
Tn'TT LT^a/VP-Y O? COKGRSSS (GRATIS) 
R*EFERENCE DEPARTMSMT 
SE^IALS DIVISIOAT 

wAfi!iiMGTo::, ne 20025 p*.* 

~rn LinrnLJ/\iMi/xrM \A/aF*i_r>-v\/iiz> D/Xlt_V 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 

TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Vol. LXXXII Kaina 35 c. KETVIRTADIENIS - THURSDAY. h GSĖJ1S - SEPTEMBER 26, 1991 Nr. 188 

Armėnija ir 
Azerbaidžanas pasirašė 

taikos susitarimą 
Jelcino pastangų laimėjimas 

Maskva. — Rugsėjo 24. — 
Pirmsis didesnis po komunistų 
pralaimėjimo įvykis tarprespub
likinėje diplomatijos eigoje buvo 
pasirašymas formalaus susita
rimo, pagl kurį turi būti pradė
tos Nagorno-Karabacho taikos 
derybos. 

Po 14 valandų sunkių ir 
įtemptų pasitarimų pasiektas 
s u s i t a r i m a s , į kurį į e ina 
paliaubos, kurios įsigalioja tuo
jau pat, yra tarpininkų rezul 
tatas, kurių svarbiausias asmuo 
yra Boris Jelcinas, Rusijos Fe
deracijos prezidentas, kuriam 
padėjo Kazachstano prezidentas 
Nursultan Nazarbajevas. Praė
jusį savaitgalį abu politikai 
labai daug dirbo, kad įvyktų 
taika tarp tų dviejų bendruo
menių — armėnų daugumos ir 
azerbaidžanų mažumos, į kurių 
ginčą įsitraukė ir abi respub
likos — Armėnija ir Azerbai
džanas. 

Kompromiso d o k u m e n t a s 
Nagorno-Karabacho nei a 

mumų me tu per 3 m e t u s 
žuvo daugiau kaip 800 žmonių. 
Kai Jelcinas tarėsi su abiejų 
pusių atstovais, jis vienos per
traukos metu išreiškė, kad dis
kusijos vyksta labai sunkiai, o 
tuo pačiu metu buvo girdėti 
lauke šūviai. Šie pasitarimai 
vyko Zeleznovodsko mieste, pie
tinėje Rusijos dalyje. Jelcino 
misija s u t a i k i n t i šias dvi 
grupes, kurių ginčai vyksta 
dešimtmečiais, reiškia Krem
liaus izoliaciją, o ypač po 
perversmo, ir didelį Jelcino 
laimėjimą, jei ši jo misija t ikrai 
pasiseks 

Pasirašytoji sutartis esanti 

kompromiso dokumentas, pasą 
kojo Armėnijos prez. Levon Ter-
Petrosyan. Niekas nesąs pilnai 
patenkintas, tačiau laiko būti
nybė verčianti tai daryti. Iš. 
pasiūlytųjų 12 punktų, tik du 
tėra visiškai priimtini abiem 
pusėm. Pasitarime taip pat 
dalyvavo ir Azerbaidžano prez. 
Ayaz Mutalibov. Praeityje šiam 
regionui Gorbačiovas mažai 
teskyręs laiko, pareiškė vado
vaujantys asmenys pasitarimų 
metu, rašo Reuterio žinios. 

Niekas nepasi t ik i Maskva 
Psitarimai įvyko buvusioje ko

munis tų dachoje. griežtai 
vyriausiems partiečiams tepri-
einamoje vietoje. Tai ta pati 
vieta, kurioje prez. Gorbačiovas 
urėjo susitikimą su Vokietijos 
ancleriu Helmut Kohl. Pra

nešta, jog sutarta, kad Rusija ir 
Kazachstanas stebės tolimesnį 
pasitarimų procesą. Vienas 
dalykas paaiškėjo, jog abi pasi
tarimų pusės nepasitiki Centru 
Mask voje. Paktas čia buvo pasi
rašytas keturių respublikų ats
tovų, kartu dalyvaujant abiejų 
pusių atstovams, kariškių ir po
licijos oficialiems pareigūnams. 

Susitarimo tekstas nebuvo 
viešai paskelbtas, bet šalia 
minė tų pal iaubų, d a r esą 
susitarta, kad bus bandoma 
nuginkluoti tautinės policijos 
būrius iki sausio 1 dienos. Bus 
bandoma sugrįžti į 1988 metų 
ramią situaciją. Sakoma, jog 
Armėnija sutikusi atsisakyti 
prijungimo minties savųjų ar
mėnų, o Azerbaidžanas sutikęs 
respektuoti Karabacho armė
nus. 

VLIKo susitarimas su 
Lietuvos vyriausybe 

Washingtonas. Rugsėjo 24 d. 
- 1991 m. rugsėjo 7 d. VLIKo 
delegacija — pirm. dr. K. 
Bobelis, vicepirm. dr. A. Budrec 
kis ir P. Narutis, ELTOS dir. J. 
Bobelis bei Amerikos Lietuvių 
Tarybos atstovas dr. J. Genys 
Maskvoje dalyvavo Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijoje. 

VLIKo Informacijos tarnyba, 
tarp kitko, atsiuntė ir šį pra
nešimą, jog iš „Pirmo žvilgio at 
rodė, kad VLIKas užbaigė savo 
ilgametę kovą dėl Lietuvos ne
priklausomybės. Anaiptol! Lie
tuvos ministro pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus kvieti
mu, VLIKo atstovai iš Maskvos 
važiavo į Vilnių aptarti toli
mesnę VLIKo veiklą ir patirti 
apie Lietuvos vyriausybės poli
tinės veiklos planus. 

Lietuvos ministras pirminin
kas G. Vagnorius p r iėmė 
VLIKo delegaciją rugsėjo 14 d. 
Susitikime taip pat dalyvavo 
Lietuvos vyriausybės sekreto
rius K. Čilinskas ir direktorius 
A. Skaisgiris. Pokalbis buvo po
zityvus ir naudingas. Vilniuje 
teko pasitarti su pagrindinių 
politinių grupuočių vadais bei 
duoti interviu Lietuvos televi 
zijai. 

Rugsėjo 20 d. Lietuvos Res 
publikos vyriausybės būstinėje 
buvo formaliai pasirašytas pro 
tokola.-. tarp Lietuvos Respubli 
kos vyriausybes ir VLIKo. 
Esminiai susitarimo punktai 
pabrėžė, kad VLIKas pasiekė 

savo pagrindinį tikslą — nepri 
klausomą, demokratinę Lietu
vos Respubliką. VLIKas ir Lie
tuvos vyriausybė susitarė dėl 
palaipsniško VLIKo lėšų per
davimo Lietuvos vyriausybei ir 
dėl VLIKo ELTOS biuletenių 
integravimo į Lietuvos ELTOS 
tarnybą. Lietuvos vyriausybė 
kvietė VLIKą ir toliau talki
ninkauti atsikūrusiai Respub
likai. Taip pat buvo išreikšta iš 
vyr iausybės pusės padėka 
VLIKui už moksliškai pagrįstą 
memorandumą Sovietų repara
cijų Lietuvai klausimu, kuris 
padės Respublikai ekonominėse 
derybose su Kremliumi, 

Rugsėjo 23 d. Lietuvos prezi
dentas Vytautas Landsbergis 
priėmė VLIKo pirm. dr. Kazį 
Bobelį. Respublikos vardu jis 
pareiškė padėką VLIKui už il
gametes pastangas atstatyti 
Lietuvos nepriklausomybe ir 
įgyti Respublikai tarptautinį 
pr ipažinimą. Prezidentas 
Landsbergis deda viltį, kad 
VLIKas ir jo padaliniai prisidės 
prie Lietuvos Respublikos viso
keriopo atstatymo darbo". 

