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Kai žodžiai nesiderina 
su darbais 

Gegužės 13-osios dokumentas — 
sankcijos prieš Pabaltijį 

Washingtonas. Birželio 18. — 
Šio mėnesio pirmąją savaitę 
Baltieji rūmai neleido tada dar 
neišrinkto Boriso Jelcino pasiun
tinių, nors ir didžiosios Rusijos 
Respublikos, susitikti su prezi
dentu Bushu ar Valstybės de
partamento sekretoriumi J . 
Bakeriu. Tada Rusijos Užsienio 
reikalų ministeris Andriejus 
Kozyrevas buvo atvykęs paruoš
ti susitikimą Jelcinui, kai jis 
bus išrinktas, bet prez. Bushas, 
arba netikėjo, kad j is bus 
išrinktas, arba, nenorėdamas 
nepatikti prez. Gorbačiovui, 
atsisakė pasimatyti su Kozyre-
vu. 

Tada jis paprašė pasimatymo 
su Bakeriu, nors tik jį pasvei
kinti, bet ir vėl buvo atsisakyta 
ir pasisveikinti. Pagaliau jam 
buvo leista pasikalbėti su Vals
tybės departamento patarėju 
Robert Zoellick, bet ir tai at
sisakyta susitikti su juo kaip su 
Jelcino ar Rusijos Respublikos 
atstovu, rašė kolumnistai R. 
Evans ir R. Novak savo sindika
tinėje spaudoje. 

Pa r a š iu t i n inkų p a s i u n t i m a s 
Kai prez. Bushas studijavo 

Gorbačiovo prašymą duoti kuo 
daugiau pinigų, tai tuo pačiu 
metu Maskva įsakė dviem savo 
batalionams parašiutininkų iš 
Pskovo vykti prie Sovietų-Lie-
tuvos pasienio. Kiti du bata
lionai buvo pasiųsti prie Len
kijos-Lietuvos pasienio. Tai 
buvo psichologinis k a r a s , 
įspėjant, kad nepriklausoma 
Lietuva gali neturėti Vilniaus, 
savo sostinės, kurį kadaise 
valdė Lenkija. Tuo metu prez. 
Bushas veikė, kaip Vakarai 
galėtų suteikti kuo didesnę 
paskolą Gorbač iovui , nes 
Sovietų Sąjunga esanti „dabar 
vienas iš pasaulo patikimiausių 
stulpų". Pradėta kalbėti apie 
Marshalo plano reikalingumą 
Sovietams išgelbėti. 

Gegužės d o k u m e n t a s 
Paskutiniu metu Gorbačiovas 

ir jo p a r e i g ū n a i pradėjo 
griežčiau kalbėti prieš Pabalti
jo nepriklausomybę, kur ią 
Vaka ra i v i s i ška i p a l a i k o , 
įskaitant ir JAV. Gorbačiovas 
įsakė sudaryti d rakoniškas 
ekonomines ta isykles , kad 
Pabaltijo valstybės negalėtų 
praktiškai pasitraukti. Sovietų 
ministeno pirmininko pava
duotojas pristatė gegužės 13 
dienos parašytą dokumentą 
išstudijuoti vyriausybės na
riams. Jį pasirašė Gosplano 
ekonominio planvimo viršinin
kas. Dokumentas buvo pasiųs
tas ir Pabaltijo vyriausybėms. 
Jo tikslas - padaryti nepriklau
somybe negalima. 

Dokumento svarbiausi punk
tai : kompensuoti Maskvai už 
visą nuosavybę, kurią per 50 
metų Maskva „įrengė" trijose 
Pabaltijo respublikose, kai jas 
užgrobė; Sovietų Sąjunga kont
roliuoja 51<& visų nuosavybių, 
kaip „bendrą nuosavybę", ga
rantuojant Kremliui kontrolę: 
Pabaltijo valstybės pagal dabar
tinius įsipareigojimus atmoka 
visas Sovietams skolas po nepri
klausomybės ir tada nutraukia 
Pabaltijui visus kreditus; o 
būsimus prekybinius ryš ius 
reguliuoja tokiu būdu, kad 
sąjunga gautų „kuo didžiausią 
pelną". 

Būsimos e k o n o m i n ė s 
sankci jos 

Bet p a t s s v a r b i a u s i a s 
Gosplano tikslas yra eliminuoti 
bet kokias ekonomines subsidi
j a s Pabaltijui ir neleisti pirktis 
maisto, energijos, bet kokių kitų 
išdirbinių, kurie reikalingi bū
t inam žmogaus gyvenimui, o 
ta ip pat ir valstybei, o tai yra 
vėl naujos ekonominės sankci
jos, kurias Kremlius norės pri
taikinti Lietuvai, Estijai ir Lat
vijai. J e i Vakarai atidarytų 
savo sienas į Pabaltijį, ta i tos 
trys valstybės galėtų išsilaikyti. 
Bet svarbiausia yra Vokietija, 
kuri galėtų padėti, tačiau ji gali 
bijoti Gorbačiovo neapykantos; 
sovietų kariuomenė tebėra dar 
neišves ta iš buvusios Rytų 
Vokietijos dalies. 

T e r o r i s t ų a k t a i 
„Minėtas įs tatymas bei tai

syklės jam vykdyti yra taip 
surašytos, jog Pabaltijys ir kitos 
respublikos, norinčios nepri
klausyti Sovietų Sąjungai, turės 
tiek daug sumokėti, kad jos 
negalės atsiskirti nuo sąjun
gos", pasakė vienas Busho admi
nistracijos politikos nustatytojų. 
O nuolatinės atakos Pabaltijo 
pasieniuose yra Kremliaus tero-
r i s t i n i a i a k t a i specia l ia i 
užblokuoti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybei. Visi 
Sovietų teroristiniai užpuldinė
jimai nesiderina su Gorbačiovo 
retorika, kad Sovietų Sąjunga 
pasidarys viena iš pastoviausių 
pasaulio šulų". 

Sovietų prez. Gorbačiovas 
sutiko, jog „Sovietų Socialis
tinių respublikų sąjunga" toliau 
vadintųsi Sovietų Suverenių 
respublikų sąjunga". Bet są
junga pasilieka įsipareigojusi 
„socialistiniams idealams", ant 
ko buvo iki šiol pagrįsta visa 
są junginė v e i k l a , pranešė 
, ,Tasso" a g e n t ū r a . Bet so
vietinis pilietis į tai mažai 
tekreipia dėmesio. Pabaltie-
čiams — tik k i tas pavadinimas, 
bet t a pati esmė, ir Lietuva 
esanti visiškai nesužavėta nau
juoju sąjungos pavadinimu. 

Boris N. Jelcinas, dešinėje, neseniai žmonių išr:nktasis Rusijos 
Respublikos prezidentas, atvyko į Andrews aviacijos bazę. netoli 
Washingtono, kurioje ji pasitiko JAV Senato mažumos \ adąs sen. Robert 
Dole, kairėje, nes Senatas ji pakvietė apsilankyti. 

Rusijos grįžimas į Europą 
Komunistų sistemos pralaimėjimas 

Jelcinas už Pabaltijo 
nepriklausomybę 

W a s h i n g t o n a s . — Antra
dienio vakare per NBC tele
vizijos „Nightline" programą 
kurią veda Ted Koppel, pasi 
kalbėjime dalyvavo Rusijos 
Respublikos prezidentas Borisas 
Jelcinas. Po įvairių klausimų, 
Ted Koppel jo paklausė, o kaip 
Jelcinas žiūri į Pabaltijo nepri
klausomybės reikalą. Jelcinas 
nedvejodamas atsakė, kad Pa
baltijo respublikos turi būti 
nepriklausomos. Tą jis yra 
pasakęs ir Gorbačiovui, kad 
joms jau seniai reikėjo grąžinti 
nepriklausomybę, nes tai tik 
padės ir reformoms greičiau 
įvesti. Rusija jau yra pasirašiusi 
ekonomines sutartis su Estija ir 
Latvija. J a u baigiama ruošti 
sutart is su Lietuva, kuri bus 
g r e i t a i p a s i r a š y t a . Tad 
ekonomin i a i ' k laus imai bus 
tvarkomi kaip ta rp atskirų 
respublikų. O Jelcinas yra savo 
nuomonės nepakeitęs, nors ir 
dalyvavo devynių respublikų 
pasitarime su Gorbačiovu, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija turi 
būti nepriklausomos valstybes. 

Maskva. — Praėjusį penk
tadienį pirmą kartą po išrinki
mo Rusijos prezidentu, Borisas 
Jelcinas pasakė, jog nėra būdo 
išgelbėti komunistinę sistemą ir 
jo pats svarbiausias tikslas, kaip 
naujai išrinkto pirmojo Rusijos 
prezidento, yra tuoj pat pravesti 
radikalias reformas, skelbia AP 
žinių agentūra. 

Jelcinas viešai pareiškė, kad 
jis nori atstatyti istorinius ryšius 
tarp Rusijos ir Europos. Jis taip 
tikįs pradėti ryšius su Amerika 
savo greitos kelionės metu į Wa-
shingtoną. Jelcinas buvo gero
je nuotaikoje Rusijos parlamen
te, pakėlė net šampano tostą su 
jį vizituojančiais Ukrainos 
parlamento nariais, kuriems 
kalbėjo: „Atrodo man, jog komu
nistai ir garbingi komunistai 
pradeda suprasti, kad sistema 
pradeda žlugti, ir nėra kelio jai 
išgelbėti". Panašiai jis išsireiškė 
ir užsienio žurnalistams. Jelcino 
dabartinė didžioji vizija yra Ru
sija su šeimų ūkiais, privačiomis 
prekybomis, pramone ir lengvu 
priėjimu prie išorinio pasaulio, 
kad visa tai pakeistų septynių 
dekadų centralizuotą Komunis
tų partijos valdymą. 

Naujo prezidento rūpesčia i 
Jelcinas pasakė, kad penkta

dienį jam skambino Gorbačio
vas ir pasveikino su išrinkimu. 
Jie trumpai padiskutavę atei
ties bendradarbiavimo klau
simus, kurie nesutaria . kaip 
greitai tur i būti pravestos 
reformos. Jelcinas taip pat 
pasakė, jog teisinėje srityje jo 
p i rmas i s uždavinys yra 
įgyvendinti daugiau kaip 150 
įstatymų, kurie yra jau priim
ti Rusijos parlamente ir kurie 
liečia jo ekonominius planus. 
Rinkimų komitetas sako, jog 
Jelcinas laimėjo 60^ balsų prieš 
5 kitus oponentus. Jo didžiau
sias varžovas, buvęs Sovietų 

Sąjungos ministeris pirminin
kas N.Ryžkovas, tesurinko maž
daug 16^ balsų. Jelcino sąjun
gininkai — Maskvos meras G. 
Popovas ir Leningrado meras A. 
Sobčiakas — abu buvo perrink 
ti 65% balsų, laimėjo prieš 
komunistų kandidatus. 

Veidu į E u r o p ą 
Komunistų pralaimėjimas ir 

laimėjimas kelia didelį rūpestį, 
sako Jelcinas. J is esąs paten
kintas laimėjimu, tačiau esąs 
susirūpinės uždėta jam at
sakomybe už Rusijos likimą ir 
už Rusijos atgimimą. Priešingai 
Jelcinui, Gorbačiovas niekados 
nėra dalyvavęs tiesioginiuose 
žmonių rinkimuose, bet Jelcinas 
pasakė jog m a n ą s , kad ir 
Sovietų Sąjunga turėsiant i 
pravesti tiesioginius sąjungos 
prezidento rinkimus, kai baigsis 
Gorbačiovo terminas ir kai bus 
priimta nauja konstitucija. 
Rusijos gi sąlygų pagerėjimo 
reiktų laukt; tik kitų metų gale. 
„Per tą laika mes turėsime būti 
kantrūs" , kalbėjo Jelcinas. 
„Rusija privlo sugrįžti į Europą, 
Kurioje ji t)u o tūkstantį metų". 
Jelcinas čia stengėsi iškelti 
Rusiją, atskirdamas ją nuo 
Sovietų Sąjungos. Sugrįžti į 
Europą buvo šūkis 1989 metų 
Rytų Europoje, kai prasidėjo 
išsilaisvinimas tuose kraštuose 
ir kai buvo pašalinti komunistų 
vadai. Bet Jelcinas neužmiršo ir 
Pacifiko respublikų ir pareiškė, 
kad Rusija * irės būti tiltu tarp 
Europos ir Azijos. 

Tačiau Jelcinas ir dabar pa
reiškė abuojas Gorbačiovo 
ekonominėmis reformomis, nes 
jis dažnai su <ąs tuo pačiu metu 
į kairę ir i lesinę pusę. Prez. 
Bushas j) pakvietė atvykti, bet 
pasakė, jog norįs žinoti, kaip 
Sovietai tikrai vykdys savo 
ekonominiu planus dar prieš 
Londono diižiųjų valstybių va-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Baltųjų rūmų štabo virši
ninkas John Sununu atsakė 
savo kritikams, kad jis naudo
jasi valdišku limuzinu ir šoferiu 
savo reikalams. Štabo teisinis 
patarėjas pasakė, kad tai patei
sinama, žinant jo darbo sąlygas. 
O pats Sununu televizijoje išsi
reiškė: „Mano darbas yra sep
tynios dienos savaitėje ir 24 
valandų dienos darbas. Štai ko
dėl aš tu r iu nuo durų iki durų 
mašiną ir man priskirtą šoferį"-
Jam pritaria ir prez. G. Bushas. 

— Chicagoje lankėsi buvu
sioji Anglijos ministerė pir
mininkė Margaret Thatcher, 
kuri 5,000 žmonių pasakė kalbą 
užsienio klausimais, kurios 
kelionę organizavo Hiltono vieš
butyje miesto užsienio ryšių 
taryba. Tarp komunizmo žlugi
mo temos ir pagyrimo prez. 
Bushui, kad daro pastangas pra
vesti derybas tarp palestinie
čių ir Izraelio, ji nedvejodama 
čia pasakė, kad Lietuva bus 
laisva valstybė. 

— I z r a e l i o vyr iausybė 
nemano ir toliau susilaikyti nuo 
naujų namų statymo užimtose 
Gazos ir Vakarų kranto srityse, 
kuriose ruošiasi apgyvendinti 
a t s ike l i anč ia s iš Sovietų 
Sąjungos žydų šeimas ; praneša 
užsienio žurnalistai matę pa
statų ministerijos dokumentus. 

— Bos tone federaliniai agen
tai suareštavo keturis vyrus ir 
paėmė beveik 2 tonas kokaino, 
kurio gatvės vertė 175 milijonai 
dolerių. 

— A l i a s k o s oro linijos 
lėktuvų kompanija tapo pirmo
ji, galinti skristi nustatytu 
maršrutu per Šiaurės Pacifiką į 
Sovietų Sąjungą. Pi rmasis 
skrydis pirmadienį buvo iš-
anksto išparduotas. 

— J o r d a n o vyriausybė įteikė 
laiškus Amerikos. Anglijos, 
Prancūzijos, Jungtinių Tautų, 
Vatikano, Arabų lygos. Raudo
nojo Kryžiaus ir Amnestijos vy
riausybėms bei valdyboms, kad 
tuoj pat sustabdytų jordaniečių 
myriop nuteisimą Kuvvaito teis
muose, kurie, sakoma, bendra
darbiavę su Iraku. Kuvvaito 
teismo sprendimas yra galuti
nis; nėra jokios apeliacijos. 
Kuvvaitas vykdąs kerštą ir 
nea ts ižvelg iąs į buvusias 
okupuoto krašto sąlygas, sako 
Jordanas. 

