimelionis 
— ne tik Lietuvoje žinomas 
žmogus. Ir po didelio, kruopš
taus darbo organizacinės veik
los dėka atgimsta gyvenimui 
Pelesa — lietuviška salelė Gudi
joje. 

Birželio 14 d. bus at idengtas 
paminklas Naujojoje Vilnioje 
masiniams trėmimams atminti. 
Šį svarbų darbą LKF dirbo kar
tu su tremtinių sąjunga. 

Metų pabaigoje įvyks 
laimėjimai Gautas pelnas bus 
panaudotas V i l n i a u s sena
miesčio restauravimo darbams 
remti . 

Jau paskeibėme Lietuvai, kad 
LKF ima.-, telkti lėšas ir or
ganizuot; visuomenės pagalbą 
Medininkų pi l ies t y r i m o , 
konservavimo ir atstatymo dar-

Paminėjau samdomus LKF bams. Visai netoli Gudijos 
direkcijos darbuotojus. Savo sienos esanti pilis nepelnytai 
atlyginimus jie turi „užsidirbti" užmiršta ir LKF uždavinys 
patys. Pagrindinis šaltinis -
leidybinė veikla 'išleista J. Polio 
knyga ..Atgimstanti Lietuva"). 
Ir nė vienas paaukotas rublis ar 
doleris (turime rėmėjų ir už 

prikelti ja „gyvenimui". Nuošir
džiai tikime, kad visuomenė 
mums pritars ir parems net 
tokiu sunkiu Lietuvai laiku. 

Didžiulis darbas laukia Mažo-
Lietuvos ribų) nepanaudojamas joje Lietuvoje. Šią vasarą LKF 
darbuotojams samdyti. 

LKF organizacija neturinti 
griežtos narystės. Jo veikloje 
gali dalyvauti k iekvienas , 
kuriam artimi ir suprantami 
LKF siekiai ir darbai. Gal todėl 
turime nemažą būrį rėmėjų, 
gyvenančiu JAV: nuo pirmųjų 
LKF gyvavimo metų Antaną 
Mikalajūną iš Santa Monikos. 
Valda Adamkų ir kt. 

Norėčiau šiek tiek papasako
ti, kokie renginiai po LKF vėlia
va vyksta ir vyks netrukus: 
birželio 1-3 dienomis Vilniuje — 
senųjų l ie tuvių vilniečių 

organizuoja kraštotyros ekspe
diciją. Ekspedicijos t ikslas — 
surinkti medžiagą apie Kalinin
grado srities gamtos, kultūros ir 
istorijos paminklus, nustatyti jų 
būkle, išaiškinti e tninę krašto 
sudėtį ir t e n g y v e n a n č i ų 
lietuviu ^kaičių, jų kultūros pro
blemas. 

Belieka pridurti, kad LKF 
valdybos pirmininkas prof. Jur
gis Dvarionas, jo pavaduotojai — 
žurnalistas Izidorius Šimelionis 
ir parkotvarkininkas Kęstutis 
Labanauskas. 

Lietuvos k u l t ū r o s fondo 

publika, Vilnius, Vienuolio 
32-5. 

Šiuo metu kaupiamos lėšos 
šiems projektams: Vilniaus 
žemutinės pilies atstatymui, pa
minklui Vilniaus įkūrėjui, S. 
Dariaus ir S. Girėno atminimo 
įamžinimui, Rasų ir Bernardinų 
kapinių tvarkymo darbams, 
Palangos Juzės (liaudies amatų) 
muziejaus steigimui, tautinėms 
mažumoms remti . Aukštaitijos 
nacionalinio parko tvarkymui, 
„Tėvonijos" klubui, Maironio 
kelio įamžinimui, M. Valan
čiaus p a m i n k l o s ta tybai , 
Pelesos l i e tuv iams r emt i , 
Vydūno paminklui, A. Juškos 
sodybai remontuoti. Žemaitijos 
nacionaliniam parkui tvarkyti, 
„Atžalyno", Liaudies amatų 
klubui, Rietavo parko tvarkymo 
darbams, S. Nėries paminklui, 
S. S tanev ič iaus atminimui 
įamžinti, Jablonskio paminklui 
Marijampolėje. „Vilnijos" drau
gijai; Mačernio a tminimui 
įamžinti; Višinskio muziejui; 
Kačerginės koplyčios restaura
vimui , senųjų laivų klubo 
„Budys" rėmimui, K. Done
laičio atminimui įamžinti; pa
minklui Smuglevičiui; Punsko 
lietuvių rėmimui; „Gervėčių" 
klubui, Medininkų pilies tyrimo 
ir atstatymo darbams, gabių 
menui Lietuvos vaikų rėmimui. 
LKF veiklai remti. 

A V I L l M AS 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
1 o%—20°/o—30°/o pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus 

F R A N K ZAPOLIS 
3 2 0 8 V 2 W e s t 95 th Stret 
T e l . — ( 7 0 8 ) 424-8654 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

C L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ. . %« 

Turiu Ctvicngos miesto leidimą Dirbu :; 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai <r sąži
ningai. 

312-779-3313 
,_. KLAUDIJUS PUMPUTIS « , 
i 1 I . , . , . T # 

n t n o o t u į u Ir remoetoMuoįu — a . 
Dažau ir atlieku cemento darbus 
Kainos prieinamos. Turiu rekomen
dacijas. Kreiptis: Arvydas, tai. 
312 -737 -9473 

EAST-VVEST TRADING 
P A R T N E R S CORPORATION, 
turinti tiesioginį ryšį su Lietuvos 
organizacijomis, padės jums 
bendrauti su Lietuva: patvirtinti 
jūsų teises į turtą Lietuvoje, 
nusipirkti žemes, namus, butus. 
persikelti gyventi į Lietuvą. Per
vesti palikimus, investuoti san
taupas į biznį, surasti prekybos 
partnerių ir kitais klausimais. 

S k a m b i n t i Potru i Pakenul 
4 0 7 - 3 9 2 - 7 9 1 6 

suvažiavimas. Laukiame daug adresas: 232000 Lietuvos Res 

Yra dvi didelės senovinio pa
davimo tiesos, kurių neapmąs
tyti būtų klaida: pirma — šė
tonas pirmas iš angelų norėjo 
nuversti nuo sosto savo geradarį 
ir, a n t r a — gero ir blogo 
pažinimo vaisius atneša mirtį. 
Pirmasai dalykas moko. kad ne
dėkingumas yra įgimtas kiek
v ienam, o an t ras — kad 
žinojimas dar nedaro žmogaus 
laimingo. 

Ruarol 

ROMUVOS LIETUVIŲ MOTERŲ 
KLUBO VISUOTINIS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS 

L A I K O PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona: 
kankinys kun. J Dabrila: 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai, 
darbininkai, valgiai; šeimos istorija 
— studijos, mokytojavimas 
Plungėje, Pasvaly. Vilniuje; 
gyvenimas Austrijoje, Vokietijoje. 
Amerikoje; darbas ..Lietuvių Encik
lopedijoje" Kaina su persiuntimu 
10 dol . Illinois gyventojai dar pri
deda 64 et. Valstijos mokesčio Už
sakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4 5 4 5 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

ra-*. 
IBELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kadria Ava., 

Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOUĖ TAX - INSUFANCe 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų [vertinimas 
w Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agantal kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

15 _ _ MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimam*. Realtor 
Iraną BMnstrubiana, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Katfzia Ava. 
Tai. 43e-7878 

'Gntuifc KMIEC1K REALTORS 

OI ~922 s'Pula4ii Rd-
£A 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti jr pirkti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. |i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus įkainavimas 
veltui 

Statybai paruostas 180x100 padų 
sklypas; 24 mėlynos eglės ir jaunas 
sodas; gėlynas ir gyvatvorė Lake 
Geneva. Como. Wl. Kama $15,000. 
Tai. 414-248-1838. 