— Washingtone, Los Ange
les, Chicagoje buvo suruoštos 
praėjusį sekmadienį ukrainie
čių demonstracijos, kuriose 
buvo reikalaujama, kad Ameri 
ka pripažintų Ukrainos respub 
liką nepriklausoma valstybe. 
Panašios demonstracijos vyko ir 
Kanadoje, kur gyvena daug uk 
rainiečių. 

Patenkintas Rusijos Respublikos prezidentas Boris JeLinas, dešinėje, kalbasi su reporteriais Baku 
mieste, kad pavyko suvesti priešingo nusistatymo paįf įas Kaukazo regione pasitarimui Nagorno-
Karabacho teritorijos klausimu, kuri yra Azerbaidžano teritorijoje. Su Jelcinu matyti Kazachu 
Respublikos prez Nursultan A. Nazarbajevas, kairėje, o viduryje už ju stovi Azerbaidžano 
Respublikos prez. Ayaz Mutibovas. 

Prezidento laiškas prezidentui 
Jo Kilnybei 
Lietuvos Respublikos Prezidentui 
Vytautui Landsberg iu i 
Vilnius, Lietuva +, 

Gerb iamas P o n e P r e z i d e n t e , 
džiaugiuosi galėdamas pranešti , kad Jungt inės Amerikos 

Valstijos pasirengusios atnaujinti diplomatinius ryšius su Jūsų 
vyriausybe. 

Kaip žinote, Amerika pripažino Lietuvos Respubliką 1922 
meta is ir šio p r ipaž in imo n e a t š a u k ė . Mes n i e k a d a 
nepripažinome Lietuvos inkorporavimo prievarta į Sovietų 
Sąjungą ir didžiuojamės, kad palaikėme lietuvių tautą daugeliu 
sunkių momentų per praėjusius penkiasdešimt vienerius metus. 
Todėl man ypač malonu, kad neseni įvykiai įgalino Jus atgauti 
savąjį nepriklausomos valstybės statusą, o mus pasikeisti 
diplomatais. Jungtinės Amerikos Valstijos tikisi, kad mūsų 
dvišaliai santykiai bus nuoširdūs ir savitarpiškai naudingi. 

Pasaulis nepamirš Lietuvos žmonių drąsos ir drausmingumo 
ir Jūsų paties narsaus vadovavimo gūdžiomis sausio dienomis 
ir taip pat niūriomis nepavykusio perversmo dienomis. Man 
buvo malonūs mūsų susitikimai. Tikiuosi ateityje užmegzti 
glaudžius ir tvirtus JAV bei Lietuvos santykius. 

Amerikiečių vardu prašau priimti mūsų sveikinimus Jums 
ir visiems Lietuvos žmonėms Jūsų pelnytos lasivės ir nepri
klausomybės proga. 

Su pagarba 
Baltieji rūmai 
VVashingtonas 
1991 m. rugpjūčio 31 

Išlikusio turto atsiėmimas 
Vilnius. — „Lietuvos a idas" Jeigu dokumentų Valstybinis 

neseniai paskelbė žinią, kaip at- archyvas neranda jis apie tai 
siimti dar išlikusi turtą. 

Vyriausybė rugpjūčio 15 
nutarimu Nr. 331 patvirtino 
piliečių prašymų dėl nuosa
vybės teisės į išlikusį nekilno
jamąjį turtą padavimo tvarką. 

Ja nustatoma, kad kartu su 
prašymu reikia pateikti ir nuo
savybės teise patvirtinančius 

tur i informuoti valdybą, o ši -
suinteresuotąjį Šiuo atveju 
suinteresuotas p:kietis nuosa
vybės teisę gali IT >cinėti teisme. 

Asmuo padavė:- orašymą dėl 
dokumentų išdavimo, už pa
s l augas tur i sumokėti 100 
rublių ir pateikti valdybai 
kvitą. 25 proc ; ,o mokesčio 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Amer ika ir jos sąjunginin
kai, kaip praneša Reuterio žinių 
agentūra, dirba slapta, kad pa
dėtų Sovietų Sąjungai išmokėti 
70 bilijonų dolerių skolą užsie
niui, pranešė vienas oficialus 
JAV pareigūnas, prašęs nera
šyti jo pavardės. 

— Britanijos Darbo partijos 
narys Ted. Leadbitter pareika
lavo, jog 78 metų britas John 
Cairncross būtų išduotas iš 
Prancūzijos, kai jis prisipažino 
šnipinėjęs Sovietų Sąjungai. Jis 
visą laiką buvo įtariamas kar
tu dirbęs su tokiais žymiais 
šnipais kaip Kim Philby, Do-
nald Maclean, Guy Burgess ir 
Anthony Blunt. 

— Ukrainiečių Tautinė orga
nizacija, kuri apima visas jų or
ganizacijas, išsiuntinėjo visiems 
JAV senatoriams ir visiems 
kongresmenams laiškus, prašy
dama, kad jie ragintų prez. 
Bushą užmegzti diplomatinius 
ryšius su Ukrainos respublika. 

— R u s i j o s ir Ukra inos 
respublikų susi tar imu, Uk
rainos Prezidiumas paskyrė 
savo atstovą Voiodymyr Kry-
zhanivsky a t s t ovau t i savo 
Respublikai Maskvoje. 

— Jugoslavijoje pirmą kartą 
jau 24 valandas tęsiasi ginklų 
paliaubos ir nebegirdėti šūvių 
Kroatijos Respublikoje. į kurią 
buvo įsiveržę Jugolsavijos fede
ralinės kariuomenės daliniai. 

Gruzijoje vis neramu 
Sostinėje įvestas nepaprastos padėties stovis 

Tbiisi, Gruzija. Rugsėjo 23 d. 
— Čia praėjusį svaitgalį įvykus 
neramumams, opozicijos pajėgos 
prieš savo prezidentą, okupavo 
Gruzijos televizijos būstinę ir 
reikalavo pasitraukti prezi
dentą Zviad Gamsachurdiją. 
Jam ištikimi daliniai buvo 
apsupę vyriausybės įstaigas, 
kad apsaugotų nuo pašalinimo 
prezidentą. Oponentai kaltino 
prezidentą trukdant nepriklau
somybės sąjūdžiui galutinai lai
mėti nepr iklausomybę ir 
skriaudžiant tautines mažumas. 
Vyriausybė dėl studentų nera
mumų uždarė sostinės univer
sitetą. 

Įspėjimas amerikiečiams 
Valstybės departamentas iš

leido pranešimą, įspėdamas 
amerikiečius susilaikyti nuo 
važiavimo į Gruziją, ir ragin
damas tuos, kurie ten yra, tuoj 
pat išvažiuoti iš Gruzijos. Nors 
prez. Gamsachurdiją ir jo opozi
cijos vadai kalba, kad reikalin
gas pasitarimas išspręsti poli
tiniams ginčams, tačiau abi 
pusės tuo pačiu vis labiau atri-
riboja nuo viena kitos. Maždaug 
20 žmonių buvo sužeista, o 
..Tasso" agentūra pranešė, kad 
3 žmonės žuvo. Įvyko pasitari
mai tarp prez. Gamsachurdijos 
ir moderuotų Parlamento narių, 
bet radikalioji opozicija — Tau
tinė Demokratų partija ir Tau
tinė Nepriklausomybės partija 
buvo is to pasitarimo išskirtos. 
Prezidentas pabrėžė, jog opo
zicija norinti padaryti pervers
mą prieš jį ir jis paprašė žmones 
apsaugoti teisėtai išrinktą vy
riausybę 

Ar jis diktatorius? 
Radikalioji opozicija sako, jog 

Gamsachurdiją tapo diktatoriu
mi, ir ji reikalauja ne tik prezi
dento pasitraukimo, bet ir 
paleisti politinius kalinius, ir 
kad jiems būtų perleista kontro
liuoti spaudą ir kitas komuni
kacijos įstaigas. Buvęs Užsienio 
reikalų min i s t r a s Georgi 