— Ind i anos kongresmenas 
Lee H. Hamilton, kuris yra Ats
tovų rūmų Užsienio komiteto 
narys, pasisakė už pusantro bili
jono dolerių paramą Sovietų 
Sąjungai, nes JAV negalinčios 
sėdėti ir laukti, kai vyksta drama 
Maskvoje. Svarbu, kad jos refor
mos pasisektų. Jis taip pat 
pasisakė ir už visų lengvatų 
sovietams suteikimą. 

— „Chr i s t i an Science Moni 
tor" dienraštyje kongr. L. Ha
milton pasisako, kodėl reikia 
padėt i sovietams: p i rma . 
Sovietų Sąjunga bus didelė jėga 
Europoje ir trečiųjų pasaulyje, 
antra, Sovietų karinės pajėgos, 
nors ir sumažintos, bus pavo
jingos, ir trečia — Sovietų 
Sąjungos žuvimas atneš didelį 
pabėgėlių antplūdį Europai. 

— Japon i jos miestas Nagano 
buvo parinktas Tarptautinio 
Olimpinio komiteto 1998 metų 
žiemos žaidimams. Salt Lake 
City pralaimėjo 4 balsais. 

Pasiūlė sumažinti teises 
Gorbačiovui 

Kariškių triumviratas išėjo prieš jį 
M a s k v a . Birželio 18. -

Šiandien konservatyvieji Aukš
čiausiosios Tarybos nariai savo 
sesijoje „sukilo" prieš savo 
prezidento Gorbačiovo vidaus ir 
užsienio politiką, reikalaudami. 
kad būtų sumažintos jo teisės ir 
galios, kaip Sovietų Sąjungos 
prezidento, ir dalis jų perduota 
dabartiniam ministeriui pirmi 
ninkui. 

Kaltindami Gorbačiovą už So
vietų Sąjungos gilias politines ir 
ekonomines krizes, minėtieji 
senųjų pažiūrų deputatai 
reikalavo sušaukti kitą mėnesj 
kongresą, kad sulaikytų jo refor 
mas ir sumažintų prezidento 
autoritetą. „Didžioji galybė 
buvo nužeminta iki elgetos 
statuso, stoviniuojant prie kitų 
durų su išskėtomis rankomis. 
vietoje, kad išrištų problemas 
vietoje, kur jos yra", pasakė 
konservatyviųjų Sojuzo grupės 
vadas Eugenijus Koganas sesi
jos deputatams. Koganas yra 
prieš Gorbačiovo planą gauti 
bilijonus dolerių iš Vakarų, kad 
galėtų pereiti iš centralizuotos 
planavimo sistemos į laisvos 
prekybos ekonomiją. 

Atsiribojo n u o prezidento 
Debatai tęsėsi ir jie išvirto j 

reikalavimą atimti Gorbačiovui 
suteiktas dideles prezidentines 
galias, kurių jis nenaudojąs. 
kaip kalbėjo Komunistų deputa
tas S. Umalatova. „Atiduokime 
tam. kas tas galias galės panau

doti". Jis nori tas prezidento 
teises suteikti min. pirm. Valen-
t i n u i Pavlovui, k u r i s y r a 
užemes griežtą liniją reformų 
atžvilgiu. Pavlovas atsiribojo 
nuo Gorbačiovo ekonominių re
formų strategijos net j a m 
nepranešdamas, nors jo buvo 
paskirtas, bet jis sako, jog pagal 
Sovietų konstituciją jis esąs 
nepriklausomas ir galįs daryt i 
kaip jam patinka. 

Tr iumviratas p r i e š G o r b į 
Deputatai priešinosi ne tik 

prieš sekančias Gorbačiovo eko
nomines reformas, bet ir prieš 
Vakarų pagalbą, ta ip pat prieš 
jo vedamą užsienio politiką ir jo 
naująją federalinę s is temą, 
kurią jis sutarė su 9 respublikų 
vadais. Šie debatai tęsėsi dvi 
dienas. įdomu, kad visa tai 
Kremliuje vyksta prieš Gorba
čiovui važiuojant į Londoną su
sitikti su Septynių pasaulio di
džiųjų industrijos valstybių vir
šūnėmis. 

Trys pagrindiniai ministeriai 
— maršalas Dmitry Jazovas. So
vietų Gynybos ministeris. Boris 
Pugo. Vidaus reikalų ministeris 
ir Vladimiras Kriučkovas. KGB 
saugumo ir žvalgybos agentūros 
viršininkas, pasakė deputatams 
uždaroje sesijoje, jog dabar 
Sovietai turi gintis nuo puolimų 
užsienyje ir gresia sąjungai 
subyrėjimas viduje, o ta i esą 
todėl, kad prezidentas veda 
bloga politika. 

Mirė Vilniaus arkivyskupas 
Julijonas Steponavičius 

dų konferenciją ekonominiais 
pasaulio klausimais. Septynios 
valstybės norinčios patirti iš 
paties Gorbačiovo apie jo pla
nus. 

Viln iaus arkivyskupas Julijonas Steponavičius Tytuvėnų bažnyčioje 1983 
m. 

Nepriklausomas Lietuvos ra
dijas birželio 19 d. pranešė, jog 
vakar, birželio 18 d.. 9:30 vai. 
vak., mirė Vilniaus arkivys 
kupas Julijonas Steponavičius. 
J is buvo vienas žymiausių 
kovotojų už Katalikų Bažnyčios 
teises Lietuvoje. Komunistų 
buvo ištremtas į Žagarę ir 
ilgesnį laiką jam nebuvo leista 
Sovietų vyriausybės eiti vysku
piškųjų ganytojo pareigų nuo 
1961-ųjų iki 1989-ųjų metų. kol 
pagal iau galėjo sugrįžti i 
Vilniaus arkivyskupiją. Ši žinia 
gauta iš ..Laisvosios Euiopos" 
radijo tarnybos Miunchene 

KALENDORIUS 

Birželio 20 d.: Silverijus. Ai
va. Florentina. Genulis. Zad-
vainas. Zintautė. 

Birželio 21 d.: Aloyzas. Apo
l inaras . Alicija. G a l m i n a s . 
Vasarė. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saulė teka 5:15. leidžiasi 8:28. 
Tempertūra diena 90 L, naktį 

H" 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1991 m. birželio men. 20 d. 

KUN. K. SIMAITIS 
LIGONINĖJE 

Windsoro Šv. Kazimiero 
parapijos k lebonas k u r . 
Kazimieras Simaitis yra Fordo 
ligoninėje, Detroite, kur jam bus 
daroma operacija birželio 20 d. 
Metų pradžioje kun. Kazimieras 
Simaitis šventė savo 80 metų 
sukakt į . P r i e š devyner ius 
metus, mirus Windsoro Šv. 
Kazimiero klebonui kun. Domi
ninkui Lengvinui, kun. Simai
tis sutiko aptarnauti Windsoro 
lietuvius, laikydamas sekma
dieniais šv. Mišias , Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. 

LIETUVOS VYČIU CV 
POSĖDIS 

Lietuvos Vyčių centro valdy
bos posėdis. į kurį buvo atvykę 
nariai iš New Yorko, Philadel-
phijos, St. Clair ir Frackville 
Pennsylvanijos. Pit tsburgo. 
Daytono, Detroito ir Chicagos. 
įvyko Sv. Antano parapijos 
patalpose birželio 15 dieną. 
Posėdžiui pirmininkavo Vyčių 
CV pirmininkė Ona Klizai-
tė-Wargo. Posėdžio dienotvarkę 
dominavo pasiruošimas visuo
tiniam Vyčių suvažiavimui, 
vyksiančiam rugpjūčio mėn.. St 
Petersburg, Floridoje. Posėdyje 
daug dėmesio nukre ip ta į 
jaunimo jungimą į vyčių eiles, 
bei Lietuvos įvykius. Lietuvos 
Vyčiai yra pasiuntę daugiau 
negu vieną milijoną dolerių 
vertės medicinos reikmenų 
Lietuvai. Vyčių posėdžio šeimi
ninkai buvo Lietuvos Vyčių 102 
kuopa ir Lietuvos Vyčių Garbės 
narys Robert Boris. Kun. Alfon
sas Babonas aukojo šv. Mišias 
posėdžio dalyviams. Po Mišių 
vyko vaišės, paruoštos Onutės 
Selenienės. Vyčių pirmininkės 
Ann Wargo pasikalbėjimas per 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlę buvo pe rduo tas 
birželio 2 1 d . laidoje. 

VYSK. J . ŽEMAIČIO 
VIEŠNAGĖ VIETINĖJE 

SPAUDOJE 

,,Michigan Catholic'" savait
raštis birželio 14 d. laidoje at
spausdino reportažą apie vysk. 
Juozo Žemaičio ir kun. Vytau
to Gustaičio viešnagę Detroito 
apylinkėje. Reportažą parašė 
žurnalistas Robert Delaney. 
Įdėtos ir nuotraukos iš jų apsi
lankymo Providence ligoninėje. 
o taip pat ir Kauno seminarijos 
vaizdas. 

STOVYKLAUJA 
DETROITO SKAUTAI 

..Gabijos" ir „Baltijos" skautų 
tun tų vasaros s tovykla 
. .Švy turys" . .Da inavos" 

jaunimo stovykloje prasidėjo 
birželio 16 dieną. Stovykloje 
birželio 17-19 dienomis lankėsi 
v.s. kun. Antanas Saulaitis, SJ. 
Šeštadienį, birželio 22 d., vyks 
didysis laužas ir Joninės į kurį 
yra kviečiami tėveliai, skautai 
ir svečiai. Stovyklos uždarymas 
bus sekmadienį, birželio 23 d. 

ŠVENTĖ RUGIENIU 
ŠEIMOJE 

Danutė Rugieniūte sėkmingai 
baigė gimnaziją, o jos brolis 
Vytas Rugienius universitetą, 
į s igydamas laipsnį iš inži
nerijos. Užbaigtuvių p'oga tė
veliai Jur ina ir Vytas Rugieniai 
birželio 15 d. surengė vaišes, ku
riose dalyvavo jaunimas ir 
giminės. 

MICHIGANO ATSTOVAI 
LB XIII TARYBOJE 

JAV LB XIII Tarybos nariais 
Michigano apygardoje, kurioje 
balsavo 466 LB nariai, išrinkti 
Vytautas Kamantas, Gražina 
Kamantienė. Vytas Petrulis, 
Danutė Petrusevičiūte ir Rūta 
Udrienė. Kandidatas Jonas Ur
bonas. Viso JAV balsavo 6161 
balsuotojai. 

A.A. VYTAUTAS 
KAČINSKAS 

Birželio 11d. Windsore buvo 
palaidotas a.a. Vytautas Ka
č in skas , sulaukęs 66 m. 
amžiaus. Velionis mirė birželio 
7 d. Paliko dukra Danutė 
Butvydienė su šeima, motina 
Ona Kačinskienė, sesuo Emili
ja Kybartienė su šeima ir broliai 
Stasys ir Henrikas su šeima. 
Windsore išgyveno 42 metus. 

lm 

Lietuvos prezidentą V. Landsbergį , j a m Loyo.os un ivers i t e to Chicagoje g a r b ė s d a k t a r o laipsnio 
sute ik imo proga suruoš tame p r i ė m i m e , sveikina Šv. K a z i m i e r o v ienuol i jos seserys . 

Nuotr . I n d r ė s T . 

nnsvv voo Mišių parapijos salėje vyko 
vaišės. 

Kovo mėnesį šventėme šv. Ka
zimiero šventę, kurioje šešiems 
kuopos nariams suteikta Pir
masis Vyčių laipsnis, o devy
niolikai — Antrasis . Svei
kiname šiuos narius. Po Mišių 
meldėmės už lietuvius visame 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr.. 1043 Fifth St. St Monica, C A 90403. pasaulyje, ypač tėvynėje 
• " ; ! esančius. Po to parapijos salėje 

buvo vaišės. 

Laiškas 
Perskaičius B. Norkūno iš 

Detroito straipsnį, dėl blogo šio 
dienraščio pristatymo, susi
mąstai: kiek daug žmonių ati
t raukta nuo jiems tiesioginio ir 
visuomeninio darbo, kviečiami 
net patarpininkauti senatoriai, 
kaltinamas paštas. 

Kas atsitiko? Anksčiau paštą 
gaudavome regul ia r ia i , 
kiekvieną dieną. 

Jau kuris laikas ..Draugą" 
gauname kartą, geriausiu atve
ju — du kartus savaitėje. Taip 
šio dienraščio žinios pasenusios. 
nebeįdomios. 

Sužinota pašte, kad ..Drau
gas" iš normalios pašto siuntos 
pervestas į . junk mail". Tokiu 
būdu jis pašte užsiguli, už ji 
paštas neatsako. 

LIEPOS 4-JĄ ŠVĘSIME 
PIKNIKE 

Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygardos tradicinis 
liepos 4-osios piknikas vyks 
Stankūnų sode ir restorane, 
Pines, Indianoje, prie 12-jo kelio 
netoli Beverly Shores. Bus 
pat iekt i bufeto s t i l iaus 
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 Marųuette 
Parke. 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 d. 

LIETUVOS VYČIAI 
ORGANIZUOJA 
JAUNUOLIUS 

Džiugu praneš t i j og 

kurių amžius yra tarp 8-17 
metų. Tai Sara ir Ryan Miller, 
Mykolas Koch. Bonnie Gulas ir 
Jennifer Laukaitis Vasąuez. 
Pirmajam projektui jie išklausė 
C. Miller aiškinimą apie mar
gučių dažymą lietuviškais tau
tiniais motyvais. Ryan, Mykolas 
ir Jennifer šiuo metu lanko 
lietuvių kalbos pamokas New 
Yorke, kurias dėsto profesorius 
Vitalis Žukauskas. Vyresniųjų 
lietuvių kalbos pamokos prasi
dėjo kovo mėnesį; įs irašyti 
galima bet kada. 

Met in is Sv. K a z i m i e r o 
minėjimas įvyko kovo 10 dieną. 
Renginiu pasirūpino C. Miller. 
o jai padėjo Al Peters ir Lee 
Marcinka. Mitch Marcinauskas 
p ranešė apie dvi i šky las 
demonstracijų s u m e t i m a i s . 
Viena buvo i New Haven, CT. o 
antra į New Yorko miestą prie 
Sovietų S-gos ambasados. A. 
Marcavage paskelbė straipsnius 
apie Lietuvos reikalus Milfordo 
miesto ..Ciuzen" ir „Mirror" 
Bridgeporto „Post", bei New 
Haven „Register" laikraščiuose. 

Reiškiame padėką Jurgiui 
Radzvviilui. kuris pradėjo veiklą 
siųsti pagalbą Lietuvai. Vietinė. 
„Young Men's Club" organi
zacija padovanojo 600 dol. medi-

Mes ..Draugo" prenumerato
riai norime, kaip ir anksčiau, 
gauti ..Draugą" normaliai, kas
dien, todėl prašome ..Draugą" 
pervesti atgal i normalią pašto 
siuntą. 

Je ron imas Tr iukas 

D e t r o i t a n - i ' v . k u s i a L i e t u v o s S k a u č i ų S H - . T ; ;<>- Gar 
Chmie l iauska i tv Jursku-ru- trečia ss kaires maloniai --įtiko vvr 

Bridgeporto. CT. 141 Lietuvos cininei pagalbai. Vladas Barius 
Vyčių kuopa, p i rmin inkės pasiūlė iš kuopos iždo paskirti 
Clemencine Miller kruopščiu 500 dol. tam pačiam reikalui, 
darbu, pasistengė įsteigti naują Taigi, Ugi šiol šiam tikslui 
jaunųjų Vyčių kuopą. Šiuo Bridgeporto mieste esame sutel-
metu jai priklauso šeši nariai, kę 1.600 dol. Pinigus nusiun

tėme kun. Pugevičiui, kur is tą 
projektą tvarko. 