FOR RENT 

Brtghton Pk. išnuomojamas 6 kamb 
butas. Virykla. šaldytuvas. Ramus 
namas. Be gyvuliukų. $550. Tai . 
1-708-448-7097 

EGZODO LITERATŪROS 
ATŠVAISTAI 

Išeivių literatūros kritikos antolo
gija, (1946-1987) išleista Vilniuje 
1989 metais. Antologijoje Girnius, 
Maceina. Nyka-Niliūnas, Šilbajoris 
ir daug kitų. Vilniaus universiteto 
lietuvių literatūros katedros vedėja 
Viktorija Daujotytė apie šį leidinĮ 
rašo: ,,Be abejonės, tai labai svar
bi knyga, ne vienu atveju parankinė 
ir literatūros mėgėjui, ir studentui, 
ir specialistui". Knygos sudaryto
jas, įvado ir paaiškinimų autorius 
Liūtas Mockūnas Amerikoje su 
persiuntimu kainuoja 17 dol. Il
linois gyventojai dar prideda vals
tijos mokesčio 1.20 dol. Kitur — 
18 dol. Užsakymus siųsti ..Drau
go" adresu 

ŠAUS TA LIETUVA VADINAS 
Viktoras Šimaitis 

Tai patriotiniai, sklandus ir daugiausiai 
paliktą tėviškę liečia eilėraščiai, kurių 
pabaigoje vaizdelis — vadinamas ir 
baladė. Leidinėlis didelio formato. 24 
psl. su viršeliais Iliustruota tautiniu 
menu V1 Vijeikio Išleido ..Tėviškėlė'". 
Knygos kaina 5.00 dol., su persiun
timu 6.50 dol. III. gyventojai dar 
prideda 40 et valstijos mokesčio 
Užsakymus siųsti ..Draugo" adresu 

1991 gegužes 25 Vokietijoje 
įvyko Romuvos Lietuvių Moterų 
klubo visuotinis narių susi
rinkimas. Klubo pirmininkė 
Eugenija Liucienė davė 
pranešima apie praėjusiu dvejų 
metu klubo veiklą ir apie 
gegužės 4 d įvykusį Motinos 
dienos minėjimą. 

Didžiausias klubo užsiėmimas 
yra drabužių rinkimas Lietuvai. 
Jau viena kartą buvo išsiųsta 
siunta j Lietuvą padėti ten 
vargstančioms šeimoms. Gauta 
gražių padėkos laiškų ir fotogra
fijų. Akcija tęsiama ir toliau... 

J Schvvetzingeną yra atvykusi 
Lietuvos konservator i jos 
studente Violeta Urmanavi-
Čiūtė da lyvau t i ten or
ganizuojamame G. Rossini kon
kurse Studentei paremti Romu

vos Lietuvių Moterų klubas yra 
paskyręs 100 markių pašalpą. 

Po pirmininkės, kasininkės ir 
revizijos komisijos pranešimų 
buvo naujos valdybos ir revizijos 
komisijos r inkimai . Nauja 
valdybą sudaro pirmininkė 
Eugenija Liucienė, sekretorė 
Vida Sabienė ir kasininkė Ona 
Š iugžd in ienė . J revizijos 
komisiją išrinktos Laimutė 
Veršelienė ir Vida Endrikai-
tienė. 

Po susirinkimo vakare klubo 
narės dalyvavo vyskupo Antano 
Deksnio 60 metų kunigystės 
jubiliejaus proga suorganizuo
tame pagerbime. Ten Romuvos 
Lietuvių Moterų klubo vardu 
jubiliatą pasveikino ir dovanėle 
perdvė klubo sekretorė Vida 
Sabienė P e t r R 8 R e r ž a 8 

Buvusioji JAV Vidurio Vakarų apygardos valdyba nuoširdžiai 
dėkoja 

BALTIC MERCY LIFT eitynių mecenatams: 
BALTIC BAKERY už 1,000 pyragaičių 
CULLIGAN INTERNATIONAL CO. už geriamą vandenį 
SAS (Scandinavian Air System) už dovanotus marškinėlius 

Širdingas ačiū visiems talkininkams: Salomėjai Daulienei, Vidai Brazaity tei, 
Mindaugui Baukui, Gintarui Baukui, Francis Šlutienei, Rimui Gulbinui, 
Petrui Petruliui, Birutei Trinkienei, Birutei Podienei, Birutei Jasaitienei, 
Aldonai Šmulkstienei ir Kęstučiui Susinskui bei Lemonto apylinkes vyrams. 

HOLY FAMILY VILLA, (LABDARIŲ ŪKIS) 
LEMONTE 

leiko administratoriaus, 
kuris pareigos būtų sumaniai tvarkyti visus senelių namų 
reikalus, prisilaikant Čikagos Arkidiocezijos nustatytų gairių 
ir kooperuojant su kitų senelių namų administratoriais. 

Administratorius/ė turės paruošti atitinkamus raportus ir 
biudžetą, prižiūrėti senelių namų finansinį stovį, samdyti tar
nautojus, koordinuoti įvairių skyrių viršininkų veiklą, prižiū
rėti reikmenų parūpinimą, reklamuoti senelių namus. 

Kandidatas/ė turi turėti bakalauro laipsnį ir Illinois valstijos 
„Nurs ing Home Administrators License" arba galimybę 
įsigyti šį leidimą. Taip pat turi turėti bent 8-ių metų patyrimą 
senelių namuose iš kurių bent 3 metai turi būti vadovavimo 
pareigose 

Dėl platesnių informacijų skambinti: Mr. Jack Madden. 
Ptvtelon Mtntot r , CathoHc Charite* Home for the AQ-
• d . (312) 2M-4100. 

I 



POPIETĖ SU ŠVIETIMO 
TARYBOS PIRMININKE 

J U R G I S JANUŠAITIS 

Lietuvių muzikos šventės 
nuotaikoms aprimus, turėjome 
progą birželio 7 d. popietę 
praleisti drauge su Lietuvių 
Bendruomenės JAV Švietimo 
tarybos pirmininke Regina 
Kučiene. Viešint svetinguose 
Reginos ir Viktoro Kučų na
muose, stebėjomės šios šeimos 
darbštumu, kūrybingumu. Pasi
rodo Viktoras Kučas nuostabių 
rankų vyras. Namų languose 
Vilniaus šv. Onos bažnyčios ir 
kiti meniški vitražai puošia 
j a u k i u s namus , o s ienose 
daugybė Lietuvos ir išeivijos 
menininkų kūrybos darbų, me
džio skulptūrų, kurių nemažą 
dalį pagamino pats šeimininkas 
Viktoras Kučas. 

Besižvalgydami jų namuose 
pa jun tame gražų, menišką 
pasaul į , t a ry tum buvotum 
gražioje meno galerijoje. Ir tai 
Viktoro daugiausia laisvalaikių 
darbų dėka. 