Kompromisas 
pilietybės klausimu 
Talinas.-Pagal Rahva Haal 

rugpjūčio 8 ir RFE/RL Estijos 
tarnybos pranešimą rupgjūčio 6, 
Liaudies Frontas taip pat 
svarstė „rusiškąjį klausimą" 
Estijos politikoje. Liaudies 
Frontas įtaigojo požiūrį, kad visi 
tie gyventojai Estijoje, kurie 
būtų nepriklausomybės paskel 
bimo dieną, turėtų teisę tapti 
Estijos piliečiais laike 6-12 
mėnesių. Liaudies Fronto požiū
riu, kuris turi vadovaujamą rolę 
Estijos vyriausybėje, atrodo, 
kad šis kompromisas ras prita 
rimo Aukščiausiojoj Taryboj 

dokumentus: išrašus iš ipotekos pervedama saviva.dybei ir 75 
knygų, turto perleidimo sutar- proc. — Valstybiniam archyvui, 
tis. teismų sprendimus, na- Archyvų genera nė direkcija 
cionalizavimo aktus, archyvų t u r i p r a n e š t i va ldyboms 
išduotus pažymėjimus ir kt . Jų archyvų banko 'kvizitus ir 
neturintis gali paduoti prašymą nurodyti, kuriuo- archyvuose 
miesto, rajono valdybai pagal ir kokio laikotar^ nuosavybės 
turto buvimo vietą, kuri per tris teisę patvirtinantys dokumen-
dienas turi išsiųsti prašymą tai saugomi. 
Valstybiniam archyvui. Ar
chyvas ne ilgiau kaip per pusan
tro mėnesio nuo p ra šymo 
gavimo dienos turi pateikti 
nuosavybės teisę p a t v i r t i 
nančius dokumentus valdybai, 
o ši turi apie tai pranešti 
suinteresuotam piliečiui. 

— Fi l ip inų prezidentės Cora-
zon Aquinos kalbėtojas spaudai 
pranešė, jog ji daugiau neberei 
k a l a u j a ,,žmor.:ų g a l i o s " 
apspręst i refer* įdumu, kad 
būtų ir toliau amerikiečių bazės 
Filipinų teriton -• 

Chostaria , kuris pasidarė 
opozicijos vadu, pasakė, jog pa
sitarimam nėra galimybių, jei 
tūkstančiai gruzinų, kurie 
užplūdo sostinę iš krašto, 
pakviesti prez. Gamsachurdijos, 
nesugrįžo į namus. Jis sako, jog 
Gamsachurdiją nori išprovokuo
ti gruzinus prieš gruzinus. 

Sekmadienį abi pusės pradėjo 
rinkti ginklus. Prie Parlamen
to rūmų prezidento rėmėjai 
pradėjo savo kalbomis pulti 
opoziciją. Gruzijos Tautinė gvar
dija, kuri yra lojali prezidentui, 
pradėjo nešioti g inklus ir 
automatinius šautuvus. Įtampa 
didėjo, kai buvo pradėtos dalin
ti dujokaukės. Prie televizijos 
centro pastatų, kur yra opozici
jos būstinė, buvo dalinamos 
kaukės nuo dujų ir pirmosios 
pagalbos dėžutės. 

Civilinis k a r a s ? 
Opozicijos pagrindinis kalti

nimas yra. kad Gamsacnurdija 
tapo naujuoju Gruzijos dikta
toriumi. Gruzija e inant i j 
civilinį karą, rašo „Chirstian 
Science Monitor" koresponden
tas Justin Burke, kuris ten buvo 
praėjusį savaitgalį. Jei Sovietų 
daliniai priešintųsi gruzinams, 
tai būtų pateisinama kova, 
tačiau kai pradės gruzinai 
šaudyti gruzinus, tai prasidės 
civilinis karas, sako daugelis 
pačių gruzinų. Užsienio 
žurnalistams ne visai aišku, 
kokios rūšies „diktatoriumi" 
yra Gamsachurdiją. Jis įsakė 
atiduoti visus ginklus vyriau
sybei, bet opozocija atsisako. 

Vilniuje rugsėjo 11 d Lietuvos prez. Vytautas Landsbergis priėmė Lietuvos 
garbės konsulą Norvegijoje l>eoną Boddą. dešinėje, kuris buvo atvykęs 
tvarkyti Lietuvos paso parengimo ir spausdinimo reikalų. Lietuvos piliečių 
pasus spausdins ir išleis vienas Norvegijos bankas. Šalia prez. Landsbergio 
stovi Karina Halvorsen. konsulo žmona, o šalia konsulo - Gražina 
Landsbergienė 

Vėl siunčiamos 
raketos prieš Iraką 
Washingtonas.-Prez. Bushas 

vėl įspėjo Irako prezidentą 
Husseiną, jog jis gali susilauk
ti karinio puolimo, jei nesilaikys 
Jungtinių Tautų nutarimų ir 
neleis patikrinti dokumentų, 
kurie surišti su Irako branduo
linių ginklų programa. 

Pentagonas jau paskelbė, kad 
siunčia i 00 priešbranduolinių 
..Patriotų" raketų ir maždaug 
1,300 kareivių į Saudi Arabiją 
iš Vokietijos dalinių. Dvi dienas 
Irako vyriausybė sulaikė Jung
tinių Tautų inspektorius, kurie 
norėjo nukopijuoti dokumentus, 
kurie rodo. kad Irakas ruošia 
atominius ginklus. Prez. Bushas 
pasakė, kad tai y ra visai 
nepriimtina Husseino laikysena 
ir įspėjo jį dėl būsimų rezultatų. 
„Patriotų" raketos buvo pasiųs
tos po to. kai Saudi Arabija 
pranešė, kad vėl su Iraku tem
piasi santykia i . Amerikos 
oficialūs pareigūnai sako, jog 
Irakas dar turi kelis šimtus 
,,Scud" raketų, kurios buvo 
mėtomo? Saudi Arabijos ir 
Izraelio teritorijose buvusio 
karo metu. Pentagonas taip pat 
jau siunčia tam tikrą skaičių 
F-111 bombonešių į Turkiją kar
tu su radaro įrengimais. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 26 d.: Kozmas ir 
Damijonas. Gražina, Kipras, 
Justina. Vydenis. 

Rugsėjo 27 d.: 
Vincentas Paulietis, Adalber
tas. Daugilė. Kovaldas. Danyla, 
Tautrimas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:41. leidžiasi 6:43. 
Temperatūra dieną 58 1., 

nakti 39 1. 

I 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. rugsėjo mėn. 26 d. 

LB APYLINKĖS GEGUŽINĖ 

LB Detroi to apylinkės 
gegužinė sekmadienį, rugsėjo 29 
dieną, tuoj po pamaldų Dievo 
Apvaizdos parapijoje, vyks 
Kul tū ros centro patalpose. 
Svečių lauks šeimininkės su 
lietuvišku maistu, įvairiais 
la imėj imais ir gėr imais . 
Gegužinę rengia LB Detroito 
apylinkės valdyba. 

RESPUBLIKONU VADOVU 
SUVAŽIAVIMAS 

Rugsėjo 20-22 dienomis 
Mackinaw saloje vyko Michi-
gano valstijos respublikonų 
vadovų suvažiavimas, kurio 
dėmesys buvo nukreiptas į atei
nančių metų prezidentinius 
r inkimus. Suvažiavime daly
vavo ir lietuviai — Gražina ir 
Jonas Urbonai. Diana ir sena
torius Mat Dunaskiss, Ryan 
Ambrozaitis. Lina ir Saulius 
Anužiai. Jonas Urbonas pa
dėkojo Micl :'..no Respublikonų 
partijos vadovybei už ja paramą 
Pabaltijo valstybėms, siekiant 
savo nepriklausomybių. Šuva 
žiavimo t tu buvo paminėtas ir 
senator iaus Mat Dunaskiss 
40-sis gimtadienis. 