Birželm 2-rą dieną įvyko 
metine vakarienė su šokiais, 
kuriems grojo Joe Thomas or
kestras iš New Yorko. Birželio 
15 dieną Elhs Island surengtose 
Lietuvių dienose tarp 1 l o s rytą 
ir 2-ros po pietų pasirodė 
„Vėtros" tautinių šokių šokėjai. 

Linkime Lee Marcinkui pagy
ti po operacijos. Šiais veiklos 
metais i Didžią kelionę išvyko 
Juozapina Wolkowski. Teil-
sisi ramybėje. 

Aldona M a r c a v a g e , 

JAUNA NEW Y O R K O 
VYČIU K U O P A 

Hudson Mohavvk, NY. 
136-toji Lietuvos Vyčių kuopa 
buvo įsteigta prieš trejus metus, 
tačiau aktyviai reiškiasi visuo 
meninėje bei organizacinėje 
veikloje. 

Metinis Lietuvos nepriklau 
somybes r r inė j imas įvyko 
vasario 17 dieną. Šv. Mišių 
metu šešios narės, pasipuošu 
šios tautiniais drabužiais, ak 
tyviai dalyvavo apeigose. Po 
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las to išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adie*<>. gavus iš 
jo mokestj. atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

m e t a m s '.i metr, 3 men. 
U S A $80 $45 $25i 
Kanadoje ir kitur I U . S A. doli $90 $50 $30 
U S.A. savaitinis (šešt laidai $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur 'šešt. lf>'da 
U.SA. dol.) savaitinis $50 $30 $25 

. Administracija dirba kasdien * Reakcija straipsnius taiso savo 
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mų kaino* prisiunčiamos gavus 
prašymą 

projektas. Visus rag iname 
aukot i . L i e tuv iams reikia 
pagalbos dabar! Sveikiname 

!)<•-. gynfja fil K o lot t a 
kančių ..Židinio" nare-. 
Nuotr A l g i o K u g i e n i a u s 

Be finansinės aukos, mūsų 
kuopa Lietuvai jau nusiuntė tris 
didelius maišus medicininių 
reikmenų. 

Dorothv Richmire, 

G R E A T NECK, NY, 
LIETUVOS VYČIAI 

Šių veiklos metų Great Neck, 
NY, 109-tos kuopos valdybą 
sudaro: pirmininkas Al Wesey, 
vicepirm. Birutė Fuchs, sekre
torė Marija VVesey, susirašinė
jimų sekretorė Morta Krug, fi
nansų sekretorius Jack Malis, 
iždininkė Juozapina Žukas ir 
tvakdarys Hovvard Fuchs. Tiki
mės susilaukti naujų minčių ir 
įdomios veiklos. 

Sveikiname naująjį Sv. Aloyzo 
parapijos kleboną kun. Joną 
Gorman. Pasigendame į pensiją 
išėjusio kun. Juozo Dunn. nes jis 
labai rėme mūsų Lietuvos Vyčių 
veiklą. Tikimės, kad dabartinis 
klebonas taip pat rems mūsų 
lietuviškus užmojus. Melsimės 
už jį. mylėsime ir remsime 
visuose darbuose. 

Mūsų tarpe nemažai narių 
sirgo. Linkime jiems geros 
sveikatos ateityje. 

Sv. Kazimero dienos minėji
mas pu ik ia i praėjo dėka 
rengimo komiteto pirmininkų: 
Mortos Krug. Birutės ir Hovvie 
Fuchs darbo. Po Mišių Sv. 
Aloyzo parapijos bažnyčioje, į 
Lauraine Murphv's restoraną 
susirinko gausus būrys. Queen. 
NY, lietuviškos radijo valandė
lės direktorius Romas Kezys 
kalbėjo apie Sv. Kazimiero 
gvvenimą. Jo žmona Daiva 
Kezienė papasakojo apie šių 
metų sausio mėnesio 13 dienos 
, ,Kruvinojo sekmadien io" 
įvj kius. Ragino informuoti val
džios žmones apie Lietuvos 
siekimą nepriklausomybės ir 
išsivadavimo iš Sovietų Sąjun 
gos diktatūros. Pirm Al Wesey 
kuopos vardu pasiuntė prezi
dentui Bushui rezoliuciją, 
smerkiančia šiuos tragiškus 
įvykius. 

Svečių tarpe buvo Maspeth. 
NY. 110-tos kuopos pirm. 
Rutkūnas su šeima bei Vidurio 
Atlanto apygardos pirm. Juozas 
Stelmokas su žmona Marija. Dė
kojame visiems svečiams ir na
riams, tiek prisidėjusiems prie 
šios šventės surengimo. 

Nors mūsų kuopa nėra labai 
gausi, ir jos finansai riboti, 
t ač iau nariai nubalsavo 
paaukoti 500 dol. Lietuvos 
Vyčių remiamai medicininei 
pagalbai Lietuvai. Narių dos 
numas šią sumą padidino iki 
1.290 dol. Tai labai vertingas 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGCS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoni!"?- s 

2434 W 71 Straat. Ctticago 
Tai. (1-312) 434-5849 veikia ?4 vai | 

Pirm antr , ketv . penkt nuo 12 'k; 6 v v 

Kab. ( 1 - 3 1 2 ) 7 3 5 4477: 
Raz. (708)246 0067; artH (708)246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NER. 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHiBURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

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

P'Td 3 v p p-7 v v . antra 12 30-3 upp 
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ir įeštC 9 v r -12 v p.p 
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(1312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDVMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

puikų projekto pirmininko Ro
berto Boris darbą, kuris taip 
kruopščiai aukas renka ir daro 
ataskaita Dėkojame jam, už 
energiją ir pasiaukojimą. 

J o Z. 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis .Jr . 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Mf>rquette Medical Buildmg 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1 312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEM1CKAS. M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 
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PETER STECY. M.D. 
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DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
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9525 S 79th Ave . Hickory HiMs 
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DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviška'* 
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Tai. (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 
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DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYVAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulta 324 ir 
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DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester. IL 60153 

Te l . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 
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DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
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Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Raz. (708) 442 8297 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS ŠIRDIES l K OS 

7722 S. Kadzla Ava.. 
Chicago. III. 60652 

Pirm antr ketv ir p* 
pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai antr 1 -4 v p p >r Ketv 2-5 v p.p 
Šešt pagal susitarimą 

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

EDMUNDAS VIZINAS. M.O., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydyiojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Ausim) 

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

ARAS ZLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave . Suite 310. 

Napervllle IL 60563 
Tai. 1-708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab tel (1-312) 566-3166; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Straat 
Vai pirm antr , ketv ir penkt 3 6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Pašto patarnavimas 

SMUKDO GYVENIMĄ 
Pasaulio gyvenimą labiausiai 

šiuo metu smukdo pašto 
patarnavimas. Ne tik vieno ar 
kito krašto, bet visuotinai — 
jaučia visa žmonija, ypač tai 
jaučia komunistų valdomi 
kraštai. Bet nuo to mažai at
silieka ir Amerika, Kanada, o 
ką j au kalbėt i apie Pietų 
Ameriką ar Afriką. Nors JAV 
pašto viršininkas Anthony M. 
Frank teisina pašto įstaigą, 
laiškų išnešiojimą, laikraščių iš
dalinimą, kalba apie automa
tizaciją, bet j is pats vargu tiki 
tuo. ką jis viešai kalba. Pašto 
i-.pyvarta skaičiuojama bili
jonais. Dėlto tinka ir mūsų 
paštui išspausdinta karikatūra, 
kad pašto automatai eina vėžlio 
greičiu, o daug greičiau ėjo, kai 
buvo vežamas arkliais... 

Pašto patarnavimo blogėjimą 
ir kainu kėlimą jaučia paprasti 
ant ros klasės laikraščių ir 
>urnalų siuntiniai. Tai ypač 
jaučia svetimomis kalbomis lei
džiami laikraščiai. Atrodo, kad 
paprastų laiškų pasiuntimo 
kainos pakėlimas iš 25 iki 29 
•••entų yra nedidelis, bet per mili-
"iiu« laiškų susidaro didelės 

sumos 
Tas pakėlimas ar patarna

vimo pabrangimas nebūtų dide
lis, jei paštas patarnautų sąži
ningai ir laiku Bet kai dabar 
laiškai gaunami tik už kelių sa
vaičių, o turėtu ateiti per dieną 
ar dvi. laikraščiai eina savai
tėmis, kai kur visai prapuola. 
Tai jau skandalas. Ir Amerikos 
darbininką pašte prilygina prie 
primityviųjų kraštu siuntimo. 

Yra pašto siuntų kainų nusta
tymo komisija, kuri nepaiso 
žmonių reikalu, pašto sutrukdy
mo, darbininkų išnaudojimo ir 
nepatogumų, pakeliant iki 29. 
o ne iki 30 centų. Ta komisija 
žiūri tik infliacijos. įstatymų, 
kuriuos pati leidžia, bet nežiū
ri pašto pa ta rnav imo dar
bininku t ikro apmokėjimo ir 
t aip pat drausmės. Nuo pašto 
laiku pristatymo priklauso 
gyvenimo judėjimas, žmonių 
bendravimas, laiko sutaupymas 
ir vienų kitiems teikiama 
pagalba. Laikraščiai ir žurnalai 
žinias gauna šiuo metu jau daug 
geriau telefaksu, bet patys laik
raščiai ir žurnalai turi naudotis 
tik bloga pašto tarnyba. 

SUNKUS LENKIJOS EKONOMINIS 
KELIAS IŠ RYTŲ Į VAKARUS 

GORBAČIOVAS 
ŠANTAŽUOJA AMERIKĄ 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Tikras skandalas, kad iš 
tokios Lietuvos laiškus, laik
raščius ir žurnalus, kurie rašo 
apie keistų, bet kartais ir apie 
tik>a gyvenimą, gaunama tik po 
ke l iu mėnesių. Velykoms 
gaunami sveikinimai, kurie 
siunčiami Kalėdoms. Laik
raščiai gaunami tik dabar, nors 
iie yra t ik kovo, balandžio 
mėnesių. Dar blogiau, kai 
gaunami t ik vasario ar sausio 
mėnesių laikraščiai , kurių 
žinios jau kelis kartus pasikei
tusios. 

L ie tuv iškų la ikraščių 
Amerikoje išganymas — tele
faksas, kuriuo žinios gaunamos 
minutėmis, kartais valandomis 
ir tikrai greičiau negu paštu. Ne 
be reikalo redakcijos skundžiasi, 
kad gauna tik nereikalingas, 
nes jau pavėluotas žinias. 

•Juk išeivija y ra ne t ik 
pasaulio, bet ypač šio krašto, 
kuriame gyvena, dalis Taigi ir 
jos aptarnavimas, jai patarna
vimas laukiamas žmoniškas 
paštu, ne tik kitomis susi 
siekimo priemonėmis. Juk ne 
visi ir net ne visos įstaigos turi 
telefaksus, kuriais gali naudo 

t is , nors ir brangiau, bet pato
giau ir greičiau žiniomis, kurios 
reikalingos žmonėms — pasau
lio ir žmonijos daliai. 

Tikėtis tik pagerinimo už 
kelerių metų, kai 1995 metais 
jau bus įvesta pilna automati
zacija, yra tikėtis negalimo, 
tikėtis apgavystės ir žmonių iš
naudojimo. Kad komunistų a r 
Sovietų Sąjungos p a š t a s 
išnaudoja savo ir juo labiau sve
timus žmones, tai nė nenuosta
bu, bet kad išnaudoja žmones 
kultūringi ir civilizuoti kraštai . 
kurių valdžios atsakingos rinkė
jams, yra didelis nus ika l t imas 
prieš v i suomenę ir p r i e š 
žmoniją. 

Laikraščių ar žurnalų skaity
tojams t ik nepatogu, kai jie 
gauna pasenusias žinias a rba 
visai laikraščių negauna, nors 
yra užsimokėję. Redakcijoms 
dar blogiau — jos gauna žinias 
iš tolimų ir dažnai net iš ar t imų 
vietovių taip pavėluotas, kad 
net nuostabu, kur t ie laiškai a r 
laikraščiai yra laikomi, kai ja is 
t u r i b ū t i u ž k r a u t i i š t i s i 
sandėliai. Svarbiausia, kad laik
raščiai svetimomis kalbomis pa
tarnauja rengėjams surengti 
minėjimus ir kitus renginius, o 
gauna jų pranešimus jau po 
minėjimų. 

* * * 

Ar yra priemonių pašto patar
navimus pasaulyje pataisyti? 
Tai klausimas, kurį kelia šio 
krašto Senatas ir Ats tovų 
rūmai, kurie taip pat kenčia 
dažnai nuo blogo aptarnavimo. 
O jie juk priklauso savo rinkėjų 
val iai , su j a i s p a l a i k y m o 
santykių ir būt inų skundų 
išklausymo. Skundai eina į 
Senatą dažnai t ik apie iš 
Tėvynės negaunamus ar vėlai 
gaunamus laiškus. Bet bū t ina 
atkreipti jų dėmesį ir į savą 
paštą, į savųjų darbus ir norus 
patarnauti, savo pašto darbi
ninkų sąžiningumą ir nusi
teikimą tarnauti žmonėms, o ne 
laukti, kad jie ta rnautų paštui. 

Generalinis pašto viršininkas 
teisina paštą, kad jis stengiasi 
atlikti savo pareigas. Gal jam 
atrodo iš tolo žiūrint ir nema
tant mažųjų paštų skandalingo 
patarnavimo, laikraščių noro 
steigti savo siuntų įstaigas, 
žurnalų mėginimą siųsti savo 
siuntas per pasiuntinius, kad 
viskas sprendžiama tik pinigais, 
tik gera valia ir „ b ū s i m a 
automatizacija". Miestai, ypač 
mažesni, tai labai skaudžiai 
jaučia, nors jau dabar, vengiant 
infliacijos ir darbininkų išnau
dojimo, paš tu i s u m o k a m a 
didelius pinigus už papras tas 
siuntas. 

Laikraščiai moka net nepro
porcingai, kaip neproporcingai 
mokama ir už laiškus, kurių 
svoris labai mažas. Pašto vir
šininkas sako. kad daugiau kaip 
80 procentų pašto pajamų eina 
tarnautojams, o t ik 17 procentų 
išvežiojimui ir išsiuntimui. Tai 
ir yra pašto suprimityvinimas, 
kai tarnautojams atiduodama 
ne už sąžiningą darbą, bet iš 
malonės didelius pinigus, kurie 
reikalingi pašto patarnavimams 
pagerinti. 

Taigi ir pašto siuntų pageri
nimas priklauso nuo daugelio 
skundų pašto komisijai, Sena
tui, ypač specialiam skyriui. Jie 
turi prižiūrėti ne tik paštų pa
jamas ir išlaidas, bet ir patį 
patarnavimą, k u r i s žlugdo 
daugelį kraštų, šiuo metu įskai
tant ir Amerika. 

P.S. 

Lenkijos ekonominės reformos 
p r o g r a m a , e n t u z i a s t i š k a i 
sveikinta Vakarų valstybių ir jų 
finansinių institucijų, skoli
nančių pinigus, dabar tapo 
kontroversiniu dalyku. Artėjant 
parlamento rinkimams, kurie 
bus spalio mėnesį, įmonių 
bankro tas , fabrikų nesuge
bėjimas prisitaikyti prie paki
tėjusių rinkos sąlygų — visi šie 
reiškiniai verčia susirūpinti. 
Dėl šių nepasisekimų oponentai 
kaltina ekonominės reformos 
planą, paruoštą, vadovaujant 
finansų minis te r iu i Leszek 
Balcerovičiui. 