Prie vaišių stalo skubame 
dalintis lietuviškojo gyvenimo ir 
veiklos apraiškomis, kur ių 
Chicaga dar vis nestokoja. Pa-
sklaidome nuskubėjusių di
džiųjų renginių nuota ikas , 
vienas kitas kritiškesnis žodis, 
pastabėlė, bet visumoje bend
rai pasidžiaugiame šiais laimė
jimais. 

Regina Kučienė šios LB tary
bos kadencijos metu vadovavo 
Švietimo tarybai. Jos rūpestis — 
lituanistinės mokyklos, litu
anistinis švietimas ir auklė
jimas. Tai viena iš svarbiausių 
išeivijos veiklos sričių. Pirmi
n inkė pati d i rbant i Kr. 
Donelaičio mokykloje, gerai 
pažįsta lituanistinio švietimo 
problemas. Todėl perėmusi šias 
pareigas ypatingą dėmesį skyrė 
lituanistiniam švietimui stip-1 
rinti ir ugdyti. 

Žinoma, laikas yra padaręs 
savo. Išaugo naujos kartos, 
kurios ne per daugiausia besi
rūpina savo atžalyno išauklėji
mu l ietuviškoje dvasioje, 
išsisklaidė po plačią Ameriką, 
pasunkėjo vaikučius suvežti į 
kai kuriuose centruose vei
kiančias lituanistines mokyklas 
ir dėl to sumažėjo mokinių skai-
čius lituanistinėse mokyklose, o 
taip pat ir pačių mokyklų. 

Tačiau pirmininkė guodėsi, 
kad jos kadencijos metu litu
anist inių mokyklų mokinių 
skaičius nesumažėjo. Dabar jose 
mokosi apie 1200 mokinių ir 
sėkminga i veikia da r 28 
lituanistinės mokyklos. 

Kalbėdama apie Chicagos 
lituanistines mokyklas pažy
mėjo, kad paskutiniaisiais me
tais labai sparčiai auga Mai
ronio l i tuanistinė mokykla 
Lemonte ir šiuo metu ją lanko 
apie 200 mokinių. Dar nemažas 
vaikučių skaičius daržely. Taigi 
ateityje ir bus bene didžiausia 
l i t uan i s t i nė mokykla . Kr. 
Donelaičio mokykla šiuo metu 
(aukšt. ir prad. mokyklos) dar 
turi apie 100 mokinių. Tuo tar
pu Chicagos aukšt. lit. mokykla 
Jaunimo centre teturi gal apie 
porą dešimčių mokinių ir šiais 
metais pavasarį teišleido vos 4 
absolventus. Dariaus Girėno 
mokykloje dar v idu t in i s 
skaičius — apie 30-40 mokinių. 

Jeigu būsiu pakviesta likti 
tose pareigose naujosios LB 
krašto valdybos, tada bandysiu 
ir dėsiu visas pastangas su
jungti kai kurias mokyklas ir 
tai būtina, norint sumažinti 
išlaidas ir pakelti mokyklų dar
bo našumą, sako pirmininkė. 

Nemažą rūpestį pirmininkė 
rodo mūsų mažyliams, vaikų 
darželio auklėtiniams, o taip pat 
ir lietuviškai nekalbantiems 
vaikučiams. Ji turi glaudžius 
ryšius su Lietuvos švietimo 
ministerija, knygų leidyklomis, 

tur i gerą planą vaikučiams 
mokymo priemones spausdinti 
Lietuvoje, o platinti išeivijoje. 
Parodė ke le tą t i k r a i labai 
gražių vaikučiams išleistų, la
ba i p r a k t i š k ų s k a i t y m o 
knygelių, kur ių t eks tas iliust
ruojamas a t i t i n k a m a i s pa
veikslais. Tai t ikrai gerai or
ganizuojamas darbas. 

Pirmininkė Regina Kučienė 
šiuo metu didelį dėmesį skiria 
lietuvių va ikuč iams našlai-
tynuose L ie tuvo je . J i or
ganizuoja j iems pagalbą dra
bužėliais, apavu, žaisliukais, 
knygomis, vaistais ir ki tais 
reikmenimis. Sakė, k a d jau pir
moji pagalba — konteineriai 
pasiekė Lietuvą, našlai tynus ir 
švietimo ministeris a ts iuntė la
bai nuoširdžią padėką. Pagalbą 
Lietuvai vykdo ir tol iau, renka 
drabužėlius, planuoja siuntas ir 
pa t i pirmininkė Regina su 
Viktoru Kučai birželio antroje 
pusėje vyksta Lietuvon ir ten 
nor i asmeniška i a p l a n k y t i 
našlaitynus, susipažinti vietoje 
su jų gyvenimu ir iš arčiau 
pajusti, kokia pagalba j iems 
būtų naudingiausia. 

/Pirmininkė yra gerai išstu
dijavusi l i tuanistinių mokyklų 
išeivijoje pajėgumą ir ta iko 
naujausius mokymo metodus, 
kad galėtų kuo geriausiai padėti 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. birželio mėn. 13 d. 

Washingtone svečiai, dalyvavę iškilmingame pagerbime prez. V. Landsbergio, Edgar Savisaar 
ir įvare Godmans Statbury salėje. 

Nuotr. Broniaus Č i koto 

besimokančiam, vis mažiau 
lietuviškai bekalbančiam mūsų 
jaunimui. 

Apgailestavo, kad baigę pra
dines mokyklas vis mažiau 
jaunuolių lanko aukštesniąsias 
mokyklas ir Pedagoginį institu
tą. O ta i turėtų ypač rūpėti ne 
vien l i tuan is t in io švietimo 
darbuotojams, bet ypač tėve
liams, kurie atsakingi už savo 
vaikų ateitį. 

Buvo malonu pasidalinti su 
pirmininke mintimis, pasigėrė
jome Vikto Kučo vaizdajuostėse 
įamžintais kul tūriniais ren
giniais. Linkėtina pirmininkei 
Reginai Kučienei ir toliau 
sėkmingai tęsti labai svarbų li
tuanistinio švietimo darbą. 

DOVANA LIETUVAI 
1991 METAMS 

BiSILAISVINANČIOS LIETUVIŲ TAUTOS REIKALAMS 
AUKOJUSIŲ A S M E N Ų IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS 

Nr. 1991—1 

(Tęsinys) 

UZTUVOS LAISVĖS ATSTATYMO AUKTOJAI YRA: 

Po 75 dol. aukoj * : S. Jankauskas, OH (iš viso 85 dol.); K. Lietuv
ninkas, IL; E. Navickas, IL; dr. V. ir V. Tumasoniaj, FL (iš viso 175 dol); 
A. ir M. Želviai, CT (iš viso 90 dol). 

Po SO ool. aukoję: B. Kovas, MA (iš viso 415 dol ) ; G. Sirutienė, 
CA (iš viso 260 doi.). 