DAIL. DAUGVILOS 
DARBU PARODA 

Dail. Jurgio Daugvilos meno 
darbų parodos a t idarymas 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen 
tre bus šeštadieni, spalio 5 d., 7 
vai. vak. Apie dailininką kalbės 
ž u r n a l i s t a s Vytautas Kas-
niūnas. Paroda bus tęsiama ir 
sekmadienį, spalio 6 d. Visi 
kviečiami atsilankyti. 

RELIGINĖ PASKAITA 

Kun. Kęstučio Trimako pas 
kaita „Evangeliniai mąstymai, 
pažinti, žinoti, mylėti" Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre vyks 
sekmadienį, spaMoG d , 12 vai. 
Paskaitą rengia Dievo Apv z 
dos Švietimo komitetas. 

nietu kalbėjo Pranas Zaranka. 
Atsisveikinimą pravedė Algis 
Zaparackas. 

Gegulingas šv. Mišias aukojo 
klebonas kun. Viktoras Kriščiū-
nevičius Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje. Mišių metu giedojo 
Edvardas Skiotys. Rugsėjo 19 
dieną buvo palaidota Holy 
Sepulchi e kapinėse. Laidotuves 
tvarkė laidotuvių direktorė 
Yolaruia M. Zaparackienė. 

REPOR FAŽAS IŠ 
NEVV YORKO 

Romo Kvzio paruoštas repor
tažas apie Lietuvos prezidento 
Vytauto Landsbergio daly
vavimą Jungtinėse Tautose ir 
susit ikima su Nevv Yorko 
apylinkių l ie tuvia is buvo 
perduotas per ..Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlės 
rugsėjo 24 d., laidą. ,.Lietuviš
kų melodijų" radijo valandėlės 
yra transliuojamos iš nuosavos 
tautybių stoiies antradieniais ir 
penktadieniais nuo 3 iki 4 vai 
po pietų. >t<>iis VVPON-AM. ban 
ga 14G0. 

Im 

D.L.K. GEDIMINO 
MINĖJIMAS 

Detroito Lietuvių Kultūros 
klubas ir Stasio Butkaus šaulių 
kuopa D.L.K. Gedimino 
minėjimą rengia spalio 6 d. Šv. 
Antano bažnyčioje tą dieną 
10:30 vai. rytą šv. Mišių metu 
giedos parapijos choras. Po 
pamaldų, 12:30 vai. parapijos 
salėje vyks iškilmingas 
minėjimas. Paskaitą skaitys 
inž. Giedrius Markevičius, prieš 
kelerius metus, kaip politinis 
pabėgėlis, įsikūręs Detroite. 
Meninę dalį atl iks Moterų 
vokalinis vienetas , vado
vaujamas muz. Stasio Sližio, ir 
aktorius Vytautas Ogilvis. Po 
minėjimo — pietūs ir pabendra
vimas. Bilietai i pietus iš anksto 
įsigyjami pas Eugeniją Bulo
tienę, te!. 368-9293, Stefaniją 
Kaunelienę - tel. 49.1-4132 ir 
Edvardą Milkų - tel. 841-0031. 
Rengėjai kviečia visuon.enę 
dalyvauti minėjime ir pietuose. 

A.A. STASĖ 
DOVTORTIENĖ 

Rugsėjo 17 d.. St. Mary ligo
ninėje, Livonijoje, mirė a.a. Sta
sė Dovtortienė, 93 m. amžiaus. 
Paliko sūnėną Juozą Duobą, 
dukterėčias C. Pakštienę ir A. 
Petrauskienę, bei sūnėną Stasį 
Duobą gyvenantį Naujojoje 
Zelandijoje ir gimines Lietuvoje. 
Velionė buvo katalikiškų or
ganizacijų ir radijo valandėlių 
rėmėja. Viešo atsisveikinimo 

SUNNY HILLS 
LIETUVIAI 

DĖMESIO CENTRE 
ALFONSAS NAKAS 

VAJAUS TALKININKAI 

Balfo 76-tas skyrius spalio 
mėnesio 6.13, 20 ir 27 dienomis 
vykdys vajų šalpos reikalams. 
Aukas rinks: prie Dievo Apvaiz
dos parapijos Alfonsas Juška ir 
Lesys Šadeika. prie Sv. Antano 
parapijos — Lidija Mingėlienė, 
Romas Macionis ir Vladas 
Staškus ir prie Šv. Petro pavapi 
jos — Teresė Vaitkūnaitė. 

Ryšium su Lietuvos bėdom ir 
jas sekusiu triumfu amerikie
čiai išskirtinai ėmė domėtis ir 
imigrantais lietuviais, savo 
natūralizuotais piliečiais. CNN, 
ABC ir kitų televizijos tinklų 
vaizdajuostėse ėmė rodyti did
miesčių lietuvius: čia šampaną 
geriančius ir džiūgaujančius 
čikagiečius, čia pokalbininkus 
Los Angeles lietuvių namuose 
ar klube, čia demonstrantus 
Washingtone. Kas dėjosi ar de
dasi mažesniuose l ie tuvių 
telkiniuose, kol kas neteko 
g i rdė t i , ma ty t i , ska i ty t i . 
Tebelaukdamas ir nesulaukda
mas mūsų žurnalistų reportažų 
iš kitur, pabandysiu atskleisti 
įvykius savo kolonijoje — Sun-
ny Hills. Pradėdamas turiu 
paaiškinti, kad du trečdalius 
liepos ir kuone visą rugpjūtį 
praleidęs šiaurinėse valstijoje, į 
čia sugrįžau tik rugpjūčio 26 d. 
Šiandien, kai rašau, yra rugsėjo 
16 vakaras. Tad pats įvykiuose 
čia gyvenau ir reiškiausi tik tris 
savaites. Bet kadangi draugai 
man paliko duomenų apie susi
tikimą su spauda rugpjūčio 20 
d., o rašinio gale paminėsiu ir 
jau užplanuotą įvykį rugsėjo 19 
d., ta i bus lygiai vieno mėnesio 
apžvalga. Kadangi daugeliu at
vejų kartotųsi tos pačios pa
vardės, su keliomis išimtimis 
jas visas paskelbsiu vienu 
kartu. 

Panama City, FL, dienraštis 
T h e News Herald paskelbė 
pasikalbėjimą, arba.tarkim in
terviu su trimis Sunny Hills 
l ie tuvia is . Tema: Maskvos 
pučas ir galimi jo padariniai 
Lietuvoje. Šį ir dar kelis inter
viu bei repor tažus rašė 
specialiai mums paskirta red. 
kolektyvo narė Lori Steineck. 
Šis ir visi kiti jos rašiniai 
pradedami dienraščio pirma
jame puslapy (1A), tik užbai
giami A dalies antram ar kelin 
tam puslapiuos. 

Rugpjūčio 28 d. T h e New 
Hera ld (toliau trumpinsiu į 
TNH^ bendradarbė Lori 
Steineck vėl kalbasi su trimis S. 
Hills vyrais. Šį kar tą apie 
laimingą pučo pabaigą, iš 
baisios miglos nyrančią Lie
tuvą, su spėliojimais, kada gi 
JAV prezidentas teiksis pa
reikšti pripažinimą... 

Visiems mums tos pačios 

FILMAS IŠ LIETUVOS 

Algis Plečkaitis Dariaus ir 
Girėno klube rugsėjo 22 d. 
parodė vaizdajuostę iš sporto 
klubo . .Kovas" kelionės į 
Lietuvą, o taip pat ir žiauriai 
nužudytųjų Medininkų muiti
n ė s pare igūnų la idotuvių 
Vilniuje vaizdus. Filmą stebėjo 
36 žiūrovai. 