Neseniai Belvederio rūmuose, 
kur gyvena prezidentas Lech 
Walensa, įvyko ekonominės dis
kusijos, kuriose turėjo progą 
pasireikšti Balcerovičiaus pro
gramos priešininkai. Nežiūrint, 
koks kelias turėtų būti pasi
rinktas, visi sutinka, kad reikia 
eiti prie to paties tikslo — supri-
vatinimo valstybės dominuoja
mos ekonomijos, priartinant 
Vakarų stiliaus rinkos eko
nomiją. Balcerovičiaus plano pa
grindinis tikslas buvo sulaikyti 
įsibėgėjusią infliaciją ir sta 
bilizuoti valiutą po zloto nuver
tinimo 1990 m. sausio mėn. 
Reikia stebėtis, kad valdžiai 
pavyko siekiant šio tikslo su
stabdyti infliaciją, siekusią 79*7c 
iki 3% mėnesiui. 

Žinoma, kova prieš infliaciją 
i š š a u k ė didelį da rb in inkų 
nepasitenkinimą. Atlyginimų 
kėlimas buvo sulaikytas, o 
p rek ių ka inos kilo, nors 
mažesniu laipsniu kaip anks
čiau. Lenkų ekonomistai susi
rūpinę gresiančia depresija, 
nes nepajėgios, valstybės tvar
komos, įmonės artėja prie 
bankroto, ir eksportuojančios į 
užsienį savo gaminius firmos 
mato, kaip pagaminimas at-
seina brangiau, negu buvo prieš 
dvejus metus. 

P r o d u k c i j a mažėja 

Politinė grupė, žinoma Cen
t r in io susivienijimo vardu, 
kritikuoja Balcerovičiaus planą, 
m o t y v u o d a m a , kad tok ia 
p a d ė t i s a r t i n a s tagnaci ją . 
Valdžios centrinio planavimo 
direktorius Jerzy Eismont sako, 
kad jis yra labai susirūpinęs 
mažėjančiu Lenkijos eksportu, 
kurio pasekmėje užsienio preky
bos deficitas pasiekė 225 milijo
nus dolerių. Jis susirūpinęs 
gamybos krit imu ir artėjančiu 
daugelio fabrikų bankrotu, ir to 
pasekmėje 2 milijonais bedar
bių. Eismontas ir kiti Centrinio 

IGNAS MEDŽIUKAS 

susivieni j imo ekonomistai 
mano, kad pakelt; eksportą, vėl 
reikalinga nuvertinti zlotą. Jie 
taip pat siūlo padėti kai ku
rioms gamybos šakoms, duo
dant paramą kreditais ir geri
nant produkciją. Norint išvengti 
darbininkų nepas'tenkinimo ir 
s t re ikų , atsižvelgti į jų 
atlyginimus. 

Lenkijos tarptautiniai kredi
toriai pritaria Balcerovičiaus 
reformoms, nors oficialiai 
institucijos, kaip Tarptautinis 
monetarinis fondas ir Pasau
linis bankas stengiasi neįsivelti 
į politinius argumentus. Reikia 
pripažinti, kad pagal Balcero
vičiaus planą Lenkija laimėjo 
5 0 ^ skolų sumažinimą 44 
bilijonų dolerių ir sutikimą vėl 
gauti paskolą iš Tarptautinio 
monetarinio fondo. 

Taigi nors Belvederio disku
sijos buvo labai išgarsintos kaip 
svarbus nuomonių pasikei
timas, pasisakant dėl Balcero
vičiaus reformos, iš tikrųjų jų 
reikšmė nebuvo tokia svarbi. 
P rez iden tas L. Walensa 
susilaikė nuo bet kokio pareiš
kimo, pritardamas kuriai nors 
pusei, kad jos argumentai yra 
svaresni. ,,Reikia pripažinti, 
kad spaudimas yra labai didelis 
dėl Balcerovičiaus programos, ir 
mes turime į tai atsižvelgti. 
Kitaip mes pakliūsime į bėdą", 
sako Eismonts. Bet iš kitos 
pusės, nėra tikslu keisti arklius 
įvažiavus į vidun upės. 

Belvederio diskusijų išvados 
turės reikšmės ateinančiuose 
r ink imuose , kur iuose bus 
iškelta „Duonos ir sviesto" 
reikalai, maži atlyginimai ir 
didėjantis nedarbas. Balcero
vičiaus ekonominis planas bus 
mėgstamas politikų taikinys, 
renkant naują parlamentą. 

Pereinant iš reguliuojamos 
komunistinės ekonomijos į lais
vos rinkos sistemą, infliacija 
kyla, o produkcija mažėja. Dėl 
bendro gamybos sumažėjimo, 
pakėlus kainas, panaikinti 
daugelio traukinių maršrutai. 
kurie nedavė pelno. Tai vė! 
pr is ideda pr ie bedarbių 
skaičiaus padidėjimo. 

Nuosavybės grąžinimo 
problemos 

Kitas svarbus Lenkijos admi
nistracijos rūpestis — suvalsty
bintos nuosavybės privatiza 
vimas. Jos vertė skaičiuojama 
20 bilijonų dolerių. Vyriausybe 

yra įsteigusi naują ministeriją, 
nustatyti nuosavybės grąžinimo 
procesui buvusiems savinin
kams. Tai labai sudėtingas 
dalykas. Pagal siūlomą planą 
daugelyje atvejų valdžia 
nenumato grąžinti nacionali
zuotos nuosavybės, bet planuo
ja išduoti kuponus, kurie buvu
siems savininkams suteiks teisę 
būti dalininkais valstybės ži
nioje esančiose įmonėse. 

Tas planas paruoštas pagal fi
nansų ministro Balcerovičiaus 
nurodymus. Kuponų savininkai 
galės juos parduoti akcijų 
biržoje. Nuosavybių grąžinimas 
yra labai painus dalykas. Na
cionalizuojant nuosavybes, buvo 
išleista daugiau kaip 70 po
tvarkių. Taip pat yra sunku 
nacional izuotą nuosavybę 
įver t in t i dabar t inėmis 
kainomis. Lenkijos pinigai buvo 
keičiami pradedant 1950 m. 
Reikia imti dėmesin ir inflia
cijos santykis. 

Labai sunku teisingai nu
s t a ty t i nuosavybės vertę , 
paimtą prieš 40 ir daugiau 
metų. Kai kuriais atvejais pa
statai nugriauti. Fabrikai ir 
prekybos įmonės moder
nizuotos. Visa tai manoma pat
varkyti administraciniu keliu, 
išvengiant ilgai trunkančios ir 
painios teismų procedūros. Jei 
ši sistema bus sėkminga Lenki
joje, tai ji bus ryškus pavyzdys 
visoms kitoms Rytų Europos 
šalims, kurios susiduria su 
panašiomis problemomis. 

Skaičiuojama, kad dėl nuosa 
vybės grąžinimo bus paduota iki 
300 tūks tanč ių prašymų. 
Daugumas buvusių savininkų 
nori, kad ta pati nuosavybė 
būtų grąžinta. Kur ant buvusių 
savininkų žemės buvo pastatyti 
namai, savininkai nori. kad 
būtų atlyginta dabartinėmis 
kainomis. Prekybos įmonių 
savininkai norėtų jas atgauti 
atgal. 

Valdžia delsia grąžinti tūks
t a n č i u s namų Varšuvoje, 
argumentuodama, kad pirmiau 
turėtų būti išspręsta problema, 
surandant tinkamą pakaitalą. 

Taigi, kaip matome, sugriau
ti visuomenės ūkį yra daug 
lengviau, negu jį atstatyti. 

Laisvės priešai yra klaida, 
aistra ir prievarta. Kas gi laisvę 
išgelbės iš tų pavojų? Ogi 
tikėjimas, kuris kovoja su klai
domis, kuris apvaldo aistrų 
žvėrį žmoguje ir kuris pasmer
kia neteisybę ir prievartą. 

Meader 

Dvi dienas prieš Gorbačiovui 
išvykstant į Norvegiją atsiimti 
„ t a ikos" premiją, Sovietų 
Sąjungos prokuroras apkaltino 
Lietuvą dėl Sausio 13 dienos 
žudynių Vilniuje. Atseit lie
tuviai patys save šaudė ir lindo 
po Sovietų tankų vikšrais 
Tokios nesąmonės jiems buvo 
reikalingos paskelbti vakarų 
pasauliui prieš Gorbačiovui 
išvykstant iš Maskvos į Oslo. 
Laiko sutapimas reikalavo prieš 
priimant premiją nuplauti nuo 
Gorbačiovo visus netaikingus 
veiksmus. 

Priimdamas Nobelio taikos 
premiją Gorbačiovas pasakė 
kalbą, grasindamas ir reika
laudamas iš vakarų valstybių 
už jo taikingus veiksmus sumo
kėti pilną kainą — masinę 
ekonominę pagalbą Sovietų 
Sąjungai. Jeigu vakarai to 
nepadarys, tai žus jo penkių 
metų ,,perestroika'\ Gorbačiovo 
kalba buvo pertraukta du kar
tus afganistanietės moters ir 
norvego vyro. kurie viešai pro
testavo prieš Sovietų Sąjungos 
intervenciją į Afganistaną ir jų 
sukurtą 10 metų trunkančią 
komunis t inę vyr iausybę . 
Gorbačiovas prarado kantrybę, 
kada norvegų televizijos 
atstovas jam priminė apie 
Sovietų kariuomeiės žudynes 
Pabaltijo valstybėse. Jis kaltino 
vakarų valstybes už jų dvigubą 
standartą ir nesupratimą Pa
baltijo valstybių komplekso. 

Charakteringa, kad Gorbačio
vas nekontroliuoja savo ekono
mistu pareiškimų, kurie vieną 
dieną sako. kad jiems reikalinga 
15 bilijonų dolerių metinė 
ekonominė pagalba, kitą dieną 
sako 30 bilijonų, o trečią dieną 
padidina 50 bilijonų ir nema
žiau kaip šešer ius metus 
Tačiau būtų absurdas, jeigu tie 
bilijonai dolerių būtų duodami 
be jokių sąlygų. 

Pirmoji są lyga. kad 
ekonominė pagalba būtų surišta 
su politinėmis reformomis. 
Amerikos vyriausybės pareiški
muose yra trys pagrindiniai 
elementai, kurie turėtu būti 
įgyvendinti prieš pradedant 
ekonominę pagalbą. 

Pirmiausia reikalinga suma
žinti Sovietų Sąjungos apsi
ginklavimo biudžetą, kad 
ekonominė pagalba nebūtų 
naudojama kariniams reika
lams. 

Antras svarbus elementas yra 
sustabdyti Sovietų teikiamą 
pagalbą Kubos d ik ta tor iu i 

Castro. kuris gauna bilijonines 
s u m a s maistu ir g i n k l a i s . 
Castro diktatūra jau seniai būtu 
subyrėjusi be Sovietų pagalbos. 

Trečioji sąlyga yra išspręsti 
Pabaltijo valstybių problemą. 
Sovietų užsispyrimas ir nenoras 
pradėti derybų dėl Leituvos 
Nepriklausomybės a t s ta tymo 
yra prielaida, kad Amerikos 
pozicija nebus tv i r ta , žinant 
prez. Busho n e r y ž t i n g u m ą 
Pabaltijo valstybių atžvilgiu. 
Pag r ind in ių ir e f e k t y v i ų 
ekonominių reformų įvedimui 
Sovietų Sąjungoje r e i k i a 
galutinai atsipalaiduoti nuo ko
munistinės sistemos varžtų ir 
galimai greičiau priimti vakarų 
siūlomą ekonominės revoliuci
jos formą. Tačiau Gorbačiovas, 
bijodamas ir norėdamas paten
kinti užkietėjusius komunistus 
dar nesiryžta ga lu t inam spren
dimui. Atsipalaiduoti nuo milži
niškų nuostolių Sovietų ūkio 
privatizacija turėtų būti pilna ir 
visose s r i tyse . S i s t e m o s 
neveiksminga i ndus t r i j a ir 
blogos kokybės prekės turėtų 
visai likviduotis. 

Norint paskatinti privačias 
užsienio kapitalų investacijas 
reikia sudaryti t i n k a m a s sąly
gas tų investacijų saugumui. 
Tačiau Gorbačiovas pareiškė, 
kad jis nepriims jokių iš anksto 
nustatytų sąlygų. Jo reikala
vimas yra. kad ekonominė 
vakarų valstybių pagalba būtų 
suteikta be pagrindinių sovietų 
ūkio ir politinių pakeitimų. 
Įtikinti Gorbačiovą dėl reika
lingų reformų prez. Bushas 
paskyrė Robert S. S t rauss nau
ju ambasador iumi Sovietų 
Sąjungai. 

R. Strauss yra švelnus ir kar
tu kietas profesionalas biz
n i e r i u s po l i t i ka s . J i s y ra 
pasirengęs įtikinti Gorbačiovą. 
Jeigu jis rimtai galvoja gauti 
efektyvią Amerikos pagalbą, tai 
atėjo paskutinis la ikas Sovietų 
viduje įvesti pilną ekonominę 
revoliuciją. Kiek šie nauji 
įvykiai tiesiogiai palies Lietuvą, 
yra sunku pramatyt i . Pabaltijo 
kraštų problema vakarų valsty
bių sovietams statomų sąlygų 
programoje dar iki šios dienos 
yra paskutinėje vietoje. 

Kas yra laimė? Laimė tai 
pragyventi pilną gyvenimą: su 
šviesia vaikyste, su švelnia 
jaunyste, su meilės kupina san
tuoka ir su skaisčia senatve. 

J. Gliaudą 

I Nragelia ligų būna iššauktos 
ir palaikomos moraliniu įtem
pimu Dėl to — reikia sielą 
gydyti pirma kaip kūną 

I)r C. Sanchez Aizcorbe 

Viena vienintelė aša ra dėl 
Kr i s t aus k e n t ė j i m ų tu r i 
daugiau vertės, kaip kelionė į 
Šventąją Žemę. 
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KAI SIAUBAS ARTĖJO 
KĘSTUTIS RADVILĖNAS 

Traukinys riedėjo Jiesios s lėniu, palaipsniui 
kildamas aukštyn per Suvalkijos lygumas. Mieste i įai, 
kaimai ir viensėdžiai, aptemdyti pagal karo meto 
reikalavimus, nerodė jokių gyvybės ženklų. Tik mes 
lyg kokie naktibaldos, be tėviškės, be namų, keliavome 
į svetimą žemę. Privažiavus Kazlų Rūdos miškus, dar 
daugiau patamsėjo. Buvo žinoma, kad ir šiuose 
miškuose jau knibždėjo sovietų desantininkų būriai, 
kurie užminuodavo gelžkelius ir kitokių eibių pri
darydavo. Kad apsaugoti garvežį ir važta pakrautus 
vagonus nuo susprogdinimo, garvežys priešais save 
stūmė dvi platformas, pakrautas akmenų ir judėjo 
žmogaus žingsniu. Mes gulėjome ant plikų gr ;idų 
laukdami sprogimo ar bent apšaudymo iš automatų. 
Šį kartą viskas praėjo laimingai. 

Penktadienis , liepos 21 d. Traukinys sustojo 
Kybartų gelžk. stotyje 5:00 vai. Čia prie mūsų grupės 
prisidėjo vienas kybartietis, turėjęs paskyrimą iš 
Kauno. Stotyje apsiprausę užmiegotas akis, nuvy k >me 
į nurodytą įstaigą. Už stalo sėdėjo vokiečiu ka
riuomenės viršila, kuriam įteikėm iš Kauno atsivež
tus dokumentus. Peržvelgęs dokumentus nuvedė mus 
į tuščią kambarį ir pastatė sargybinį. Man užėjo pacun-
da padaryti pastabą; 

— Na, ar aš nesakiau, kad taip bus? Dar e .me 
savoje žemėje, o jau sargybinis saugo mus Sta tau 
ir savanoriai, raštiškos sutartys ir pasižadėjimai... 