Po 90 ool. aukoję: M. Ališauskienė, IL (iš viso 150 dol ) ; A. Alyta. NY 
(iš viso 150 doi.); Amerikos lietuvių Meirose parko ir apylinkių klubas, IL; 
B. ir P. Andriukaičiai, IL (iš viso 250 doi) ; M. ir K. Arai, FL (iš viso 350 
dol); K. ir B. Bacanskai. MA (iš viso 200 dol ) ; F. Baldauskas, OM; K. 
Bandzeviius, CA ( i * viso 100 dol) ; E. Banys, IL; S. Baniulis, IL; R. ir R. 
Bartuškos, FL (iš viso 150 dol.); M. ir E. Baukiai, Ml (iš viso 150 dol); 
dr. V. Bieliauskas, O H ; R. Biliūnas, VA (iš viso 80 dol ) ; P. Budrūnas, 
FL; A. ir P. Cižauskai, (iš viso 100 dol.); M. Čeponis, FL; M. Česas, IL 
(iš viso 75 dol.); Čikagos lietuvių moterų klubas; IL; kun. B. Danis, PA; 
K. Dargis, IL; dr. G. Deikis, PA (iš viso 100 dol); W. ir R. Dirmos, NY; 
A. ir I. Draugeliai, IL (iš viso 150 dol); K. ir A. Eidukoniai, AZ (iš viso 100 
dol.); D. Elsbergas, IL; J. ir E. Gailevičiai, MD (iš viso 150 dol.); dr A. 
Garunas (iš viso 250 dol); E. Gaškienė. IL (iš viso 125 dol); S. ir D. 
Geidžiai, Ml (iš viso 177 dol); P Gervickas. CT; p. ir p. Gyliai, CT; kun. 
J. Grabys, NY; J. ir O. Gradinskai, IL (iš viso 1,050 dol) ; R. Gramas. IL; 
V. ir R. Graužiniai, IL (iš viso 75 dol); S. Griežė, MA (iš viso 150 dol); 
dr. A. Grušnys, KS (i$ viso 150 dol) ; dr. D. Harmon, VA (iš viso 150 dol); 
A. ir T. Ingauniai, CT; J. ir M. Janickai, CA; P. Janulis, FL (iš viso 250 
dol.); seselė R. Januša, PA; V. ir P. Janušoniai, Wl (iš viso 150 dol) ; P 
ir O. Jonikai, IL; JAV LB Meirose parko apylinkė, IL (iš viso 350 dol.) 
B. Juodelis, IL (iš viso 250 dol.); R. Karėnas, IL; K. Katiius, IL; P ir E 
Kaustekliai, Ml (iš viso 70 dol.); V. ir R Kavoliai, PA; G. Kenter. CT; M 
Kovalaitis, CA, dr. A. Kisielius. OH; J. Kiznis, NY (iš viso 150 dol ) ; E 
Kolbienė, IL; E. Kolupailaitė, IL; dr. A Konce, CA (iš viso 200 dol ) ; G 
ir J. Končiai, II (iš viso 100 do l ) ; R. ir D. Korzonai, IL (iš viso 150 dol.) 
0 . Kremeris, IL; A. ir J . Kučiūnai, IL; V. ir V. Kulbokai. FL (iš viso 470 
dol); V. Kundrotienė. Ml (iš viso 65 dol); V. Kupcikevičius. IL; P. Lapė. 
ME (iš viso 100 dol.); J . Laukaitis, MD (iš viso 75 dol.); V Leveckis, MA; 
E. Lipskis. CT, dr. J . Makštutis, IL (iš viso 100 dol): preJ V Martusevičius. 
PA; M. Marūnienė, CT; dr. A. Matukas, CT (iš viso 70 dol.): V. Mažeika. 
IL (išviso 100 dol.); A. Meininkas, CT; V. Mikuckis, CA (iš viso 160 dof); 
V. ir L. Milukai, NY (iš viso 250 dol); J. Morkus. CA; I. Muzikevik. MD; 
M. Norkūnienė, MA (iš viso 100 dol.); S Norvilas, IL; kun. T. Palis, CA 
(iš viso 120 dol.); J . Palukaitis. Ml (iš viso 150 dol.); A. Pankienė, IL; E. 
Patockienė, IL; J. ir C. Pauliai, CT; A. Paulionis, FL (iš viso 170 dol); 
1. Pazereckas. NY; V. ir D. Petkevičius, CT; L. Petravičius, CT; V. 
Petravičius. Wl (iš viso 75 dol) ; E. Petrikas, IL; E. Pikelis. IL (iš viso 125 
dol.); J. Puodžiukaitienė. CT; P. ir L. Rajauskai, FL; M. ir B. Raugai, NJ 
(iš viso 170 dol.); J . ir A. Raugailiai, CT; K. ir A. Rimkai, IL (iš viso 200 
dol.); A. Saulis. IL (iš viso 120 dol.); A. Sereika, IL (iš viso 100 do l ) ; A. 
ir R. Smolinskai, IL (iš viso 150 dol ; S. ir P. Staneliai. FL (iš viso 725 
dol); A. Stankus, Ml (iš viso 75 dol); dr. P. Sūkurys. IL (iš viso 75 dol ; 
V. Švažas, Wa; E. Šimaitis. MD; V. Trumpa, CA; A. ir D. Uogintai. CT 
(iš viso 70 dol); J. ir M. Vaitkai. MD; K. ir R. Valaičiai, OH; R. Vanagūnas. 
IL; A. ir P. Vaškelis. FL (iš viso 100 dof); S. Vėbrienė. IL (iš viso 780 dol); 
J. ir E. Vilučiai. IL; A. Vokietaitis, CA; G. Vokietaitytė-Amonas, CA; P. 
ZeJba. FL (iš viso 110 dol) ; A. Zikas, IL; T. ir A Žebertavičiai (iš viso 70 
dol); P. ir O. Žilinskai, OH (iš viso 150 dol.). 

49 dol. aukoto: I , A. ir B. Lesevičiai. IL (iš viso 75 dol). 
Po 49 ool. aukoja: A. ir S. Jeiioniai. IL (iš viso 540 dol); dr A 

Noakartė-Dunaįewski, NY; K. ir D. Ostrauskai. PA; P Raslavičius. MA 
(iš vito 150 dol); S. Riekutė. OH (iš viso 140 dol). 

M ool. aukotos: J Botyrius. NY (iš viso 95 dol). 

Laiškas 
NE VERGYSTĖS DVASIA 

Tenoriu pasakyti, kad patiko 
„Drauge" gegužes 30 d. išspaus
dintas J.Z. straipsnis. Pasakyta 
tiesa. Atvirai, be pataikavimo, 
be pagražinimo, be baimės. Jei 
susitikimuose su viršūnių „ga-

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Waterbury, Conn. 

FOTOGRAFIJOS 

Lietuvos vaizdų nuotraukų 
paroda visą birželio mėnesį 
veikia miesto Šilas Bronson bib
liotekoje. Algirdas Stan-
kus-Saulaitis išdėjo savo 20 foto
grafijų, Lietuvos žemėlapyje 
nurodydamas, kur fotografuo
tos. Autorius yra vienas 
knygyno bibliotekininkų ir 
parūpino daugiau medžiagos 
apie Lietuvą. Paroda aprašyta 
Šilas Bronscn leidinėlyje. 

lingaisiais" rimtais veidais, 
drąsiu balsu, visados reikštume 
savo siekius, savo pageidavi
mus, gal mažiau turėtume tų 
pasimatymų, bet jie būtų nau
d ingesn i . Težino pasaulio 
galiūnai, kad lietuvis never
gaus . Tenebando gražiais 
žodžiais ir pažadais užmigdyti 
tautą. To nebus, ji nori laisvės, 
ir tuoj, dabar. Apgaulingu būdu 
„didžiūnai" pavergė kraštą ir 
skriauda turi būt atitaisyta. 
Gana lankstytis ir prašyti 
malonės, sakykime tiesą į akis, 
reikalaukime. Gal būtų ir 
rimtesni, apgalvoti atsakymai, 
o ne sena dainelė. Reikalvimų 
ir sąlygų spaudžiamas p. G 
atsisakė kelių (Europos rytui 
pavergtų valstybių, reikalau
kime, kad paskubėtų atrišti 
pančius ir Pabaltės kraštams. 