Stasys Gar l i auskas 

Det ro i to . .Kovo" spor t in inka i pakel iu i į L i e tuva F ina i r lėktuve Nuoti Altfio R u g i e n i a u * 

dienos (Vm.28) TN'H editorialas 
— didžiausia staigmena. J is 
pavad in tas „Bal ts ' p e r s e -
ve rance cracked Red em-
pi re" . Kai vis: editorialai ne
pasirašomi, prie šio pridėta 
Romo Šato (Romas Shatas) pa
vardė ir redakcijos paaiškini
mas, jog mūsų tautiečiui suteikta 
svečio teisė. Nor~ R- Šato stilius 
sunkokas, nes šį, kaip ir daugelį 
kitų rašinių, TN'H spausdintų 
laiškų skyriuje, rašo akade
miniu žodynu, bet turinys labai 
geras, ir jau pa^ pavadinimas 
apie jį byloja. 

Rugpjūčio 30 d apie padėtį 
Lietuvoje plačiai ir teisingai 
parašė Wash ing ton N e w s 
savaitraštis (Sunny Hills yra 
Washington County ribose, o 
minimas laikraštis tai šios ap
skrities „oficiozas", leidžiamas 
apskrities centre. Chipley mies
tuke). Tai buvo laikraščio 
redaktoriaus pokalbis su S. 
Hills LB pirm. Vytu Maciu. 
Straipsnyje, šalia Lietuvos mi
nint Latviją ir Estiją, net tris 
kartus prireikė minėti Baltic, 
bet kai išspausdino, radom 
Balkan. Sekančią dieną redak 
torius V. Macį atsiprašė. 

Rugsėjo 2 d. pavakary į LB 
apyl. pirmininko namus atvyko 
WMBB televizijos stot ies 
(TV-13) video reporterė Natalie 
Moultrie. LB v-bos nariai ir ke
letas ki tų kviestųjų su ja 
turėjom pokalbi ir vaišes. Ta 
naktį žinių metu buvome paro
dyti kelią šampano tostus už 
Lietuvą. Vaizdas neblogesnis 
kaip su Chicagos lietuviais... 

Rugsėjo 3 d TNH Lori Stei
neck paskelbė naują pokalbį su 
t r imis S. Hiils l ie tuviais . 
Dominavo dvi temos: kaip jau
čiatės, kai Lietuvą pagaliau 
pripažino ir JAV prezidentas? Ir 
kokia jūsų nuomonė dėl JAV 
prezidente delsimo? Visi trys 
pokalbininkai jautės i kaip 
debesų vilnose... Tik 37-tos 
vietos „čempionui" nepagailėjo 
karčių žodžių. 

Tos pačios dienos (IX.3) THN 
editorialas buvo skirtas Lietu
vai. Charakteringa, kad, prez. 
Bushą kritikuodamas už delsi
mą, ne tik naudojo vieno 
pokalbininko su Lori mntis, bet 
minėjo (du kartu) ir jo pavardę. 

Rugsėjo 3 ir 4 d. National 
Public Radio (NPR), FM 90,7 iš 
Panama City, net kelis kartus 
perdavė pokalbį su V. Maciu. 
Čia rašantis girdėjau IX.4 
vakare. V Macys visų lietuvių 
vardu džiaugėsi Lietuvos laisve 
ir dėkojo tiems, kurie jai jau 
pripažinimą suteikė. Tai antras 
NPR interviu su V. Maciu mano 
apžvelgiamo mėnesio laike, nes 
VII.20 buvęs transliuotas po
kalbis pučo temomis. 

Rugsėjo 10 d., Connie ir Ed-
ward Svveigart'ų pakviesta, apie 
Lietuvą kalbėjo Onė Adomaitie
nė First Free Will Baptist 
Church parapijos nariams Chip 
ley mieste. Susidomėjimas buvo 
nepaprastas. Išklausę žiupsnį 
istorinių, geografinių, kultūri
nių ir politinių užuominų, 
drąsesnieji ėmė prelegentei 
teikti klausimus tuoj po prane
šimo, o vaišių metų klausimų 
dar pagausėjo. Tai ramūs, relig
ingi S. Floridos užkampio 
gyventojai, kurių pasaulis ri
bojasi keliom dešimtim mylių, 
bet kurie irgi nori daugiau 
žinoti... 

Rugsėjo 11 d , į G. ir R. Šatų 
namus atvyko stambesnė medios 
žuvis — Associated Press (AP) 
kor. Bill Koczar iš Pensacolos. 
J is turėjo dviejų valandų 
pokalbį su šešiais S. Hills 
lietuviais ir dviem lietuvių 
draugais lenkais. Jo klausimų 
skalė buvo labai plati, taip, kad 
atsakymų reikėjo ieškoti tarp 

1940 ir 1991 metų, o kas norėjo, 
tai užsiminti ir šimtmečius. 
Baigęs pokalbį fotografavo. 
Reportažo ar reportažų kopijas 
žadėjo atsiųsti paštu. 

Rugsėjo 13 d. TNH „lietu
viškas" reportažas — vienas 
didžiausių Lori Steineck 
laimėjimų, už kurį pirmiausia 
gal čia rašančiam turėtų dėkoti, 
o paskui savo pokalbio herojui. 
Mat, rugsėjo 9 d. užsukau į 
dienraščio redakciją specialiai 
su Lori susipažinti. Pasisvei
kinusi ir mano komplimentus 
išklausiusi, ji panoro žinoti, 
kada į S. Hills iš Lietuvos sugrįš 
kun. Leonardas Musteikis, nes 
norinti daryti su juo interviu. 
Pats apie kunigo grįžimą šinių 
neturėdamas, užsiminiau apie 
„šiomis dienomis" grįžtantį 
Algirdą Naką ir daviau jo namų 
telefoną. Nors Algirdui grįžus 
žadėjau jai pranešti, ji su juo pir
ma susirišo, matomai kas dieną 
ir kas valandą į tuščius namus 
skambinusi . Rugsėjo 13 
reportažas-interviu, pavadintas 
„Sunny Hills man joined with 
Lithuania's defenders when 
communism crumbled", buvo 
pats konkrečiausias, informaty
viausias ir... fantastiškiausias. 
Beveik du mėnesius Lietuvoj 
išbuvęs, Alg. Nakas ten 
išgyveno Sporto olimpiadą, 
Medininkus, pučą, popučinę 
euforiją ir, prieš pat grįžimą, 
keletą normalėjančio gyvenimo 
dienų. Atvežė ir TNH padovano
jo paties t rauk tą Vilniuje 
Lenino statulos nuvert imo 
fotografiją, kurią TNH, truputį 
padidintą, pirmame puslapy 
šalia reportažo įsidėjo. 

Rugsėjo 16 d., tad šiandien, 
tarp 5:30-6 v.v. NPR (FM 90.71 
davė pokalbį apie Lietuvą su V. 
Maciu ir Alg. Naku. Ne įrašą iš 
juostos, bet gyvą, studijoje, prie 
mikrofonų. Kalbėjosi Gil Hals-
ted, klausinėjo ex promptu, net 
nesusitarus, apie ką bus kalba
ma. Pradžioje Alg. Naką ilgokai 
klausinėjo apie jo išgyvenimus 
Lietuvoje, vėliau abu pamainom 
apie dabartinę Lietuvos būklę, 
ekonominius sunkumus, planus 
iš jų išbristi. Gil Halsted klausy
tojus kvietė telefonu abu 
pašnekovus kalbinti. Atsirado 
tik viena moteris, klausianti, ar 
Lietuvoje daug musulmonų... 
Reikia pasakyti, kad abu vyrai 
laikėsi labai gerai, savo atsa
kymais lietuviams gėdos nepa
darė. 

Rugsėjo 19 d. V. Macys kalbės 
American Historic Society, 
Chipley miesto padaliny. Ten 
jį kvietė pasakoti apie Lietuvą. 
Jei laikas leis, bandysiu jo 
paskaitoje dalyvauti. 