Visi pradėjo balsu kvatotis. Sargybinis pa-juto 
nejaukiai, iš tary dūrio pasitraukė į koridorių Matyt, 

jis suprato lietuviškai. Atrodo, kad tai buvo tik raštinės 
tarnautojas, kuris ne tik ginklo neturėjo, bet ir diržo 
nebuvo užsidėjęs. Tikriausiai koks nerikiuotis, tik man 
taip dramatiškai atrodė. 

Netrukus kitas vokietis mus nuvedė į nuutėlinimo 
baraką, kurį kiekvienas prieš peržengdamas Vokietijos 
sieną turėjo praeiti. Čia vėl prasidėjo linksmoji 
valandėlė. Iš tikrųjų menkas čia juokas, jei tokia 
lietuviška keršoj i , prasmukus per sieną be 
Marschbefehl, sugadintų arijų grynaveisles. Mūsiškiai 
šią temą palydėjo kiek perdėtais paauksuotais epite
tais. 

Po apsišvarinimo ceremonijų sugrįžome į tą pačią 
įstaigą. Vokiečių puskarininkis išlydėjo mus į stoti. 
Vokietijos sieną perėjome 12:00 vai. Eitkūnų stotyje 
susodino į keleivinį vagoną. Jautėmės daug patogiau 
negu naktinėje kelionėje per savo žemę transporto 
vagone. Stoties budėtojas 12:20 vai. davė ženklą ir 
traukinys pajudėjo. Sudiev, žydinčių liepų žiedais 
pakvipę Tėvynės laukai. 

Prasidėjo mūsų kelione per Rytprūsius. Traukinys 
bildėjo per plačias lygumas, pro turtingų ūkininkų 
sodybas. Laukuose matėsi bandos galvijų, medžiuose 
kranksėjo juodvarniai, lyg kokie mirties pranašai: 
žvirblių būriai kūlė jau pernokusį vasarojų ir spėjusius 
prinokti žiemkenčius. Žemės ūkis pergyveno trūkumą 
darbininkų. Vieni pilnu tempu dirbo karo pramonėje, 
antri grūmėsi su savo buvusiu slaptų sutarčių sande 
rininku rytų fronte, treti liejo kraują prieš vakaru 
sąjungininkus, o tūkstančiai kritusių kovose ilsėjosi 
šaltoje Rusijos žemėje prie Stalingrado arba Sacharos 
dykumų smėliu užpustyti tolimoje Afrikoje. Tie jau 
nesugrįš dalyvauti šio derliaus nuėmimo šventėje. 

Važiavome keletą valandų. Pravažiavus Gumbinę 
ir Insterburgą traukinys sustojo mažoje DalKitz sto

telėje. Palydovas įsakė išlipti. Cia mums buvo didelė 
staigmena, kai perone pasitiko mjr. Pyragius , kuris 
kariškai pasveikino: 

— Sveiki, vyrai! 
— Sveiks, tamsta! — atsakėme visi ka ip vienas. 
Jis buvo apsirengęs pusiau civiliai. Vokiečių avia

cijos karininko kelnėmis ir batais, civiliais marškiniais, 
vienplaukis. 

Netoli stotelės, jaunam beržynėlyje, buvo tuščios 
Reichsarbeitsdienst patalpos. Čia jis mus pristatė ir 
supažindino su vokiečių Wehrmacht'o Sonderfuehrer 
Sehgal. kuris būsiąs mūsų tiesioginis viršininkas. 
Priminė, kad būsime viskuo aprūpinti. 

Taip ir palikome veltui VVehrmacht'o įnamiais iki 
Trečiojo Reicho pakasynų. 

Ketvi r tadienis , liepos 27 d. kažkas paleido gandą, 
tiesų ar pramanytą, būk tai iš nugirsto pasikalbėjimo 
telefonu supratęs, kad Sehgel gavęs pasiūlymą ar 
įsakymą pasiųsti porą iš mūsų kursantų su uždaviniu 
į Lietuvą, praktikai ar pasitikėjimui įsigyti. Visi to 
barako mamiai gyvenome paskendę Tėvynės meilės il
gesyje ir tą naujieną sutikome su džiaugsmu. 
Nelaukdami, kol vokiečiai pradės m u s skirstyti, 
nutarėme patys tai misijai pasisiūlyti. Per savaitę jau 
buvome suspėję arčiau susipažint, ir j ausdami vienas 
kitu pasitikėjimą, karingai nusiteikęs trejetukas, 
pasikvietėme kybartieti vertėju ir prisistatėme į mūsų 
tiesioginio viršininko Sehgel rastinę. J i s išklausęs 
mūsų pageidavimus, sutiko išleisti. Kybart iet is 
matydamas, kad mums lengvai pavyko, panoro ir jis 
aplankyti mamą Kybartuose. Gavo sutikimą ir jis. Aš, 
kaip tas netikintis Tamošius, turėjau įprotį įtarinėti. 

(Bus daugiau) 
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Dr. Jurg is Šlapelis savo mokinių ta rpe Vilniuje. 

PRISIMENANT LITUANISTĄ 
KALBININKĄ DAKTARĄ 

JURGĮ ŠLAPELĮ 
-ulenkinto Vilniaus 

problemos rūpi ypač 
lietuviams, kurie iš-
•n lenkų okupacijos ne-

las 1920 1939 m. Jie ir jų 
palikuonys bei simpatikai lais-
ejant Lietuvai susibūrė po 

Kultūros Fondo skėčiu ,,Vilni-
0 gerokai anksčiau 
tėvynės vilniečiai 

Kanadoje 1953 m. 
- Krašto Lietu-

. su skyriais 
nėse lietuvių kolonijose. 

Taigi nenuostabu, kad tie 
viengenčiai tėvynėje pirmieji 

mena ir pagerbia reikš-
- Kakčių proga savo 

ve teranus , kurių įnašas j 
'•"tuvybės išlaikymą buvo ypač 

lenku priespaudos 

Štai šių metų kovo 17 d. suėjo 
50 metu nuo mirties žymaus 

ilniečio — lituanisto, kultū-
kalbininko daktaro 

kapelio. 0 balandžio 18 
- 115 metu nuo jo gimimo. 

Ta proga ..Vilnijos" vadovybė 
dr Jurgio Šlapelio 

. ir pakvietė žinomą 
t prof. Zigmą Zinke

vičių pakalbėti apie jj bei įver-
1 niaus krašto Švietėjo 

veiklą, kultūrini bei mokslinį jo 
palikimą. Toji prof. Z. Zin
kevičiaus paskaita vėliau buvo 
išspausdinta ..Vorutos" dvisa
vaitiniame laikraštyje (1991 m. 

• 30d. Nr. 8(26), pa
vadinta .Žymaus vilniečio 
sukai ' -

reikalo čia kartoti visų 
biografiniu ir bibliografiniu 

dr. T Š.. nes jos ran 
:u Enciklopedi 

>je ir se okupuotoje 
-! ose enciklopedi 

norėtųsi priminti ir 
p;ibr- id dr. Šlapelio 
pastangos išlaikyti, puoselėti ir 
grynint i lietuvių kalbą 
su lenk in tame Vilniuje i r 
apgudėjusiame Vilniaus krašte 

šnringoa, Tai liudi
jimai, kuriu dar yra 

gyvu ne tik Lietuvoje, bet ir 
pasklidusių po platųjį pasaulj. 
Jie prisimena savo lietuviu kal-

ky • a uoliai mokiusį 
juos gerbti, mylėti ir didžiuotis 
savo gimtąja kalba, taisyklingai 
rašyti, kalbėti, kirčiuoti, vengti 
barbarizmų, be to, užrašinėti 
savo tarmės įdomybes, 
tautosaką. 

Retas vyresnes kartos tautie-
aitęa vaikystėje ar 

jau Robinzono gyveni
mo"" :•• ' ><-des Tomo trobelės". 

Bet vargu, ar kas prisimena, 
kad tas populiarias, jaunimo 
mėgiamas knygeles iš anglų 
kalbos į taisyklingą lietuvių 
kalbą yra išvertęs J. Šlapelis 
i Kartu su J. Raliu). Be to. 
Šlapelis nuo pat spaudos drau
dimo panaikinimo taisė Vilniuje 
leidžiamu laikraščių ir daugelio 
knygų kalbą. 

1939 m. Lietuvai atgavus 
Vilnių didžiausia knygynuose 
paklausa buvo lietuvių-lenkų 
kalbų žodynas. Ir toks tik ką — 
1938 m. buvo Vilniuje išleistas, 
ta i ilgai ruoštas ir pačiu 
reikalingiausiu metu išspaus
dintas dr. J. Šlapelio darbas: 
„K.rčiuotas lenkiškas lietuvių 
kalbos žodynas". 

Per daugelį metų J. Šlapelio 
surinkta ir kartotekose surašyta 
žodyninė medžiaga po jo mirties 
laimingu atveju nežuvo k iro ir 
okupacijų sūkuriuose. J a dabar 

naudojasi Lietuvių Mokslo Aka
demijos lietuvių kalbos instituto 
didžiojo lietuvių k. žodyno re
daktoriai. 

Be abejo, plačiajai lietuvių 
visuomenei labiausiai žinomas 
1906 m. įsteigtas, daugelį metų 
veikęs ir lenkų okupacijos 
metais tapęs vienu iš svarbiau
sių lietuvybės centrų Vilniuje 
Marijos Piaseckaitės ir dr. Jur
gio Šlapelių knygynas. 

Užsklandai cituoju prof. Z. 
Zinkevičiaus straipsnio bai
giamąjį sakinį: 

..Kalbininko Jurgio Šlapelio 
mokslinė veikla, kaip ir kartu 
su žmona Marija nudirbtas 
didžiulis visuomeninis kultū
rinis darbas palaikant Vilniuje 
s lopinamą l ie tuvybę bei 
užgožiamą protėvių kalbą, 
mums šiandien atrodo didžiai 
prasmingas ir sektinas". 

G. R. 

Hamilton. Ont. 
KUNIGYSTES AUKSINĖ 

SUKAKTIS 

Aušros Var;^ parapijos kle
bonas kun. ;„enaiis Liauba, 
OFM.švenči metų kunigys
tės sukaktį - m birželio 30 d. 
Sukaktuvin tikas yra gimęs 
Mason City ' wa valstijoje, 
1918 m. rugsėjo 11 d. Tėvai 
mažą berniuką, vos keturių 
metų, parsivežt į Lietuvą. Baigė 
pradžios moKvk'ią ir Mažeikių 
gimnazijoje penkias klases. 
Jausdamas pašaukimą į vie
nuolišką gyvenimą išvyko į 
Kretingos pranciškonų vienuo
lyną. 1937 m Juvenalis iš
vyksta mokyts į Italiją, kur 
1941 m. liepos 6 d. garsioj 
Milano Šv. Antano katedroje 
įšventintas kunigu. Tais pačiais 
metais kviečiamas kun. J . 
Vaškio, OFM. išvyksta į 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Kaip tik tuo pačiu metu kun. J. 
Vaškys Amerikoje buvo pra
dėjęs organizuoti Lietuvos 
pranciškonų provincijos įkū
rimą. Kun. Juvenalis tuoj įsi
jungė į šį darbą, apvažinėjo 
visas lietuvių kolonijas, pra-
vesdamas rekolekcijas, misijas, 
ieškodamas naujų pašaukimų į 
vienuolius, organizavo lietuvius 
tretininkus. 

Po karo, suvažiavus lietu
viams imigrantams į JAV ir 
Kanadą,jo darbas dar daugiau 
išsiplėtė. Kaip gabus bei 
sumanus organizatorius va
dovybės buvo siunčiamas į St. 
Catherines, Kennebunkportą, 
Brooklyną, Rochesterį, Torontą. 
I lgiausiai išgyveno St. 
Catherines, kur suorganizavo 
parapiją ir jai sėkmingai vado
vavo. 

Šalia pastoracijos darbų jis 
studijavo Kanados ir JAV uni
versitetuose Toronto universi
tete studija o filosofiją ir 1952 
m. įsigijo hcenciato laipsnį. Nia
garos universitete studijavo 
aukštąją matematiką, o Wa-
shingtono ir New Hampshire 
universituose pedagogiką, 
psichologija ir astronomiją. 
Įsikūrus Šv Antano gimnazijai, 
šešerius metus dėstė matema
tiką ir auklėjimo jaunimą. 

1982 metais, prelato dr. J. Ta-
darausko sveikatai sušlubavus, 
jis pranciškonų vadovybes 

CLASSIFIED GUIDE 

K u n . J u v e n a l i s L i a u b a , OFM, 
Hami l tono Auš ros Var tų klebonas, 
švenčiąs kun igys t ė s 50 metų sukak-

Nuotr J . M i l t e n ė t) 

pask i r i amas perimti Aušros 
Va r tų parapi jos Hami l tone 
k l ebono p a r e i g a s . J i s t a s 
pareigas at l ieka su didele meile 
ir pare ig ingumu. Ypač pasku
t iniais keleriais metais, kai 
tėvynėje vyks ta a tg imimas , 
klebonas kun . Juvenalis Liau
ba pamini visas taut ines bei 
bažnytines šventes su gražiomis 
apeigomis, giliai patriotiniais 
pamokslais. Savaitės eigoje po 
Mišių lanko esančius ligoninėse 
bei s l a u g o s n a m u o s e pa-
rapiečius, sute ikdamas visiems 
paguodos, nusi raminimo, nuo
širdžiai rūpinasi visais parapijos 
reikalais. 

Sukaktuvininkas š.m. birželio 
30 d., sekmadienį, 4 vai. p.p. 
aukos padėkos Mišias Aušros 
Vartų bažnyčioje, dalyvaujant 
vysk. Pauliui Baltakiui , OFM, 
pranciškonų provincijolo atsto
vui, l ietuviškų parapijų kuni
gams. Giedos parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Darijos 
D e k s n y t ė s . Po p a m a l d ų 
Jaunimo centre vaišės. Vaišių 
m e t u apie s u k a k t u v i n i n k ą 
kalbės Aidų redaktorius, poetas 
kun . Leona rdas Andr i ekus , 
OFM. Trumpą meninę pro
gramos dali atliks solistai Anita 
P a k a l n i š k y t ė - P u o d ž i ū n i e n ė , 
Rimas Str imai t is ir pianistas 
Jonas Govėdas. 

Šias i šk i lmes organizuoja 
Aušros Var tų parapijos taryba, 
vadovaujama J. S tankaus . Visi 
y r a k v i e č i a m i š iose k u n 
Juvenalio Liaubos, OFM. pa
dėkos Mišiose ir vaišėse daly
vauti, pagerbiant sukaktuvi
ninką. 

J . P le inys 

KALBA JANIS JURKANS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų ko re sponden ta s Europoje 

Lenkų kilmės Latvijos užs. 
reik. min. J a n i s J u r k a n s 
pasikalbėjimas su Miuncheno 
dienraščio ..Sueddeutsche Zei 
tung" atstove Barbara von Ow 
buvo š.m. birželio 8-9 d. laidoje 
Kadangi k laus imai ir ;>t 
sakymai liečia taip pat ir 
Lietuvą — dalį jų duodame 
mūsų skaitytojams. 

J. Jurkans nuomone, šiuo 
metu Maskva nežino ko ji nori 
Reikėjo atidėti numatyta gegu 
žės 23 d. pasitarimą, ypatingai 
po .juodųjų berečių" daliniu 
puolimu, deginant Lietu
vos-Latvijos ir Gudijos pasienyje 
muitines, mušant tarnautojus. 
Laukimo laikotarpis naujiems 
pas i ta r imams yra labai 
pavojingas. 

Kaip latviai žiūri į nauja M 
Gorbačiovo sutarti su devvniom 
respublikom, kadangi šešios 
prie šios sutarties neprisijungė? 