Ypač svarbu tuo klausimu 
kalbėti, rašyti svetimoj spaudoj. 
I talką lietuviškas jaunime! 

Gailiūnas. 
Hartf. CT 

A.tA. 
KAZIMIERAS VILKAUSKAS 
Gyveno Windsor, Ontario, Kanadoje. 
Mirė 1991 m gegužės mėn. 16 d., sulaukės 77 metus 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje. 
Kanadoje išgyveno 43 metus. Keiei4 paskutinių metų 

vertėsi prekyba. 
Paliko nuliūdime žmoną Aldoną, seseris Aldoną ir 

Veroniką su šeimomis ir daug kitų giminių ir artimųjų 
Lietuvoje. Pusbrolį Joseph Vilkauską ir daug draugų ir 
pažįstamų Kanadoje bei kaimyniniame Detroite, JAV. 

Po apeigų Šv. Antano parapijoje Detroite, kūnas buvo 
palaidotas Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, Michigan, 
gegužės 16 d 

Žmona Aldona, dėkinga kun. Alfonsui Babonui, 
sukalbėjusiam maldas koplyčioje, bažnyčioj aukojusiam šv. 
Mišias ir atlikusiam paskutines apeigas kapinėse. 

Dėkinga muzikui Stasiui Sližiui ir jo vadovaujamam Šv. 
Antano parapijos chorui už giedojimą bažnyčioje. 

Dėkinga BAUŽA laidotuvių namų direktorei Jolandai 
Zaparackienei už gražų laidotuvių tvarkymą ir atsisveikinimo 
su velioniu pravedimą. Ačiū visoms organizacijoms, 
išreiškusioms užuojautą. 

Dėkinga visiems, kurie velionį pagerbė atsilankymu 
koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjo į kapines. 

Dėkinga tiems, kurie atsiuntė gėles, užprašė šv. Mišias 
ar ta proga aukojo kitiems tikslams. 

Dėkinga visiems kitiems, kurie prisidėjo prie a.a. 
Kazimiero Vilkausku palydėjimo j Amžinojo Poilsio vietą Holy 
Sepulchre kapinėse. 

Nuliūdusi žmona Aldona 

1 

A.tA. 
ANTANAS PŪTIS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. birželio 10 d., 8:35 vai. vakaro, sulaukęs 81 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šiauliuose. Amerikoje išgyveno 61 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Antanina Yourgai 

tė, sūnūs: Anthony G. Pūtis, C.P.D., Edward Pūtis, marti 
Patricia; svainė Helen Aldonis su vyru Bruno ir dukterėčia 
Mary Aldonis. 

Priklausė Don Varnas American Legion Post #986. 
Knight8 of Columbus, Cardinal Mundelein council #3024 
fourth degree member; Lietuvos Vyčiams, #112 kuopai. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, birželio 12 ir ketvirtadienį, 
birželio 13 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje. 
2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 14 d Iš koplyčios 
9 va! ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnūs, svainė ir dukterėčia. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Tel. 312-476 2345 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

J 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwv. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

A.tA. 
ANTANAS VAIČIULIS 

(ANDRUKAITIS) 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje, vėliau 

Palis Heights, IL. 
Mirė 1991 m. birželio 7 d. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna, duktė Ann, 

žentas John Fenlon, sūnus Tony Andrukaitis, marti An 
toinette, penki anūkai, 7 proanūkai. 

Kūnas buvo pašarvotas Lack & Sons Palos Funeral Home, 
11208 S. Southwest Hwy. Palos Hills, IL šeštadienį, birželio 
8 d. ir sekmadieni, birželio 9 d 

Laidotuvės įvyko pirmadieni birželio 10 d. Po apeigų 
koplyčioje 10:30 vai. ryto velionis buvo nulydėtas į Sacred 
Heart bažnyčią. Palos Hills, kur 11 vai. ryto buvo aukojamos 
gedu. igos mišios. Po mišių velionis buvo palaidotas 
Taut ėse Lietuvių kapinėse. 

N .Hude žmona, duktė, sūnus, anūkai, proanūkai ir 
kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs Tel. 708 9744410 

L 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marąuette Funeral Home 
2533 YVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 6046-

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 

Visus l a ido tuv ių n a m u s galite pas iek t i 
s k a m b i n d a m i l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. birželio men. 13 d. 

x Dr. Irena Lange, tarptau-
tinio marketingo profesorė Cali-
fornia State universi tete , 
siunčia „Draugui" sveikinimus 
ir linkėjimus iš Marseille ir 
Nicos, Prancūzijoje, kur daly
vauja dviejose konferencijose, 
kuriose sprendžiami t a r p 
tautinės prekybų? klausiniai. 

x Chicagos Amerikos Lie
tuvių Taryba Baisiųjų birželio 
įvykių minėjimą rengia birželio 
16 d., sekmadienį. Po pamaldų 
vyks minėjimas parapijos salėje. 
Po paskaitos, kurią skaitys 
buvęs Sibiro tremtinys inž. 
Povilas Vaičekauskas, bus 
trumpa meninė programa, 
kurią atliks Agnė Kižienė. Visi 
kviečiami minėjime dalyvauti. 

x Lietuvių pensininkų są 
jungos narių susirinkimas -
piknikas bus birželio 20 d., 
ketvirtadienį, 1 vai. p.p. Šaulių 
namuose. Bus pranešimai, 
meninė dalis, vadovaujama 
Bronės Variakojienės, šiltas 
maistas ir kiti įvairu -
Laukiamos ir dovanos paski: s-
tymui 

x Povilas Karosas, New Bri 
tain, Conn., nuoširdus lietu 
viškos veiklos ir spaudo-
rėmėjas, ,,Draugo" garbėm 
prenumeratorius, p ra tęsc 
prenumeratą su 40 dol. auka 
Labai dėkojame. 

x Jonas Spurgis, Chicago. 
111., Elena Skladaitis, Vvater 
būry, Conn., pratęsė prenume 
ratą vieneriems metams, pridėjo 
20 dol. dienraščio paramai ir po 
10 dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. J. Spurgį ir E. Skla-
daitį skelbiame garbės prenu 
meratoriais, o už aukas labai dė 
kojame. 

x Petrė Kasperavičiatė, St. 
Petersburg, Fla., „Draugo" gar 
bės prenumeratorė, rėmėja, 
pratęsė prenumeratą, paauko
jo 20 dol. dienraščio paramai ir 
20 dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių su prierašu: „Linkiu 
mielam „Draugui" dar daug 
metų gyvuoti ir lankyti visas 
lietuviškas šeimas. Dievo palai
mos visiems dienraščio darbuo 
tojams linkiu". Nuoširdus ačiū 
už gražius žodžius, linkėjimus ir 
aukas. 

x Jonas Bųjauskas, Detroit, 
Mich., pratęsė prenumeratą, 
pridėjo 20 dol. „Draugui" ir kitą 
20 dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių J. Bujauską skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už aukas labai dėkojame. 

x Pratęsė p r e n u m e r a t ą , 
pridėjo 10 dol. auką: Adelė 
Anysas, M. Lazdutis, Zigmas 
Mikužis, Casimer Valis, Jonas 
Jonynas, Brigit Matulionis, J. 
E. Zubrickas, A. Radzivanas, V. 
Stančaitis, V. M. Matuzas, An-
thony Matulionis, Antanas 
Garkūnas. Ačiū. 

x NAUJAS „ŽAIBO" #10! 
10 kg. (22 sv.) skaniausių mėsos 
produktų: 4 dež. po 0.5 kg. kum
pis konservuose, 2 kg. file 
pievelėje, 1.5 kg. lietuviškas 
skilandis. 1.5 kg. „Servilata-;"' 
dešra, 1 kg. „Žalgiris" dešra, 2 
kg. „Sodžiaus" dešra. Pilna 
kaina - $100.00. Kreiptis: 
„ŽAIBAS" 9525 S o u t h 79th 
Avenue, Hickory Hills, IL 
60457, tel. 70*W30- 8090. 