Šalia jau minėtų spaudos bei 
TV pokalbiuose, kituose apra
šytuose susitikimuose po kartą 
ir po kelis dalyvavo šie Sunny 
Hills lietuviai (surašau ne pagal 
alfabetą, o chronologine tvarka): 
Elena Lukienė, Jonas Vyšniaus
kas, Gertrūda Šatienė, Marija ir 
Vincas Derenčiai, Albina ir 
Jonas Vyšniauskai, Stasė Ma
cienė, Alfonsas Arlauskas, 
Alfonsas Nakas. Genė Beleckie
nė, Petras Mackus, D. Macku-
vienė ir lenkų tautybės Stan 
Krajevvski. Rodos, nepraleidau 
nė vieno. Daugiausia, žinoma, 
teko ir dar teks dalyvauti LB 
apyl. v-bos pirmininkui Vytui 
Maciui, iki jo kadencija pasi
baigs. 

Vėl ir vėl turiu priminti, kad 
Sunny Hills apylinkėje yra tik 
šimtas lietuvių, beveik visi pen
sininkai. Bent trečdalis apskritus 
metus kur nors keliaujame, o 
vasaros metu tai gal ir pusė. Šią 
vasarą netoli 20 buvo Lietuvo
je, iš ju keletas dar nėra sugrįžę. 
Nors surašytuose mėnesio įvy
kiuose aktyviai teko dalyvauti 
tik keliolikai, visi ar beveik visi 
kiti jiems teikė moralinę ir 
kitokią pagalbą, nes Lietuva 
dabar visų lūpose ir širdyse. 
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2454 W 71 st Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Madų pasikeitimas tai kontri
bucija, kurią turtingų tuštybė 
moka pramonės vargšams. 

Champfort 

Kab. tol. (1-312) 585-0348; 
Rsz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

425S W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

Kab. tol. (1-312) 471-3300; 
Roz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kodzlo Ave. . 
Chicago. IH. 60852 

Pirm . antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester. IL 60153 

Tel . 708-531-1113 
Valandos Dagai susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Kabineto tol. (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Avo. (prie Austm) 

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

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Modlcal Center 

Naporvlllo Campus 
1020 E. Ogdon Avo., Sulte 310, 

Naporvlllo IL 80583 
Tol. 1 708-527 0090 

Valandos paga1 susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 588-3188; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wost 63rd Stroot 
Vai pirm. antr . ketv ir ponkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Vakariečių pagalba 

RYTAMS 
ATSISTATANT 

Sovietų Sąjungoje gresiant ba
dui, vis tebevyksta tarpres
publikinės kovos kuo daugiau 
išsirūpinti savosioms respub
likoms. Sovietų Sąjunga buvo 
taip suplanuota, kad kiekviena 
respublika būtų ekonomiškai 
priklausoma nuo kitų. Centri
nio planavimo sistema įpratino 
ūkius parduoti savo produktus 
už subsidijuotą kainą, ir už tai 
naftą ir žaliavas pirkti taip pat 
už mažiau negu pusę vertės. 

Neseniai teko skaityti Chris-
tian Science Monitor (CSM) laik
rašty, kad Sibiro kolūkiai atsi
sakė Sovietų valdžiai parduoti 
savo produktus, jei valdžia jiems 
neduos subsidijuotų kainų už 
juos, jei neduos paskolų lengvo
mis sąlygomis, jei neatleis nuo 
universalaus 5% pardavimo mo
kesčio ir jei nepadvigubins kolū
kiečių algų. Kadangi tokie ulti
matumai buvo įteikti ir kitose 
Sovietų Sąjungos agrarinėse 
vietovėse, valdžiai šį rudenį 
tepasisekė supirkti tik 25 milijo
nus tonų grūdų, o reikia 85 
milijonų tonų, norint miestus 
aprūpinti žiemai. 

Panašiai skundėsi ir Turk
mėnijos prezidentas, rugsėjo 16 
d. duotame interviu rusų repor
teriui. J is skundėsi, kad kitos 
respublikos nesilaiko sutarčių 
Turkmėnijai pristatyti gyvulinį 
pašarą. Jei jos tų sutarčių neiš
tesės, Turkmėnija turėsianti 
savo medvilnę, naftą ir kuro du
jas parduoti pasaulinėje rinko
je mainais už gyvulinį pašarą. 
Tokias žinias skaitant pradeda 
susidaryti vaizdas, kad kaip 
tokiu būdu tiek sovietinės, tiek 
ir nesovietinės respublikos pe
reis į tarptautinę (laisvą) rinką, 
nežiūrint kokius planus Mask
vos ekonomistai išgalvos. 

Gruzija taip pat atsisakė pasi
rašyti Maskvoje kuriamas eko
nominio bendradarbiavimo su
tartis. — Pirma pripažinkite 
mūsų nepriklausomybę, tada 
pasirašysime, — jie sako. Mol
davija iš viso atsisakė dalyvauti. 

Tačiau visos dešimt sovietinių 
respublikų, dalyvavusios Sovie
tų Valstybės Tarybos sesijoje, 
nors negalėjo sutarti dėl bend
ro ekonominio plano, nutarė 
vieningai veikti, priimant hu
manitarinę pašalpą iš užsienio. 

Bet to neužteks, jei Sovietų 
Sąjunga norės gauti daugiau 
negu humanitarinę pašalpą iš 
JAV-ių. Kai pereitą savaitę ten 
lankėsi JAV Iždo sekretorius 
Nicholas Brady ir Federalinių 
Rezervų Tarybos pirm. Alan 
Greenspan, jie grįžo nutarę, kad 
JAV-ės dar negali duoti di
desnės ekonominės pagalbos, 
kol Sovietų Sąjungoje nebus 
įvesti konkretūs pakeitimai, 
užtikrintai vedantys į lais
vėjančią rinką. 

Tačiau kita JAV valdžios 
įstaiga — Overseas Private In-
vestment Corporation (OPIC), 
kuri padeda amerikiečiams biz
nieriams investuoti užsienio 
kraštuose, teikdama apdraudą 
ir finansinę pagalbą, jau pra
deda veikti ir Sovietų Sąjungoje, 
nelaukdama, kol respublikos 
ras bendrą ekonominę politiką. 
OPIC šiuo metu talkins JAV 
biznieriams investuoti į sovietų 

KOMUNIZMO KALĖJIMUI 
SUGRIUVUS 

globalinio fondo paskolų), ku
riuos amerikiečiai investatoriai 
galės gauti investavimui į pro
jektus Sovietų Sąjungoje. „Bet 
toji suma toli gražu nepasako 
kokių pajamų per tokius inves
tavimus galima susilaukti", 
sako James Berg. Anot jo, jau 
daugel is amer ik ieč ių y r a 
paprašę OPIC apdraudos savo 
investicijoms į projektus Sovie
tų Sąjungoje. OPIC apdraudą 
sau pasiima tų investicijų riziką 
taip, kad amerikiečiams būtų 
lygiai saugu investuoti ir 
Maskvoje ir Iowa valstijoje, jis 
aiškina, „bet nepakankamai 
žmonių apie mus žino". 

Spalio mėnesį OPIC padarys 
sutartis su visom dvylika sovie
tinių respublikų atskirai ir taip 
pat su Pabaltijo valstybėmis, 
buvo rašoma rugsėjo 18-tos 
CSM laikrašty. 