J. Jurkans atsakymas: tikro 
vėje mes nežinome, ką toji su 
tart is reiškia, apie ką joje 
kalbama Kartoju — pabal 
t iečiai prie tos su t a r t i e s 
neprisidėjo. Ruošiamės 
nepriklausomam gyv< nimui. 
tad turime mokytis Tačiau, 
jeigu Sov. Sąjunga pareikalaua 
iš mūsų tarptautiniu kainų už 
degalus ar dujas — automatiš 
kai reikalausime tarptautiniu 

kainu už mūsų uostų naudo
jimą, mūsų erdvės, maisto 
gaminiu. Suprantama, kad 
derybose bus žiūrima į realią 
padėtį. Juk vyksta dekolo
nizacijos procesas. Pasitarimai 
turi eiti žingsnis po žingsnio, 
nagrinėjant kiekvieną smulk
mena. Juk tas liečia ne vien tik 
mus, bet naują Sov. Sąjungą, 
kadangi ji turės problemas pvz. 
mums nutraukus maisto gami
nių eksportą. 

Kaip į Pabaltijo pastangas ir 
laisvės siekius žiūri JAV bei jos 
prez. G. Bush? 

Prezidento atsakymas yra la
bai aiškus. Mūsų pasikalbėjime 
gegužės 8 d. G. Bush pasakė, 
kad jo vienintelis noras yra 
įtikinti M. Gorbačiovą, kad jam 
geriau turėti reikalus su trim 
draugiškom ..Suomijom", kaip 
su priešingom, neklaužadom 
trim Pabaltijo valstybėm. Be 
jokių abejonių Pabalti jo 
klausimas turi įgauti tarp
tautinį pobūdį, atsirasti tarp
tautinėje arenoje, kadangi be 
t a rp tau t ines paramos nie
kuomet neatgausime nepriklau
somybes Manding, tos tarptau 
t inės paramos nematy t i , 
Rygoje nėra užsienio atstovybių 
Tiesa. Švedija Latvijos sostinėje 
laiko Leningrado generalinio 
konsulo postą, Danija įsteigė 

kultūros centrą, š i au rės 
Europos valstybių t a ryba 
informacijo centrą, Suomija 
numato taip pat įsteigti užsienio 
postą (Aussenstelle), Vokietija 
informacijos centrą, dar nenu-
spręsdama kurioje Pabaltijo 
valstybėje. 

Laikraščio atstovė: trijų Pa 
baltijo valstybių bendradarbia
vimas nėra sklandus. Būdami 
viena stipr; jėga, galėtumėte 
daug ką įveikti, būtumėte stip
resni ne tik prieš Maskvą, bet 
taip pat tarptautinėje plotmėje 

J. Jurkans atsakymas: norma
liam bendradarbiavimui turime 
būti laisvi T.k laisvos valstybės 
gali megzt; aisvus ryšius. Jų 
taip pat nematėme netolimoje 
praeityje' Eal :ja ir Latvija vengė 
glaudaus ; .•ndradarbiavimo. 
nenorėdamos užrūstinti del 
Vilniaus Lenkijos, o dėl Klaipė
dos — Vokietijos — K. B). 
Šiandiena veikia Pabaltijo tary
ba, koordi! jojanti svarbius, 
bendrus žingsnius. 

Artimiau- Latvijos planai? 
Pirma. įtikinti Latvijos mažu 

mas, kad jos demokratinėje 
valstybėje gali gerai, laisvai 
gyventi Antra — remt i 
demokratu., s Rusijos bei kitu 
respublikų •> gas. Mūsų tikslas 
bus pasiekus tik tada, kai 
demokrat» io banga pasieks 
visą Sov Są ingą. Trečia , gal 
svarbiausi.: veiksnys — tarp
tautinė par ia. Ir toliau yra la
bai dideli:- ;, vojus iš „tautinio 
gelbėjimo komiteto" ar kariškių 
sąjungos'PlK V. Alksnis, B. Pu-
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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. 
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INCOME TAX - INSURANCt 
Namų pirkimas ir pardavimas 

• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
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• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
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ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Blinstrublenė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

-I 
Parduodamas 4 mieg mūrinis namas 
arti 55 St • Pulaski Rd 
Jei galvojate parduoti namą. kreipkitės | 
PRO REALTY. 6151 S. Kedzle Ave., 

tel. 312-776-7100 
Patarnaujame asmeniškai, speciali 
komiso nuolaida Klauskite Jono. 
Bronės arba Dovydo 

Statybai paruostas 180 x 100 pėdų 
sklypas; 24 mėlynos eglės ir jaunas 
sodas; gėlynas ir gyvatvorė Lake 
Geneva, Como, Wl. Kaina $15,000. 
Tai . 414-248-1838. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Crticngos miesto leidimą. Drou ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Skubus Ir sąžiningas 
patarnavimas 

P L U M B I N G & SEWER 
pataisyme 
Skambinti 

Dariui tai. 312-776-5088 

Gntuifc 21 
KMIEC1K RtAlTORS 
7922 S. Pula^ki Rd 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti <ir pirkti na
mus kreipkite*. \ Danutę Mayer. |i 
p ro fes iona l ia i , " .a/ in ingrf i ir 
asmeniškai patarnaus Įkainavimas 
ve l tu i . 

FOR RENT 

Ramontufci Ir rsmodeliuoju namus. 
Dažau ir atlieku cemento darbus 
Kainos prieinamos. Turiu rekomen
dacijas. Kreiptis: Arvydas, tai. 
312-737-9473 

Išnuomojamas 5 kamb. butas 
Cicero. IL. geroje vietoje. Pagei
daujami suaugę, be vaikų arba pensi
ninkai. 

Teiraut is : 708-656-2762 

go ir kt. — K.B.), kadangi dalis 
Latvijos gyventojų yra priešingi 
d e m o k r a t i n ė m s re formoms. 
Ypatingai t a s pastebima kari
nėse tarnybose. Reikia bū t i 
p a s i r u o š u s n e t i k ė t i e m s 
užpuolimams. Mažas pavyzdys 
— Armėnija. Maskva stengiasi 
ją p a k l u p d y t i a n t ke l ių , 
priverčiant šliaužti ją iki pa t 
Kremliaus. Tą Maskva gali pri
ta ikyt i Pabaltijo vals tybėm, 
j vesdama ekonominę blokadą ar 
sukeldama dirbtines politines 
riaušes. Blogoje ekonominėje 
aplinkoje gali įvykti pasikei
t imai: t i e visi. kur ie vakar 
balsavo už nepriklausomybe, 
rytoj gali pasisakyti už duoną ir 
d e š r ą . 

Kristus yra tas, kuris trejų 
metu bėgyje pravedė didžiausią 
revoliuciją, kokią t ik pasaulis 
mate ir J i s nė kieno kito krau
jo neišliejo, kaip t ik savo. 

Don Cortes 

Tremtinė — tai vienas paveikslas iŠ labai puošnios dail. POVrLO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles. 
Calif. ir Grand National Avvard Amerikos dailiniikų profesinėje są
jungoje Ne— Yorke. Puiki Uovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su persiuntimu 
27 dol. Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4543 
Chicago. 

VVest 63rd 
IL 80629 

Street. 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

Dvi jaunos kino art istės kai
tinosi prieš saulę pajūryje. Pro 
šalį ėjo pagyvenęs vyras. 

— Ar t u matai šitą? — sako 
viena. — Aš jį padariau milijo
nier ium. 

— K a i p ten a t s i t i ko? — 
nustebo antroji. 

— Labai paprastai. Prieš susi
pažindamas su manim jis buvo 
milijardierius. 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 
Šioje 187 psl knygoje vilnietis autorius aprašo savo 

gyvenimo tarpsn). praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją Įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas, šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio 

Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 . 



KUN. A. KISHKŪNĄ 
AMŽINYBĖN 
PALYDĖJUS 

ŠĖTONO IMPERIJA 
NĖRA MIRUSI 

P . PALYS 

A. a. kun. Albin J. Kishkunas 

Šių metų šv. Jurgio šventėje, 
balandžio 23 d., nesen ia i 
uždarytos Šv. Jurgio bažnyčios 
buvęs klebonas emeritas buvo 
pala idotas Šv. Kaz imie ro 
kapinėse prie savo šeimos ir 
parapijos draugų. Tai Apvaizdos 
patvarkyta, kad Bridgeporto 
lietuviams 29 metus ištarnavęs 
dabar palaidotas parapijos 
globėjo dieną. 

Kun. A. J. Kishkunas buvo 
gimęs 1910 m. rugsėjo 20 d. 
Cicero, 111. Jo t ėva i buvo 
Aleksand ra s ir J o s e p h i n a 
Kishkūnai. Jis mokėsi Šv. An
tano parapinėje mokykloje ir 
Quigley paruošiamojoje semina
rijoje. Albinas, kaip jaunas 
seminaristas, buvo laimingas iš 
Šv. Antano parapijos, kuriai 
tada vadovavo kun. J. Vaičiū
nas. Baigęs Quigley seminariją, 
jis tęsė studijas St. Mary of the 
Lake seminarijoje Mundelein, 
111., kur gavo atitinkamą mokslo 
laipsnį. 1936 m. j i s buvo 
kardinolo George Mundelein 
įšventintas kunigu. 

Jau kaip kunigas, kun. Alban 
J. Kishkunas tų pačių metų 
liepos 5 d. buvo paskirtas į 
Dievo Apvaizdos l i e tuv ių 
parapiją ir čia išbuvo iki 1939 
m. lapkričio 5 d. Iš čia paskir
tas į Šv. Baltramiejaus lietuvių 
parapiją Waukegane, o iš ten 
1945 m. balandžio 15 d. atvyko 
į Šv. Jurgio parapiją asistentu. 
Paskui 1950-1954 m. buvo tose 
pačiose pareigose Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijoje Mar-
ąuette Parke. Vėliau dešimt 
metų išbuvo St. Mary of the 
Lake parapijoje ir dvejus metus 
Švč. M. Marijos Motinystės 
parapijoje šiaurinėje Chicagos 
dalyje. 

Išėjus į pensiją prel. Antanui 
Martinkui, kard. John Cody 
velionį paskyrė 1966 m. sausio 
13 d. Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos klebonu. Naujas klebonas 
sekė savo pirmtakus, bet remon
tavo bažnyčią, kuri jau buvo 
remonto reikalinga. Bažnyčią 
1966 m. lapkričio mėnesį 
uždarė, pamaldas atlikdavo 
mokyklos salėje, o po išdeko-
ravimo Didįjį Ketvirtadienį. 
1967 m. kovo 23 d., atidarė 
beveik naują Šv. J u r g i o 
bažnyčią, nors tas kaštavo dau
giau kaip 38 tūkstančiai dol 

Šv. Jurgio bažnyčia 1967 m. 
spalio 29 d. su parapiečiais ir 
kunigais šventė savo deiman
tinį jubiliejų, kuriame buvo 
iškilmingos šv. Mišios ir kar 
dinolo John Cody pamokslas. 
Jubi l ie jus buvo užba ig tas 
vaka r i ene Mar t i n i ąue 
restorane. Kun. Kishkūno ir 
parapiečių uoliu darbu buvo 
užbaigta mokėti ir parapijos 
skola bei dvas in iu būdu 
sustiprinta parapija. 

Kun. A. Kishkunas 1981 m. 
pavasarį išėjo į pensiją ir 
klebonu buvo paskirtas kun 
John Vyšniauskas, kuris buvo 
septintas parapijos vadovas. Bet 
kun. Albinas nepaliko parapi
jos. J i s ir to l iau t a r n a v o 
žmonėms dvasiniuose reikaluo 
se. Jis laikė 8:30 vai. ryto 
šv.Mišias lietuviškai. Buvęs 

klebonas su parapija šventė 90. 
vėliau 95 metų sukaktis, nors 
jau 1990 metais su kitomis 
trimis parapijomis buvo pa
skelbtas Šv. Jurgio parapijos 
uždarymas. Tai sunkia i 
pergyveno likę parapiečiai ir 
kun. Kishkunas, kuris turėjo su 
klebonu kun. Richard Dodaro 
išsikelti į Visų Šventų — Šv. An
tano parapiją. Bet buvęs 
klebonas neužmiršo savo 
parapiečių. Šv. Kazimiero 
šventėje jis su lietuviais ir 
LABAS organizacija paminėjo 
šventę ir laikė lietuviškai 
specialias šv. Mišias. 

1991 m. balandžio 20 d. su 
kurso draugu kun. Bernard 
Schield rengėsi atšvęsti kun. A. 
Kishkunas savo 55 metų 
kunigystės jubi l ie jų Visų 
Šventųjų — Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje. Bet kaip šven
timų dieną, balandžio 18, 
ketvirtadienį. 6:30 vai. ryto 
kun. A. Kishkunas atlaikė šv. 
Mišias, buvo sve ik inamas 
parapiečių, jiems pasakė, kad 
sekmadienį jis nenori jokių 
didelių iškilmių. Ir tikrai po 55 
metų ištikimos tarnybos Dievui 
ir žmonėms kun. Alban J. 
Kishkunas tą dieną atidavė 
savo sielą Kūrėjui. 

Tikrai buvo t inkama atšvęsti 
55 kunigystės metų, iš kurių 
lietuviams buvo skirti 43 m.. 
Bridgeportui 29. Jo draugai jam 
linki kaip kunigui ir draugui 
tęsti amžinybėje gyvenimą, 
palaikyti savo kaimenę tuo 
pačiu ramiu ir ištikimu būdu. 

Ses. J a n i n a 

Žurnalistų Jack Anderson ir 
Dale Van Atta sindikatinis 
straipsnis, pavadintas „Baltics 
decries unconditional U.S. aid to 
Moscow", pasirodė keliuose šio 
krašto laikraščiuose. Straips
nyje yra iškeliamas Pabaltijo 
valstybių žmonių nepasitenki
nimas dėl Amerikos 1.5 bilijono 
dolerių agrikultūrinės pagalbos 
suteikimo Sovietų Sąjungai. 

Netrumpas straipsnis buvo 
i š spausd in tas sekmadien į , 
birželio 9 dieną, „Pocono Re-
cord" laidoje. Šią vasarą 
Pabalt i jo valstybės skęs ta 
gėlėse. Tulpes ir gvazdikus, 
šimtai gėlininkų pardavinėja 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybių sostinėse. Ten gyven
tojai, neieškodami progos ar 
priežasties, vieni kitiems gėles 
padovanoja. Daugiausiai gėlės 
yra matomos prie paminklų 
tiems, kuriuos sovietų tankai 
t r a i škė ir šaudė la isvės 
s iek ianč ius beginkl ius 
demonstrantus sausio mėnesį. 
Tų kraštų gyventojai stebisi, 
kad amerikiečiai, neseniai buvę 
antikomunistai, dabar stengiasi 
gelbėti komunistinį režimą. 
Lietuviams, latviams ir estams 

mėnesį. Po visų svarstymų ir 
minčių palikta kuopos valdybai 
suformuoti seimui pasiūlymus. 
Valdyba, rimtai nutarus, pa
siuntė seimo pasiūlymų komisi 
jai penkis pasiūlymus. 

„Šėtono imper ja" nėra mirusi. 
Tai patvirtina jų valstybėse 
t ebe la ikoma pusės milijono 
g e r a i g ink luo ta Sovietų 
Sąjungos kariuomenė. 

J ie džiaugias senatoriaus Ro-
ber t Dole sugestijomis, kad t a 
pagalba neturėtų būti duota iš 
kar to , bet palaipsniui. M. Gor
bačiovui, vėl panaudojus brutalią 
jėgą, nukreiptą prieš demokra
tinius judėjimus, šalpa būtų tuo
j au pat sulaikyta. Reformistas 
Gorbačiovas žvelgia į ameri
kiečius per ružavus akinius, kai 
t u o t a rpu Pabaltijo k raš tų 
žmonės jį mato aiškioj šviesoj, 
nega l ėdami suprasti, kodėl 
a m e r i k i e č i a i skuba m e s t i 
puokštes gėlių mėsininkui. 