(sk) 

x Prieš bet kur u ž s a k a n t 
paminklą, aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W 
l l l t h St. Turime didelį pasi 
rinkimą, matysite grani to 
spalvą, dydį ir t.t. Taip pat pa 
darome paminklus mūsų dirbtu 
vėje pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Visada, prieš statant 
kapinėse, apžiūrėkite ir įsi 
tikinsite, kad paminklas pa 
darytas, kaip buvo jūsų oagei 
dauta Savininkai Lilia ir Vili
mas Nelsonai, (312) 445-6959. 

(ak) 

x Prof. dr . V y t a u t a s Bie
l i auskas , PLB valdybos pirmi
ninkas, sugrįžo i š Lietuvos, kur 
jis buvo pakviestas Aukščiausio
sios tarybos p i rmin inko prof. 
Vytauto Landsbergio, ir vėl eina 
savo pareigas iš Cincinnat i , OH. 

x Rėdės K a v a l i a u s k a i t ė s ir 
P e t r o Blekio užsaka i Švč. M. 
Mari jos G i m i m o p a r a p i j o s 
bažnyčioje eina prieš moterystes 
sakramentą. 

x Akvilės Ž a v i š a i t ė s paste
linių tapybos darbų paroda 
a t i d a r o m a b i r ž e l i o 2 1 d., 
penktadienį, 7:30 va i . vak. 
Čiurlionio galerijoje Jaun imo 
centre. Paroda tę- is iki liepos 4 
d. Visi kviečiami at idaryme ir 
parodoje dalyvauti . 

x Danu tė N a u j o ka i t i e n e -
Mart inavič iūtė , Mečiaus, ieško 
žinių apie savo tėvo brolius ir jų 
šeimas. Jos tėvas Mečius Marti 
navičius gimė 1S97 m. ir nuo 
1931-1939 m. gyvenęs Chicago 
je , grįžc į Lietuvą. Amerikoje 
liko broliai Aleksandras . Zig
mas, Juozas (su kur iuo ilgai 
Danutė pa la ikė ryšius, rašy
dama į Chicagą) ir Stepas. 
Juozas turėjo vaiką ir buvo 
sutrumpinęs pavardę į Martin. 
Turintys informacijų prašomi 
rašyti: Danutė Naujokaitiene, 
Smi l t i e s 12-19, K l a i p ė d a 
235822, L i thuania 

x J o s e p h K u č i n s k a s , Dowa 
giac, Mich., Ernes t Lengnikas, 
Hami l ton , O n t t . , K a n a d a , 
,,Draugo" garbės prenumerato
riai, nuoširdūs rėmėjai, pratęsė 
prenumeratą su 30 dol. auka. 
Labai dėkojame. 

x G e n o v a i t ė K a u f m a n a s , 
Springfield, Va. , Vladas Simu
tis, Redford, Mich., Aldona 
Caplėnas, Madison, Wisc , Ta 
das Bauža. Kenosha . Wisc, E. 
Pakštienė, Chicago, 111., Albina 
Normantas , Bayvi l le . N . J 
Eugenia B u d e l s k i s , Shiller 
Park, 111., „ D r a u g o " garbės 
prenumeratoriai , rėmėjai, pra
tęsė p renumera tą su 20 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x A k t o r ė Da l i a Mack ia l a . 
Gulfport. Fla.. Elena Nemkkas, 
Highland. Ind., Jadv. Jonušas, 
Grand Rapid, Mich., Kazimiera 
Sirgedas, Richmond Hills. N.Y . 
Augustinas Rastauska.-. Rich
mond Hts., Ohio, S tasė Preke-
ris. D a r i e n , C o n n . , Kazys 
Skripkus, Lockport. 111.. Sopia 
Ląstas, Grand Rapids, Mich., 
. .Draugo" r ė m ė j a i , garbės 
p r e n u m e r a t o r i a i , p ra tęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams su 20 dol. auk. Labai dėko
jame. 

x Dr . A. Š a u l y s , Shoreman, 
N.Y., Leopoldas Pliura, Hamil
ton, Kanada, Helen M. Muskus, 
Chicago, 111, Bruno Sutkų.-. 
Richmond Hil ls , N.Y., Pranas 
Povilaitis, Evergreen Park, 111., 
J. Br iekus . Sandy, Oregon, 
Elena Dryža , Chicago, 111.. 
„Draugo" garbės prenumera 
toriai , r ėmė ja i , p ra tęsdami 
prenumeratą paaukojo po 20 
dol. dienraščio p -laikymui. La
bai dėkojame. 

x A U K Š T O S K O K Y B Ė S 
R Ū K Y T O S D E Š R O S , PA-
L E N D V I C A su pris tatymu į 
namus Lietuvoje — $84.00. 
T R A N S P A K , 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , I L 6 0 6 2 9 , t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

A R A S R O O F I N G 
Arvydas Kl«la 

D«nglam« Ir taisome 
vl»ų rūšių stogus 

Ts l . 312-434-9656 arba 
3 1 2 - 7 3 7 1 7 1 7 

x Vy tau t a s P. Mikunas , 
Pa los Pa rk , 111, Vydūno 
Jaunimo fondo pirmininkas, 
Felix Mataitis, Crystal Lake, 
111., Joseph N. Glebus, Cleve-
land, Ohio, Alfonsas Baliūnas, 
Euclid, Ohio, Milda Varekojis, 
Chicago, 111., „Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsdami prenumeratą, kiek
vienas paaukojo po 20 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x Juozas Rimkevičius, Chi
cago, 111., inžinierius, visuome
nininkas, A. Dambriūnas, Be-
verly Hills, Cal., P. Morkūnas, 
Toronto,Kanda, V. V. Mišelis, 
Monroeville, Pa., Kazimieras 
Kučinskas, Rochester, N.Y., Vy
tautas Kniburys, Albion, Mich., 
Vincas Levickas, Crovvnsville. 
M.D.. Balys Lukas, Deltona, 
Fla.. Antanas Makaras, Hot 
Springs, Ark., „Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai pra
tęsė p renumera tą su visa 
šimtine. Labai dėkojame. 