JAV taip pat stipriai remia 
tarptautinę pagalbą Pabaltijo 
šalims ir Sovietų Sąjungai. Bet 
tuo tarpu galės daugiau padėti 
Paba l t i ju i , negu Sovietų 
Sąjungai. JAV-ės yra didžiausia 
šėrininkė Tarptautiniame Pini
giniame Fonde (TPF) ir šioje 
pozicijoje j i laikosi politikos ri
boti pašalpą Sovietų Sąjungai, 
kuri vis dar atsisako įstoti į 
TPF, nes nenori pagal IMF tai 
sykles (svarbiausia jų tarpe: 
konvertuojama valiuta) vesti 
savo ekonomijos ir dėl to 
nekvalifikuoja narystei. Pa
baltijo valstybės tačiau nori eiti 
š iuo kė lu ir padavė savo 
prašymą įstoti į TPF, ir JAV-ės 
remia jų įstojimą, jei tik atitiks 
visus įstojimo kriterijumus. 
Tačiau JAV-ės deda visas pa
stangas įtikinti ir Sov. Sąjungą 
įstoti į TPF, per jį siūlydama 
Sovietų Sąjungai ekonominės 
reformos programą, kartu su fi
nansine ir TPF ekspertų pa
galba. Bet sovietai tuo vis dar 
nesidomi. 

Neseniai Londone įkurtas Eu
ropos Bankas Rekonstrukcijai ir 
Vystymuisi (EBRV) labai sten
giasi padidinti savo inves
tavimus Sovietų Sąjungoje, bet 
ir čia JAV-ės, kaip didžiausia šė
rininkė, priešinasi nuimti 70 
mil. dol. apribojimą inves
tavimui į Sovietų Sąjungą, kol 
nebus konkrečių reformų. 

Kaip OPIC grynai amerikie
čiams inves ta tor iams, ta ip 
EBRV tarptautinėje plotmėje 
skatina europiečių investavimą 
Rytų Europos ir Sovietų Sąjun
gos kraštuose. EBRV irgi veikia 
betarpiškai, nelaukdamas bend
ros sovietų ekonominės su
tarties. EBRV stengiasi suvesti 
vakariečių investatorius su 
Rytų Europoje ir Sovietų 
Sąjungoje norimais vykdyti pro
jektais. Šis Bankas jau yra 
gavęs mandatą iš Maskvos ir St. 
Petersburgo miestų privatizuo
ti juose esančią pramonę ir 
steigti naujus kultūrinius cen
t rus tuose miestuose. Bet anot 
EBRV viceprezidento Ronald 
Freeman, „pati įdomiausia per
spektyva visame pasaulyje" yra 
investavimas sovietų ener
getikos pramonėje — naftos 
eksporto srityje. 

Ar tai pasirodys esanti t ikra 
pagalba eiliniams Sovietų Są-

Sovietinė sistema komunis
tiniu voratinkliu taip buvo ap-
raizgiusi visas gyvenimo sritis, 
kad žmogus buvo tapęs robotu 
— jis neturėjo teisės ne tik sava
rankiškai išreikšti savo mintis, 
bet buvo pavojinga net galvoti 
ir net sapnus kam nors papa
sakoti, nes KGB agentai sekė 
kiekviename žingsnyje. Kariuo
menėje, milicijoje buvo po-
litrukai, fabrikuose — komunis
tinės celės. Niekas nebuvo 
tikras, kad jo artimas draugas 
nėra užverbuotas pranešinėti 
saugumui. Visas kraštas tapo 
didžiuliu kalėjimu. Žmogus ne
teko iniciatyvos savarankiškai 
galvoti, nes už jį galvojo centre 
stovįs pareigūnas, partietis pati
kėtinis. 

Sovietų komunistai labai 
pralaimėjo, kai Boris Jelcinas 
prezidentiniuose rinkimuose 
įveikė keturis komunistų par 
tijos kandidatus. Tada buvo vi
siems aišku, kad daugumas 
Rusijos piliečių remia demokra
tinį judėjimą. Bet kom. partija 
buvo dar labai organizuota: 
kontroliavo vidaus reikalų 
ministeriją, ka r iuomenę ir 
KGB. Pats M. Gorbačiovas 
laikėsi labai atsargiai, nenorė
damas pareikšt i savo nuo 
monės. Tačiau liberalai manė, 
kad jis prisijungs prie demokra
tinio reformų sąjūdžio, kai 
rudenį įvyks kongresas. 

A. Jakovlevas, buvęs artimas 
Gorbačiovo bendradarbis ir pa 
tarėjas, pasikalbėjime su tele
vizijos komentatorium sakė: 
„Sunku pagalvoti, kad kas nors 
galėtų būti blogiau kaip 
bolševizmas". Savo pareiškime 
„Tassui" aiškino: „Esu įsi
tikinęs, kad visa mūsų tragedija 
kilo iš marksizmo dogmos. Stali
nas žiauriausiu būdu įvykdė 
Markso ir Engelso požiūrį į vals
tiečius. Jie daug rašė apie kla
sių kovą, pavartojant smurtą. 
Darnumas bus pasiektas tiktai 
klasių kova, kai viena klasė iš
naikins kitą. Bet gyvenimas pa
rodė, kad diktatūra, paremta 
smurtu, yra baisus dalykas". 
Gorbačiovas vis delsė atsisakyti 
Markso ir Lenino principų 
Jakovlevas aiškino, kad M. Gor
bačiovas vis dar tiki, kad partija 
gali pati atsinaujinti. „Bet aš 
tuo netikiu", pridėjo Jakov
levas. Pats Gorbačiovas dėl 
Jakovlevo pareiškimų jokių 
komentarų nepadarė. 

Je l c ino po tva rk i s 

Pagaliau Rusijos federacijos 
prezidentas B. Jelcinas, rem
damasis gautu mandatu iš tau
tos, ryžosi išleisti potvarkį, ku-
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riuo buvo uždraustos partijos 
celės fabriku< ir įstaigose 
Reikalas jau buvo pribrendęs. 
Kompartijos s* r( torius fabrike 
buvo galinges' ::s už jo direk
torių. Dabar, perskaitęs Pre
zidento potvarki Zvezdny" ke 
pyklos direfe- ;rius kalbėjo 
„Mes turime sa- ̂ ngą, kur žmo 
nės tik ke'ba r gaišina mano 
laiką", o kepykios vyriausias 

maisto gamybą, transportą, ko- jungos gyventojams, ar tik nau-
munikacijas ir energetiką, kas j as būdas pralobti naujajai 
turėtų gerokai padėti sovietams sovietinei nomenklatūrai , o 
ant kojų atsistoti. Šios įstaigos labiausiai vakariečių investato-
egzekutyvinis viceprezidentas riams. parodys tik laikas. Bet 
James Berg sako, kad jo įstaiga iki šiol šios vakariečių eko-
re ik iamus te i s in ius ir fi- nominės institucijos jose daly-
nansinius dalykus susitvarko vaujančius Trečiojo Pasaulio 
paprastomis dvišalėmis sutar- (Afrikos, Pietų Amerikos) kraš-

inžinierius Nauni Velman ko 
mentavo, kad uart-nės celes 
nieko neveiki - turėtų daryti 
duoną, grin<i"ant marksiz-
mu-leninizmv ! sme fabrike iš 
700 darbininku komunistų buvc 
likę jau t ik Maskvoje iš 
buvusių daugiau kaip vieno 
milijono kom ist | prieš per
versmą pasitraukė 300,000 

Nežiūrint to, korj unistų par 
tija dar buvo labai gerai orga
nizuota ir galėjo ilgesniam 
laikui sutrukdyti ir užblokuoti 
ekonomines reformas, įvedant 
rinkos ekonomija O tuo tarpu 
M. Gorbačiovas balansavosi. 
viena koja atsistojęs ant de 
mokratinio judėjimn platformos, 
kita — remdamasis stalinistais. 
kuriuos jis pasikvietė į valdžią 
išstūmęs reformų šalininkus, 
liberalus. G bačiovas jautė. 
kad artėja momentas, kai įvyks 
lūžis. Bet j is nesitikėjo, kad ĮO 
parinktieji atsisuks prieš jį patį, 
paskelbdami, kad jis „susirgęs". 