Straipsnio žurnalistai susitiko 
ir kalbėjosi su Pabaltijo valsty
bių politiniais vadovais ir kitais 
gyventojais. Jie sako, kad visi 
j iems kalbėjo ir pasakojosi atvi
ra i , drąsiai, nebijodami per
sekiojimo ir net mirties. Lietu
vos užsienio reikalų ministeris 
Algirdas Saudargas sakė: „Sa
vaime aišku, kad Amerikos 
valdžia t u r i pilną teisę pinigus 
duoti kam ji tik nori. Tačiau tą 
šalpą suės komunistinė korup
cija Maskvoje ir nė vienas lašas 
nenulašės respublikoms! Jeigu 
jūs nutarsite šitai į krizę pate
kusiai Sąjungai pagelbėti, mes 
irgi turė tume ką nors gauti . 
M a n o m a n y m u , še lp ian t 
Sovietų Sąjungą, tuo pačiu y ra 
stiprinama komunistų partija ir 
KGB"! 

Už barikadų parlamento 
rūmuose Vilniuje Lietuvos vice
prez identas Kazimieras 
Motieka stebėjosi, kad Amerika, 
šelpdama Sovietų Sąjungą, 
nepareikalauja Gorbačiovo 
atsisakyti naudojimo jėgos Pa 
baltijo respublikose. Broniaus 
Kuzmicko teigimu, „Sovietų 
Sąjunga nekeisianti savo pozici 
jos, nebent Amerika pareikš, 
kad Pabaltijo valstybės yra 
t a r p t a u t i n ė , o ne Sovietų 
Sąjungos vidaus problema". 

Lietuvos prezidentas Vytau
t a s Landsbergis yra pasi
piktinęs, kad Amerika rengia
si suteikti Sovietų Sąjungai 
pagalbą nereikalaudama iš jų 
jokių įsipareigojimų. „Tas juos 
tik paskatins ir toliau vykdyti 
karinius veiksmus prieš Lietu
vos gyventojus". 

Toliau straipsnyje pasisako 
Latvijos viceprezidentas Dainis 
Ivans, Latvijos Populiaraus 
fronto pirmininkas Romualdas 
Razukas ir Estijos prezidentas 
Arnoldas Ruutel . J ie visi 
pasisako prieš suteikimą pa
galbos Sovietų Sąjungai, kol ji 
neatsižvelgs į teisėtus Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos reikalavimus. 

Straipsnis yra baigiamas Esti
jos prezidento Arnoldo Ruutel 
žodžiais: „Mums yra patariama 
tylėti, būti kantriais, nesupti 
laivo, privalome laukti! Bet 
žmonės, kurie pradėjo skęsti, il
giau laukti nebegali!" 

Milijoninio tiražo dienraštis 
„Pocono Record" yra leidžiamas 
Pocono kalnų rajone. Strouds-
burg, Pennsylvania. Šis dien 
rastis visumet objektyviai infor
muoja apie įvykius Lietuvoje, 
tik visuomet rašydavo Vilnius, 
SSSR. Tuo reikalu skambinau 
į redakciją norėdamas atkreip 
ti jų dėmesį į Lietuvai daromą 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. birželio mėn. 20 d. 

skriaudą (manau, kad buvo ir 
daugiau, kurie skambino ir } 
redakciją rašė). Paskut in iu 

laiku, jie jau teisingai rašo — 
Vilnius, Lithuania. Dėkojau 
jiems už tai. 

Lietuviai Floridoje 

St. Petersburg, Fla. 

AMERIKOS-LIETUVIU 
KATALIKIŲ MOTERŲ 

VEIKLA 

Nors vietinės Katalikių Mc °-
rų sąjungos kuopos narės yra 
daugiausia vyresnio amžiaus, 
bet jos veikia visur, kiek laikas 
leidžia ir praėjęs kuopos susirin
kimas buvo gausus dalyvėmis ir 
darbingas. 

Išklausius visų valdybos narių 
raportus, r imtai galvota ir 
svarstyta mūsų organizacijos 
reikalai, kadangi artėja dvime-
tinis seimas Chicagoje rugpjūčio 

NOMINUOTA Į 1991 METŲ 
IŠSKIRTINĄJĄ MOTERĮ 

STASĖ SEMĖNIENĖ 

Daugelyje seimų praeityje 
buvo pagerbiama viena Ameri
kos lietuvė, išrenkama visos 
organizacijos narių balsavimu. 
Mūsų kuopa nominavo visuo
menės darbuotoją ir „Draugo" 
Moterų skyriaus redaktorę Sta
sę Semėnienę. 

DELEGATĖS Į SEIMĄ 

Nors seimo data dar gana 
toloka ir daug kas gali įvykti iki 
to laiko, delegatės į seimą, 
aplinkybėms leidžiant yra 
valdybos narės— Angelė Šūkis 
ir Donna Kamm. 

Koresp . 

Tarytum ranka palytėjo 
Tarytum sukluso manim 
Viršūnėm viršūnėm nuėjo 
Sugrįžo sugrįžo šaknim. 

(Just. Marcinkevičius) 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ČESLOVAS KARALIS 

Šių metų birželio 21d. sueina vieneri metai, kai netekome 
savo mylimo Vyro ir Tėvo. 

Šv. Mišios už a.a. Česlovo sielą bus atnašaujamos liepos 6 
d., 8 vai. ryto Palaiminto Jurgio Matulaičio lietuviu misijos 
bažnyčioje, Lemonte. 

Tuoj po Mišių vyksime pašventinti paminklą Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Visi giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti 

Žmona ir sūnūs 

Mūsų brangiai Draugei 

A.tA. 
JANEI DAUNORIENEI 

m i r u s , jos vyrą JUOZĄ, brolius ADOMĄ ir 
HENRIKĄ MACIEJAUSKUS bei jų šeimas nuošir
džiai užjaučiame ir kar tu l iūdime. 

Valė ir Mečys Bankauskai 
Danguolė ir Petras Griganavičiai 
Colleen ir Šarūnas Griganavičiai 
Katarina ir Jonas Pečkaičiai 
Lėlė ir Juozas Žvyniai 

A.tA. 
JANINAI DAUNORIENEI 

mirus , vyrui JUOZUI, seseriai ir broliams bei jų 
šeimom* reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą 

G. A. Armaliai 
I. Jakštienė 
V. K. Palčiauskai 

E. J. Purtuliai 
J. S. Šmaižiai 

A.tA. 
JANE DAUNORIENĖ 

MACIEJAUSKAITĖ 

Gyveno Chicagoje, Oak Lawn priemiestyje. 
Staiga mirė 1991 m. birželio 15 d. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje i4įr>ven<> 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozas, sesuo Valė 

Valiukėnienė, jos duktė Žydrė ir sūnus Rytis su šeimomis 
Australijoje; brolis Adomas Maciejauskas su žmona Dana bei 
jų dukros — Audronė Pe.škienė ir dr. Ramune Waters su 
šeimomis Chicagoje: brolis Henrikas su žmona Marta, gyv. 
Cleveland, OH, pusbrolis Jonas Čereška su šeima, gyv. Cape 
Cod, MA. Taip pat brolvaikis Ritis Maciejauskas ir jo šeima 
Lietuvoje bei kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Jaunimo centro moterų klubui, Lietuvos 
dukterų draugijai. Liet. Bendruomenei, Lietuvių Fondui ir 
kitoms lietuvių organizacijoms. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, birželio 21d. nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus Marųuette koplyčioje, 2533 W. 71 St 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 22 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gi;::.nes, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, sesuo ir broliai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Tel. 312-476 2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 merų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Rasa Poskočimiene demonstruoja 
vių centre Lemonte 

ada« Madų parodoje Lietu- St. Peterr-DUrg, FL 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2-33 West 71 st Street 
( hkago, Illinois 6062° 

1(312)^76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos H i l K Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50di Avenue 

Cicero, Illinois 60630 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 ^outh 50* Avenue 

( kero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
IAVVRENCE C. GASUNAS 
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DRAUGAS, ketvirtadienis. 1991 m. birželio men 20 d. 

x G i n t a r o v a s a r v i e t ė j e 
Union Pier. Michigan. prasidės 
šv. Mišios birželio 30 dieną, 
sekmadienį, 10 valandą Chica-
gos laiku ir tęsis per visą vasarą 
iki rugsėjo 1 d., sekmadienio, 
prieš Labor Day. 

x Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijoje ateinantį penkta
dienį, birželio 21 d., 7:30 vai. bus 
Akvilės Zaviša i tės parodos 
atidarymas. Paroda tęsis iki lie
pos 5 d. Visi kvieč iami 
aplankyti australietės meno 
tapybos darbų parodą. 

Alvydas Saplys iš Kanados. 
Pasaul io Lie tuv ių jaunimo 
sąjungos pirmininkas, ir Henri
k a s A n t a n a i t i s , buvus io 
kongreso komiteto pirmininkas, 
lankėsi Argentinoje ir tarėsi su 
kongreso rengimo pirmininke 
Ariana Rastauskaite ir kitais 
komiteto nariais kongreso ir at
vykimo į kongresą reikalais. 

x „Sun-Times" d ienrašč io 
birželio 17 laidos laiškų skyriu
je yra išspausdintas V. Ramonio 
laiškas, lyginant Kuwaitą su 
Lietuva ir amerikiečių politiką 
To paties dienraščio birželio 19 
d. laidoje yra Maureen Mickus 
laiškas apie pašalpą ir rūpestį 
senais žmonėmis. 

x Lietuvių Žaga rės k lubo 
narių susirinkimas bus ketvir
tadienį, birželio 27 d., 1 vai. po 
pietų Kojak salėje, 4500 S. 
Talman Ave. Nariai prašomi 
dalyvaut i , nes yra svarbių 
reikalų aptarti . Po susirinkimo 
bus vaišės. 

x P r a t ę s ė p renumera tą , o 
už kalėdines korteles, kalendo
rių, pridėjo po 20 dol. auką: 
Frank Janulis . Sunny Hills, 
F la . . Sn ieguolė J u r s k y t ė , 
Philadelphia. Pa.. Romanas 
S t r o p u s . Palos Hills , 111., 
Klemensas Pivoriūnas, River-
dale. 111., Vytas Zdanys. West 
Ha r t fo rd . Conn., J u r g i s 
Fedorovičius, Needham, Mass., 
K. Š id lauskas , Roslindale, 
Mass. Visiems tariame ačiū. 

x Lietuvos Vyčių Mid-Ame-
rica distrikto t radic inis 
piknikas bus Stankų restorane 
ir sode Pines Beverly Shores, 
Rte 12 ir Indiana. Bus bufetas, 
muzika ir laimėjimai. Bus 
galima pasidžiaugti šviežiu 
l a u k ų oru draugams ir 
šeimoms. Nuo Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčios autobusas 
išeis 10:30 vai. ir nuo Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčios 11 
vai. rytą. Autobusas { Chicagą 
grįš 5:30 vai. p.p. Informacijai 
galima skambinti Estelle Ro-
gers tarp 8 ir 11 vai. ryto tel. 
312-925-3948. Rezervuotis 
vietas iki birželio 25 d. 

x Kun. A. Jurgelaitis, Pro-
vidence, Arz.. Valeria Gasiūnas, 
Brooklyn, N.Y., Elena Giedrai
tis, Michigan City, Ind., Vacius 
Lelis, Sterling Hts., Mich., 
Liuda Unguraitis, Brecksville, 
Ohio. Paul R. Sodeika, Willard, 
Ohio, Antanas Ragauskas, Ci
cero, 111. ,,Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai su 
p renumera tos pratęsimo 
mokesčiu, pridėjo ir po 20 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Bronius Blinstrubas iš 
Oak Lawn, 111.. „Draugo" 
nuoširdus rėmėjas, garbės 

x Cicero Amerikos Lietu
vių Taryba rengia tragiškųjų 
birželinių įvykių minėjimą 
birželio 23 d., sekmadienį, Ci
cero. Iškilmingos pamaldos 
birželio 23 d. 11 vai. r. Šv. An
tano parapijos bažnyčioje. Šv. 
Mišias atnašaus ir tai dienai 
pritaikytą pamokslą pasakys 
kun. dr. K. Trimakas. Pamaldų 
metu bažnyčioje giedos pa
rapijos choras. Po pamaldų 12 
vai. minėjimas Sv. Antano 
parapijos salėje. P a s k a i t ą 
skaitys „Varpo" redaktorius 
Antanas Kučys. Meninę pro
gramos dalį atliks Moterų seks
tetas, vad. muz. J. Sodaičio. 
Eilėraštį deklamuos Sofija 
Palionienė. Po minėjimo kavu
tė, kurią paruoš Ir. Pranc-
kevičienė su talkininkėmis. 
Maloniai kviečiame organiza
cijas su vėliavomis ir visuomenę 
dalyvauti minėjime. 

x Vladas Sinkus, Western 
Springs, 111., lietuvių organiza
cijų darbuotojas, Adolfas Dir
gėla, Oak Lawn, 111., Vaclovas 
Mažeika, Park Ridge, 111., Kazys 
Gasiūnas, York, Pa. , Paul 
Stonikas, Darien, 111., „Draugo" 
rėmėjai, garbės prenumerato
riai, pratęsė prenumeratą viene
riems metams su 20 dol. auka. 
Labai dėkojame. 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka ir įrašome į garbės 

Prez Vytautas Landsberg.s, būdamas Chicagoje, 1991 m. gegužės 15 d. priėmė Amerikos Lieta-
v ^ T a r y ^ s delegac l ją Iš kaires: U . Eug. Bankus, ini P. Narut.s, S t » f ^ ^ a ^ ™ 
V » , a i ^ dr Vyt Dargis. Mr. Gumuliauskis. P Bočas, B. Vilutiene, inz. ALT pirm. G. ^*™^ 
^ ^ ^ ^ b e r ^ K . O k s a s . D a . a M e ^ . M Marcmk .n . a D u m o r ^ ^ D ^ -

skis, St Briedis, Valdemaras šadau.kas. dr. A. Statkev.c.us. adv . ^ J ^ ^ T a m u l a i č i o 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

prenumeratorius, buvo atvykęs prenumeratorių sąrašą: dr 
,Draugą", pratęsė prenumera- Birutė Balčiūnas, Baltimore, 

tą. paaukojo 20 dol. už kalėdines 
korteles, kalendorių ir kitą 20 
dol. pridėjo dienraščio stip
rinimai. Labai dėkojame už 
lietuviškos spaudos palaikymą. 

x Vytautas P ^ Janulaitis, 
Oak Lawn, 111., P. Petrenas, 
Sudbury, Ont., Kanada, „Drau
go" garbės prenumeratoriai, 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams ir kiek
vienas pridėjo po 40 dol. aukų. 
Nuoširdus ačią už palaikymą 
savos spaudos. 

x Pratęsė prenumeratą, 
pridėjo 20dol. už kalėdines kor
teles, kalendorių: Msgr. Simon 
Morkūnas, Siux City, Iowa, 
Albinas Gidauskas, Joseph 
Guzulaitis, Chicago, 111., Mery 
Gelvickis, Hamond, Ind., Elena 
Lapenas, Oak Forest, 111., Alfon
sas Jakubėnas, Sun City, Az., 
Sophie Jurkūnas, Oak Lawn, 
111.. Ona Alekna, Miami Beach, 
Fla., Marija Mazieža, Chicago, 
111., Stasys Dargis, Oak Lawn, 
111. Visiems tariame ačiū. 

x Birželio 29 d. šeštadienį, 
7 v.v. Jaunimo centre kon
certuoja kaimo kapela iš Kauno, 
„Griežlė". Visi bilietai po 10 dol. 
Vietos rezervuotos. Bilietus 
kviečiame įsigyti iš anksto 
„Pa t r ia" dovanų parduotuvėje, 
2638 W. 71 St. Rengia Brighton 
Park Lietuvių namų savininkų 
draugija. 