x A n t a n i n a R e p š i e n ė , 
Chicago, 111., „Draugo" bendra
darbė, garbės prenumeratorė, 
Audronė Nagy, Paterson, N.J., 
Bronė Bildušienė, Mongomery, 
111. Leonas Sodeika, Treasure 
Isl., Fla., Danutė J a n u t a , 
Berkeley, CaL, J. Rudzevičius, 
Los Angeles, Cal., Vito V. Vai, 
Oak Brook. 111., „Draugo" 
nuolatiniai rėmėjai, garbės 
p renumera to r i a i . p ra tęsė 
p renumera tą v iener iems 
metams su 30 dol. auka dien
raščio s t i p r i n i m u i . Laba i 
dėkojame. 

x A l b i n a s R e s k e v i č i u s , 
Omaha, Nebraska, lietuviškų 
organizacijų darbuotojas, Bronė 
Pabarčius, Chicago, 111., An
t anas ir Ju l i a J anon ia i , 
Dovvners Grove, 111., Rudolfas 
Paulaitis, Philadelphia, Pa. , 
pratęsė prenumeratą ir kiek
vienas pridėjo po 40 dol. įvairiai 
paskirstydami, tai už kalėdines 
korteles, kalendorių, ar kaip 
auką „Draugui". Nuoširdus 
ačiū mūsų garbės prenumera
toriams, rėmėjams. 

x J u r g i s M a t u z e v i č i u s , 
lietuviškų organizacijų darbuo
tojas, Balys Slonskis, Juozas 
Budrys, Stasys Kybartas, visi iš 
Chicago, 111., lankėsi „Drauge", 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams su visa šimtine. 
Labai dėkojame mūsų garbės 
prenumerator iams, nuolati
niams dienraščio rėmėjams. 

x Atsiuntė po 20 dol. a u k ą 
ir pratęsė prenumeratą šie 
„Draugo" garbės prenumera
toriai, rėmėjai: dr. Joseph Vid
žiūnas, Tucson, Arizona, Petras 
Maskolaitis, Vytautas E. Gird
vainis, Leonardas Garliauskas, 
Kazys Černiauskas, Aleksand
ra Buivydas, Stasys Petrulis. 
Simas Paulius, visi iš Chicago, 
111., Labai dėkojame už lietu
viško žodžio rėmimą. 

x Pra tęsdami p renumera 
tą, pridėjo po 10 dol.: A. Norvilą, 
Ph.D., Feliksas Kasperavičius, 
Anthony Luneckas, Bronė Jucė 
nienė, Juozas Nalis, Elena Pajė 
da, Sisters of the Immaculate 
Conception. Montreal, Kanada. 
Hugo Berchau, Victoria Pikelis, 
Jonas Lietuvninkas, Juozas 
Mačiulaitis. Ačiū. 

x KARGO l LIETUVĄ: dra 
bužiai, maistas, vaistai. MUITO 
NĖRA, KIKKIS NERIBOTAS. 
Pristatome j namus pigiausio
mis kainomis. Siuntinius mums 
siųskite paštu arba UPS. RŪ
KYTOS MĖSOS GAMINIAI su 
pristatymu į namus - 22 sv. tik 
>hu. Atlanta Import-Export , 

2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312^84-2121. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės j Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak R o a d -
Tel. VI 7-7747. 

<sk) 

Prieš da m šventę šokių mokytojai. Iš kairės: Sta-> s Milašius, L'.dija Ringienė, Nijolė Pupienė 
— šokių vedėja ir F. Zapolis 

Nuotr. Auksės Kane's 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
BALZEKO LIETUVIU 

KULTŪROS MUZIEJUS 
ŠVENČIA SIDABRINE 

SUKAKTI 
Daug buvo kalbėta, planuota 

kaip nors pradėti Lietuvių 
kultūros muziejų Chicagoje. 
Tačiau vieno individo svajonė 
buvo tai žūtbūt įgyvendinti 
Lietuviškoji visuomenė Chica 
goję nudžiugo, kai vieno asmens 
iniciatyva bei p stangomis — 
Stasio Balzeko, Jr., padedant jo 
žmonai Irenai Radvi la i te i 
(dabar jau mirusiai), tėvams, 
šeimai bei draugams Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejus 
buvo įkurtas ir atidarytas 1966 
m. birželio 19 d 

Į dviejų aukštų namą sunešė 
lietuvišką „auksą" — gintarą, 
pinigus, moneta- bei banknotus, 
senoviškus XVI š. šarvus, taut 
drabužius, pa\e KSIUS, kankles, 
lietuviškas lėl- s, 100 m. senumo 
audinius, knygas, religinius ob
jektus, žemės ūkio įrankius, žo
džiu, visa, kas buvo surišta su 
Lietuva. Per ketvirtį šimtmečio 
buvo kaupiama, plečiama, 
didinama, plat inama, geri
nama, kol netilpo senose pa
talpose. Tada tiems brangiems 
eksponatams išstatyti reikėjo 
tinkamų rėmų. Prieš penkerius 
metus buvo nupirkti trijų aukš 
tų pusės bloko ilgumo rūmai. 

Dabar džiaugiasi lietuvių 
kultūra beveik apie milijonas 
amerikiečių, perėjusių per 
muziejų. Iš Lietuvos atvykę ste 
bisi ir negali atsigėrėti, kad, 
anot jų, „Nei Lietuvoje tokių 
dalykų neturime, ką jūs čia su
rinkote ir mums parodote*'. O 
muziejaus nariai j au dabar 
skaičiuojami ne šimtais, bet 
tūkstančiais. Biblioteka di
džiuojasi 30,000 surinktų rimtų 
knygų, kai kurių retų net iš XV, 
XVI š. Ja naudojasi amerikiečių 
gimnazistai, studentai, policijos 
akademijos nariai ir kiti. Tele
fonu iš įvairių Amerikos kampų 
nuolat k laus iama įvairių 
informacijų, teiraujasi genealo
gijos klausimai?, ieško visokiau 
sių duomenų, prašo net lietu
viškų patiekalų receptų — taigi 
čia tikras nuo atos verdantis 

k a t i l a s , p a ž i n i m o ša l t i n i s , 
ty r inė j imo c e n t r a s . Per ši 
muziejų skl inda dabar per visą 
Amer iką , pe r v i są platųj į 
pasaulį, net per atvykstančius 
tur is tus iš Japonijos ir įsira 
Šančius nar ia i s , senos, gar
bingos, didingos tautos, dabar 
naujai a t s i ku r i anč io k ra š to 
šauksmas: „Aš čia gyva 
Lietuva". 

Birželio 15 d. 7 v v. bus 
švenčiamas muziejaus 25 a«is 
g i m t a d i e n i s su š a m p a n u , 
Aldonos Soliūnien* p įgaminta 
š i l t a v a k a r i e n e ir Ąžuolo 
Stelmoko muzika. 

Frank Zapolis , Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus minėjimo pirmi
ninkas. 

Rengimo pi rmininkas yra 
Frank Zapolis. Tai vienas dos 
niausiu, energingiausių ir drau 
giškiausių asmenų, čia gimusių 
susipratusių lietuvių. Ne vien 
dėl to , k a d j i s pats i r jo 
gyven imo d r a u g ė Eleonora 
neužmiršo savo tėvų gimtosios 
kalbos ir yra labai glaudūs 
l ietuviškiems reikalams, bet 
kad abu visa širdimi atsidavė 
l i e tuvybe i ir me tų me ta i s 
įsijungė į lietuvišką veiklą. F. 
Zapolis j a u seniai yra taryboje 
direktorius, taip pat didis Vyčiu 
ve ikė jas , deš imt imis me tu 
aktyviai į s i t raukęs jų veiklon. 
Jo vadovaujama šokėjų grupė 
džiugina kitataučius savo menu 
ne t ik kiekvieneriais metais 
k a l ė d i n i a m e pas i rodyme 
Mokslo ir pramonės muziejuje 
Chicagoje, bet ir kiekviena pro 

ga, kur tik lietuviškas reikalas 
šaukia, tas mūsų didysis visokių 
renginių rėmėjas Pranas — 
Frank Zapolis dabar kviečia pas 
save į Gintaro sal? Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 
garbingai atšvęsti sidabrinę 
muziejaus sukaktį Visi labai 
mielai kviečiami ir maloniai 
aukiami. Atsilankę prisidėsite 

prie muziejaus plėtimo, geri 
limo ir jo Lietuvos vardo gar 

s in imo k i t a t a u č i ų t a r p e , 
p lač iuose t a r p t a u t i n i u o s e 
vandenyse. Iki ; 
tadienį. 

St. S. 

C H I C A G O S LIETUVIAI 
V A I S T I N I N K A I 

L I E T U V O J E 

Chicafos lietuviai farmaci
ninkai 'vaistininkai) išvyko į 
Lietuvą š.m. birželio 9 dieną. 
I u r i s tu va i s t in inkų grupę 
suc'aro: Birutė Apke, Angelė 
D i r k i e n ė , I rena J u š k i e n ė . 
Joseph Kalvaitis ir Aldona 
Kirklienė. Turistams vadovauja 
Northeastern University Boston 
College of Pharmacy profesorius 
dr. M. Montagne. 

Šie turistai mėgins užmegzti 
art imesnius ryšius su Kauno 
universiteto farmacijos skyriaus 
profesoriais ir būsimais vais
t ininkais, susitiks su Lietuvos 
prez. V. Landsbergiu ir sveika 
tos ministeriu Oleku, lankysis 
Vi lniaus universi tete, ligo 
ninėse, vaistinėse ir kitur. 

J o s e p h Kalvait is RPH 

NELAIME LIGONINĖJ 

Masonų ligoninėje, Chicagoje. 
klinikoje 15 mėnesių mergaitė 
iš at l iekų krepšio ištraukė 
numestą švirkšta, kurį buvo 
numetęs ketvirto kurso studen 
tas. egzaminavęs jos motiną. Tą 
švirkštą išjos atėmė trejų metų 
vaikas, kuris irgi buvo klini 
koje. Rasta, kad abu buvo tuo 
švirkštu įsidūrę Kilo įtarimas, 
kad jie galėjo būti užsikrėtė 
AIDS liga Jiems tuojau buvo 
panaudoti atitinkami vaistai. 

Kr Ek,,!flačiolit. mokyklų jungtinis choras su dainų mokvtoįois Darium ii Audrium Polikaičiais, 
pas i ruoš dalyvauti Dainų šventėje gegužes 26 d 

'.r .1. Tamulairto 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Dr. Alenas Pavilanis yi a 
išrinktas pirmininku Kanados 
še imų gydytojų Quebecko 
skyriuje. Jis yra ne tik šeimos 
gydytojas, bet ir medicinos pro 
fesorius Montrealio universi 
tėte. 

— Edmontoną, Alb., aplan
kė Lietuvos ministeris pirmi 
ninkas Gediminas Vagnorių^ 
pasikalbėjo su Albertos poli 
tikais ir lietuviais. Jį pasveikino 
dr. P. Klemka, Liet. Bendruo 
menės pirm. Jautr ią kalbą 
pasakė didelis Bendruomenės 
veikėjas Algis Dudaravičius 
Apie ministerį rašė ubu Edmon 
tono dienraščiai ir įsidėjo 
nuotraukas. 

— Winnipego, Man. lietu
vius aplankė Lietuvos švietimo 
viceministeris Aurimas Juozai 
tis, švietimo Panevėžio skyriau., 
viršininkė Lydija Kaminskiene, 
Panevėžio burmistro pavaduo 
tojas Saulius Varnas ir pedago 
gė bei krikščioniško fondo atsto 
vė Laima Tamošiūnienė. J ie 
buvo atkviesti susipažinti su 
Kanados ir JAV švietimu ir 
švietimo metodais. Bet rado 
laiko susipažinti ir su vietos 
lietuviais. Jais rūpinosi Vv'in 
nipego LB pirm. R. Galinaitis. 

— St. Cathar ines , Ont., su 
daryta nauja Lietuvių Bendruu 
menės valdyba, kuri pasiskii.-
tė pareigomis: Petras Balsas 
pirmininkas, Albertas Vaičkus 
- sekretorius, Jonas Dervaitis 
- iždininkas ir Jonas Kaluliu 
nas — narys. 

— „Aukuro" ilgametė akto
rė Marija Kalvaitienė kovo 16 
d. sūnaus Raimundo namuose 
Kitchenery, Ont., atšventė savo 
60 metų gimtadienį. Dalyvavo 
vyras Zigmas, dukra Loreta, 
sūnūs Kęstutis, Raimundas 
Ričardas, Robertas ir marčios 
bei anūkai. Sveikinimo kalbas 
pasakė „Aukuro" režisierė Ele 
na Dauguvietytė-Kudabienė, 
Kaz imie ra s Mikšys , Lie t . 
Bendruomenės vardu pirm. 
Regina Bagdonaitė-Chiarelli, 
skautų vardu Liuda Stunge 
vičienė ir kt. M. Kalvaitienė yra 
gera motina ir močiutė, geia 
aktorė ir vyr. skaut ininke, 
lituanistinės mokyklos mokyto
ja ir Aušros Vartų banyčios 
pamaldų skaitytoja. 

Anapi l io salėje gegužės 12 
d. buvo pagerbtos motinos. Pa 
dainavo N. Bernotienės vado 
vaujamas vaikų choras, atidarė 
iškilmes V. Narušis, vadovavo 
J. Dziemionienė, kuri poetiškai 
kalbėjo apie motinas. Chorui 
akompanavo D. Zelenkevičiūtė. 
Vaikai savo motinas papuošė 
gėlėmis. Paskui buvo puikios 
vaišės. 

ARGENTINA 
— A.a. Ona Žvirblytė Sap-

rigonienė, 84 m. amžiaus, mirė 
vasario 4 d. Buenos Aires mies 
te. Buvo kilusi nuo Marijampo 
lės. Liūdesyje liko sunūs ir auk 
'etinė Argentinoje, taip pat gi 
minių Kanadoje ir kt. 

— A.a. Valerija Zalinkevi-
čiūtė Daugienė, 81 metų am 
žiaus. mirė Rosario mieste kovo 
27 d. Velionė visą laiką dirbo 
Bendruomenėje, buvo linksmo 
būdo, sugyvenama, veikli. Liko 
vyras Petras, duktė su šeima ir 
kiti artimieji. 

— A.a. Vanda T a m u l y t ė 
Vaiteikienė, 83 metų amžiaus, 
mirė kovo 2 r \ Villa Lugano. 
Jos vyras m.ręs prieš dvejus 
metus. Nuliūdime liko du su 
nūs, marčios ir vaikaičiai 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S Kedfie Avenue 

( huigo. IL 60624 
Tel. (1-312) 776-8700 

P.trbo vai nuo g skt 7 V J I V . . * 
^ t a d u v r iki 1 v..l d 

I i 