(sk) 

x Dail. Akvilės Zavišaitės 
pastel inės tapybos darbų pa
roda at idaroma birželio 21 d. 
penktadienį, 7:30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre Pa
roda tęsis iki liepos 4 d. Visi 
maloniai kviečiami atsilankyti 

(sk) 

x 55 SV. MAISTO PRO
DUKTŲ pristatome į namus 
LIETUVOJE: cukrus, ryžiai, 
mėsa, miltai , kondensuotas 
pienas, olandiškas sūris, špro
tai, aliejus, razinos, riešutai, 
kava, arbata, prieskoniai ir 1.1. 
- $95 ŠVENTINIS SIUNTI
NYS: kava, razinos, riešutai, 
šp ro t a i , mėsa . š a m p a n a s , 
šokoladas dėžutėse, gėlės — $65. 
Transpak, 2628 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, te l . 
312-936-7772. 

fsk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl«la 

Oanglam* ir taisoma 
visų rūsių stogus 

Tai. 312-434 9656 arba 
312-737-1717 

x Pasaulio lietuvių centro 
gegužinė bus sekmadienį, lie
pos mėn. 7 d.,tuojau po šv. Mi
šių. Bus puikūs lietuviški val
giai, gėrimai ir įvairūs užsiėmi
mai. Visus kviečiame praleisti 
sekmadienio popietę jaukioje 
nuotaikoje Centro sodelyje 
Lemonte. 

(sk) 

Md., Antanas Bušmanas, Wor-
cester, Mass. Vytautas Šerėnas, 
Watsonville, Cal., Vija Gedgau
dienė, Newhall, Cal., Alius 
Aust ras , Bra in t ree , Mass., 
Pranas Gudaitis, Lockport, III., 
Jonas Butvilą, La Grange, III., 
Felicija Gresys, Chicago, 111., 
Dėkojame už palaikymą savos 
spaudos. 

x Bronius Ginčauskas , St. 
Petersburg, Fla., mūsų bendra
darbis , skulptor ius Pe t r a s 
Vėbra, Chicago, 111., Lionginas 
Pliura, Racine, Wisc., Julija 
Sachauskas, Chicago, m., Helen 
Schanel, Wood Dale, 111., Elena 
Pagirys, Holloyvvood. Fla., Mar
cele Mackus, Cicero, 111. Stasys 
Liepas, New Buffalo, Mich., 
„Draugo" garbės prenumerato
r ia i , rėmėjai, pra tęsė 
prenumeratą su 20 dol. auka. 
Labai dėkojame. 

x P ra tęsdami p renumera 
tą, pridėjo po 20 dol. už kalė
dines korteles, kalendorių: 
Vilius A. Juška, Winter Haven, 
Fla., Izabele Montvila. Melrose, 
Mass., Jonas ir Maria Vidūnai, 
Auburn , Mass. , Aldona 
Laurinaitis, I>emont, 111., Justas 
Punkris, Gulfport, Fla., Stasys 
Liutikas, Waterbury, Conn., J. 
Didžiulis, Fort Lauderdale, Fla. 
Visiems tariame nuoširdų ačiū. 

KONGRESAMS SUEINA 
25 METAI 

Birželio 19 d. sukanka 25 
metai, k a i lietuvių jaunimas 
Dainavos stovy K avietėje pra-

x Už a.a. Marių Sayų-Sa-
jauską iš Warren, MI, birželio 
20 d. bus pradėtos laikyti grego-
rinės šv. Mišios Chicagos 
marijonų koplyčioje vienerių 
metų mirties sukaktuvių proga. 
Jos bus laikomos kasdien iki 
liepos 19 d. Artimieji ir draugai 
prašomi pasimelsti kartu. 

(sk) 

x KARGO I LIETUVĄ: dra 
bužiai, maistas, vaistai. MUITO 
NĖRA, KIEKIS NERIBOTAS. 
Pristatome į namus pigiau
siomis kainomis. Siuntinius 
mums siųskite paštu arba UPS. 
RŪKYTOS MĖSOS GAMINIAI 
su pristatymu į namus — 22 sv. 
tik $80. Pervežame dolerius į 
Lietuvą. Atlanta Import-Ex-
port, 2719 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629. tel. 312-434-2121. 

(sk) 

NAMAMS PIRKTI PA-

x Kanklės, skudučiai, bir
bynės iš Vilniaus su vado
vėliais ir gaidomis parduodami 
žema kaina. Kreiptis: Giedrė, 
tel. 312-776-7579. 

(sk) 

x Prieš bet kur užsakant 
paminklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
r inkimą, matys i te g ran i 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 pagei
dauta. Savininkai Lilia ir Vili
mas Nelsonai, (312) 445-6959. 

(sk) 

x NAUJAS „ŽAIBO" #10! 
10 kg. (22 sv.) skaniausių mėsos 
produktų: 4 dėž. po 0,5 kg. kum
pis konservuose, 2 kg. file 
pievelėje, 1,5 kg. lietuviškas 
skilandis, 1,5 kg. „Servilatas" 

dėjo pirmojo Pasaulio lietuviu 
jaunimo kongreso programą 
studijų sava i t e . 1963 m. tuome 
tiniam PLB pirmininkui Juozui 
Bachunui kilo mintis, kuri tapo 
išeivijos g y v e n i m o esmine 
dalimi, pa la ipsniui augo ir plė
tėsi , k a i p 17-kos k r a š t u 
Dainavoje pasodinti spygliuo
čiai, š iandien tebežaliuojantys. 

1966 m. P L J kongrese ir buvo 
d a u g i a u s i a k r a š t ų atsto
vaujama iš visu šešių tokių 
sąskrydžių — 17 Suskaičiavus 
dar 1972, 1975-1976 . 1979. 
1983 ir 1987-1938 kongresus, iš 
viso dalyva\< atstovų iš 21 
krašto ir penkių žemynų. Patys 
kong re sa i vyko aštuoniose 
šalyse (JAV. Kanada, Anglija. 
Vokietija, Argent ina , Urug
vajus, Brazilija ir Australijai. 
apie tūkstant is jaunimo keliavo 
į užjūrio šalį kongresuose daly
vauti. Oficialioji PLJK apyvarta 
s iekia m a ž d a u g milijoną 
dolerių, kongreso rengėjų (PLB. 
PLJS ir PLJK komitetų) užsi
dirbtų ir visuomenės suaukotų, 
ypač a tgabent i užjūrio atsto
vus. 

Šeštajame PLJK Australijoje 
prieš pusketv -tų metų jau daly
vavo pirmojo kongreso dalyvių 
vaikai. Septintasis PLJK įvyks 
1991 gruodžio 18 — sausio 8 
Pietų Amerikoje, Šį kar tą daly
vaujant ir būrel iui stebėtojų iš 
Lietuvos. 

Šešių kon^r^sų studijų savai
tėse da lyvav po 120-180 atsto
vų, o jaunimo stovyklose tarp 
330 i r 450 dalyvių . Kiek
v i e n a m e ;? jų d idž iaus ias 
visuomenina renginys sutelkė 
po maždaug J0O0 svečių. 

Studijų d ose kraš tų atsto
vai (nuo II JK išrenka Pasaulio 

lietuvių jaunimo sąjungos 
valdybą, nusprendžia būsimojo 
kongreso vietą bei laiką, 
nutarimais apmeta ateities 
veiklos gaires. Stovyklos — la
biau pramoginiai užsiėmimai. 
Jaunimo amžiaus vidurkis 
pastovus — 19.5 metų. 

Dabartinė PLJS valdyba 
(Toronte) renka duomenis ir 
įspūdžius apie 25 kongresinės 
veiklos metus. Tarp jspūdin 
giausių pergyvenimų kongresų 
dalyviai mini 1972 m. studijų 
dienų metu gautą žinią apie 
susideginimą už Lietuvos 
laisve, 1975 m. kūčias Ar
gentinoje ir kelionę laivu per La 
Platos upę, 1979 m. stovykloje 
Anglijoje visų dalyvių surengtas 
lietuviškas vestuves, 1983 m. 
studijų dienų programą 
Kanadoje, 1988 m. „Kryžių 
kalno" apeigas stovykloje prie 
Adelaidės. 

Kiekvieno kongreso rengimo 
metu vyksta diskusijos, ar ap
simoka tiek daug sutelkti lėšų 
tokiam renginiui. Lietuvių 
visuomenė dosniai atsako savo 
parama, šeimos — priimdamos 
svečius j namus ir siųsdamos 
savo jaunimą j kongresą. 

Šių metų Kalėdų atostogų 
metu jaunimas rinksis Buenos 
Aires. Argentinoje, studijų 
dienoms, Urugvajuje talentų 
vakarui bei Naujųjų Metų su
tikimui, stovyklai ir uždarymui 
Sao Paule, Brazilijoje. AS 

JUDRUS LIETUVIŠKAS 
GYVENIMAS 

Šie metai yra didelių švenčių 
ir renginių metai. Opera su 
savo įspūdingais spektakliais. 
Vos tik nuskambėjus operos 
arijų garsams, jau skubame į 
dainų šventę. Žvelgiant j di
džiulę salę darosi kažkaip gera 
ir smagu, nes mūsų čia dar tiek 
daug. Širdyje jauti, kad esame 
viena nedaloma tauta. Dainose 

apdainuotas Nemunas priklau
so Lietuvoje gyvenant iems 
lietuviams, bet jis priklauso ir 
mums. Norime ten nuvykti, pa
vaikščioti Nemuno pakrantė
mis, pasidžiaugti Baltija. Kai 
kalbėtojai savo sveikinimais 
linki Lietuvai laisvės, mes iš 
visos š i rdies š a u k i a m e — 
Lietuva, Lietuva. . . Tas 
šauksmas galbūt nejučiomis 
perduodamas mūsų jaunesnei 
kartai. Mes tikime, kad jie ir po 
mūsų. reikalui esant, dar ilgai 
šauks — Lietuva, Lietuva... 

Lietuvių centre judėjimas ir
gi didelis. Čia vyksta meno pa
rodos, minėjimai, šventės. Labai 
gražiai , dideliu džiaugsmu 
sutikome Lietuvos prezidentą 
Vytautą Landsbergį. Jis savo 
jautriu žodžiu priminė sunkų 
Lietuvos kelią į laisvę ir 
nepriklausomybę. Pajutome — 
jei gimei lietuviu, juo privalai ir 
būti. 

Nelabai seniai šventėme Mo
tinos dieną, o šiandien, birželio 
16, jau minime Tėvo dieną. 
Laimingi, kurie dar turime savo 
tėvus . Sveik iname juos 
asmeniškai. Dėkojame jiems už 
meilę, rūpestį, labai dosnias 
rankas savo šeimai, savo tautai. 
Tie, kur ie jų nebe tu r ime , 
prisimename juos savo maldose. 

Ši diena taip pat yra susi
kaupimo, liūdesio ir prisi
minimų diena. Prisimename 
siaubingas 1941 metų birželio 
dienas. Gyvuliniuose vagonuo
se užda ry tus l i e t u v i u s , 
tremiamus į Sibiro taigas, į 
mirtį. Prisimename ir sausio 
tryliktos dienos žuvusiuosius. 
Jie savo kraujo ir gyvybės auka 
gynė vos pradedantį aušti lais
vės ir neriklausomybės rytą. 
Mes tikime, kad praėjus sunkų 
priespaudos ir tremties kelią, 
augs didelė, laisva, nemirštanti 
tauta. 

Vienos minutės susikaupimu 
pagerbėme žuvusiuosius. Tau-

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— „Lietuvių žinios", lei
džiamos St. Petersburgo, Fla., 
lietuvių, paminėjo savo 15 metų 
suKanti. iš pirmųjų redaktorių 
gyvi likę Angelė Kamiene ir 
Kęstut is Grigaitis, mirę dr. 
Henrikas Lukaševičius ir Kazys 
Kleiva. Dabar redaguoja St. 
Vaškys, jam padeda S. Vaškienė 
ir K. B. Gaižauskai. Biuletenis 
išeina kas mėnesį. 

— JAV LB Floridos apy
gardos nauja valdyba išrinkta 
ir pareigomis pasiskirstė: pirm. 
J. Gerdvilienė, vicepirm. L. Jur-
gėlaitė, sekr. St. Kasias, ižd. L. 
Kynienė, kun. M. Čyvas ir J. 
Taoras. Revizijos komisiją su
daro: L. Bajorūnas, Marius 
Sodonis ir R. Zotovienė. 

VOKIETIJOJE 

— A.a. Angel ika Damb-
rauskaitė-Braner po sunkios 
ligos mirė Schwetzingene. Ji 
buvo gimusi Oldenburge, Šiau
rės Vokietijoje, 1945 m. gruo
džio 19 d. Nuo 1956 m. visa 
šeima gyveno Schwetzingene. 
Kurį laiką gydėsi ir mokėsi 
Šveicarijoje, vėliau Vasario 16 
gimnazijoje. Nuliūdime liko du 
sūnūs. Laidojimo apeigas atliko 
kun. J. Dėdinas ir kun. Fr. 
Skėrys. 

— A. a. Arvydas Burškaitis 
mirė Šiaurės Vokietijoje. Buvo 
gimęs Skaudvilėje 1938 m. kovo 
21d . Dirbo aklųjų fabrike. 1980 
m. pagal žmonos kilmę išvyko į 
Vokietiją ir čia visą laiką dirbo 
fizinį darbą. Nuliūdime liko 
žmona Annelyzė, sūnus ir dvi 
dukterys. Lietuvoje liko sesuo 
ir motina. 

— A.a. J o n a s Jurkai t i s 
mirė Weinheimo ligoninėje. 
Velionis buvo iš Klaipėdos 
krašto, nuo Rusnės. Lietuvoje 
mokytojavo įvairiose vietose, 
ta ip pat buvo mokytojas Vokie
tijoje. Kurį laiką buvo vokiečių 
kariuomenėje ir 10 mėnesių 
nelaisvėje. Taip pat mokytojavo 
lietuvių gimnazijoje. Nuliūdime 
liko žmona. 

— A. a. Vilius Viliūnas, 
gimęs Žemaičių Naumiestyje, 
d i rbęs Belgijoje anglių 
kasyklose, buvęs amerikiečių 
darbo kuopose, mirė šių metų 
balandžio 17 d. Ostersheime. 
Nuliūdime liko žmona, duktė, 
du sūnūs, sesuo ir trys broliai 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. 

— A.a. Jonas Ermonatis 
mirė šių metų kovo 28 d. 
Ke rpen -Manhe im mieste. 
Velionis buvo gimęs Rupėkių 
km., Šimkaičių valsč., Raseinių 
apskr. 1914 m. Kurį laiką 
gyveno Jurbarke. Į Vokietiją at
vyko 1959 m. Nuliūdime liko 
žmona Mari ja Ramonaity-
tė-Ermonatienė, dukra ir ir 
sūnus su šeimomis. 
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Šeirr mkes Lietuviu centi 
E K aliūnienė. Juodvalkiene. B 

Laukaitienė, 

tos himnas nuskambėjo primin
damas, kad šviesa ir tiesa mūs 
žingsnius telydi. 

Bronius Černius iš Marųuette 
Parko , nešdamas Lietuvos 
vėliavą, per 4 valandas atbėgo 
į Lietuvių centrą Lemonte. Tai 
jo auka Lietuvai. Kaip būtų 
gera, kad Lietuvai jaų užtektų 
aukų ir kraujo. Kaip būtų gera, 
kad lietuvis savoje žemėje jaus
tųsi saugus ir ramus. Kaip būtų 
gera, kad lietuvis būtų pats savo 
šalies šeimininkas. 

Džiaugiamės, kad Lemonte 
t u r i m e n a m u s , kuriuos 
vadiname Lietuvių centru. 

Bronė Nainienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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