Sąmokslininkai pe rve r t ino 
savo jėgas 

Sąmokslininkai padarė klaidą, 

nesuareštavę populiaraus Rusi
jos federacijos prezidento 
Jelcino. Tiesa, jie buvo davę 
įsakymą jį sulaikyti ir izoliuo 
ti. Bet atėję į namus — nerado. 
Jis buvojau parlamente, apsup
tas jo šalininkų. Perversmi 
ninkai pervertino savo jėgas, 
nes jie neapskaičiavo, kad kari
niuose daliniuose buvo daugelis, 
ypač jaunesniųjų karininkų, 
kurie rinko Jelciną prezidentu. 
Užsilipęs ant tanko. Jelcinas 
savo drąsa parodė, kad per
versmas tu r i žlugti. Ir tai 
netrukus įvyko. 

Toliau įvykiai taip žaibiškai 
vystėsi, kad juos sekti nebuvo 
lengva. Pats Gorbačiovas po 72 
vai. izoliacijos Kryme, grįžęs į 
Maskvą, vis dar negalėjo atsi
peikėti, o Jelcinas ir Rusijos 
parlamentarai jį tikino, kad 
jis turįs prasiblaivyti ir realiai 
vertinti visa tai, kas įvyko 
krašte per tas tris dienas. Jis vis 
dar mėgino gelbėti skęstantį ko
munizmo laivą, nors Solženi-
cinas jau seniai pranašavo, kad 
komunizmui jau skamba laido
tuvių varpai. 

Je lc ino s iū lymu. Sovietų 
Sąjungos svarbiausioms mi
n is te r i joms buvo pask i r t i 
ministrai: vidaus reikalų — 
Viktor Baranikov, KGB — 
Vadim Bakatin, krašto apsau
gos — gen. Jevgeny Šaposnikov. 
Po nepavykusio perversmo 
pagaliau Gorbačiovas įvertino 
realią padėtį: pasitraukė iš ko
munistų partijos gen. sekreto
riaus pareigų ir perėjo į re
formuotojų eiles, k a r t u 
rekomenduodamas uždaryti 
partiją. Sąmokslininkai, nutarę 

laikyti Sovietų Sąjungą jėga. 
labai apsiriko, nes minios pasi 
sakė už demokratiją. Dabar 
kaltininkai laukia teismo. 

Pabaltijo t au tų 
išsivadavimas 

Jei prieš rugpjūčio 19 d. 
sąmokslą buvo manoma, kad 
Pabaltijo tautos išsivaduos iš 
Sovietų imperijos per 2-3 metus, 
tai dabar tas procesas įvyko per 
nepilnas 3 savaites. Daugeliui 
vals tybių viena po ki tos 
pripažįstam Lietuvos. Latvijos 
ir Estijos nepriklausomybę, 
JAV prezidentas George Bushas 
dar delsė, laukdamas Gorbačio
vo ženklo, nes nenorėjo jam 
sudaryti nemalonumo. Pagaliau 
Gorbačiovas ir jo sudaryta 
respublikų taryba pripažino, 
kad Pabaltijo valstybės yra 
laisvos. Naujasis Sovietų 
Sąjungos užsienio re ika lų 
ministras B. Pankin pareiškė, 
kad šios respublikos jau yra 
a t sk i ros , nepr iklausančios 
sąjungai. 

Lietuvoje, paaiškėjus, kad 
perversmas nepavyko, vienas 
komunistų partijos vadų J 
Jarmalavičius pasikalbėjime su 
„Gimtojo krašto" korespon
dentu pareiškė, kad, jeigu bus 
uždrausta komunistų partija, jie 
eisią į miškus ir kaip partizanai 
kovosią. Lietuvos vyriausybei 
paskelbus, kad Lietuvos 
komunistai buvo prisidėję prie 
perversmininkų nuversti Gor 
bačiova. buvo įsakyta pohcijai 
perimti jų pastatą ir vadeivas 
areštuoti. Atvykę vyrai į parti
jos rūmus jų ten jau nerado, tik 
buvo palikta nespėta išgerti dar 
šilta kava, o jie kariniais šar 
vuotais automobiliais jau buvo 
spėję pasitraukti į kareivines. 
Kiek žinoma, užkietėję ko

munistai J. Jarmalavičius, M. 
Burokevičius ir J. Kuolelis yra 
pabėgę į Gudiją. 

Lauk ia sunkios d e r y b o s 

Pabaltijo valstybių — Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos — dar 
laukia sunkios derybos. Čia yra 
šimtai tūkstančių sovietų ar
mijos karių. Lietuvos pre
z iden tas V. Landsberg is 
paprašė, kad kariniai daliniai 
jau prieš Naujus metus pradėtų 
išvažiuoti, o Latvijos viceprezi
dentas Dainis Ivans. pareiškė, 
kad kariniai daliniai išsikeltų iš 
Latvijos teritorijos per vienerius 
metus, nes jų buvimas sukelia 
nepastovumą ir įtampą krašte. 

Lietuvos vyriausybė kreipėsi 
į Lietuvos piliečius, tarnau
jančius sovietų armijoje, ra
gindama juos sugrįžti į Lietuvą 
ir tarnauti jos gerovei ir garbei. 
Bet Baltijos srities sovietų 
karinė vadovybė išleido pareiš
kimą, kuriame sako. kad visi 
Pabaltijo kraštų jaunuoliai , 
esantieji armijoje, liktų čia iki 
užbaigs savo tarnybą. 

Šimtai tūkstančių rusų ir ki
tų tautybių žmonių apsigyveno 
šiuose kraštuose okupacijos lai
kotarpyje. Daugelis tokių kita
taučių yra pasisakę už šių kraš
tų nepriklausomybę ir tuo pačiu 
yra pareiškę norį čia pasilikti, 
nes manoma, kad ekonomines 
sąlygos šiose respubl ikose 
greičiau pagerės negu kitur. 
Tie, kurie nenorės čia pasilikti, 
turės išvykti. Sąlygos bus nusta
tytos susitarimo keliu. 

Gal sunkiausia bus išspręsti 
ekonominius reikalus. Krem
lius reiškia pretenzijas, kad so
vietai šiuose kraštuose buvo in
ves tavę dideles s u m a s į 
pramonės įmones. Todėl šie 
k r a š t a i turį j iems už t a i 
kompensuoti. Sovietų Sąjunga 
y r a įsiskolinusi užs ien iu i 
daugiau kaip 60 bil. dolerių, 
todėl jų nuomone, baltiečiai 
turės perimti tam tikrą dalį šios 
skolos ir įsipareigoti ją grąžinti. 

Lietuviai, latviai ir estai sako, 
kad sovietai per pusę šimto 
metų naudojo jų gamtos tur tus 
ir kitas gėrybes, užteršė van
denį ir apskritai gamtos ap
linką. Šalia to pabaltiečiai galės 
pareikšti pretenzijas sovietams, 
nes šimtai tūkstančių jų gy
ventojų buvo ištremti žiauriam 
likimui į Sibiro darbo lagerius 
ir kalėjimus, iš kurių daugelis 
jau nebegrįžo, o grįžusieji dažnu 
atveju buvo suluošinti, pairusia 
sveikata. Tuo buvo padarytas 
šioms tautoms sunkiai įkainoja
mas nuostolis. 

II i ois gubernatoraus -J:rr 
Bo' >ienė tprit mikrofono' 

i Edgar „Sa'.ute to the Baltic Nations' 
ir jaunimas demonstracijose. 

Lietuvos himną gieda Linda 

Žmogus turi tris didžiausius 
priešus: įsikarščiavimą, badą ir 
karą Iš tų visų blogiausias yra 
įsikarščiavimas. _. . 

Osler 

JAUNI JIE NENORĖJO 
MIRTI 

JUOZAS ŽYGAS 
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timis, apeidama centrines sovie
tines įstaigas, kurios gali dar il
gai ieškoti bendrai priimtinų 
ekonominių sprendimų. 

OPIC numato investavimui 
Sovietų Sąjungoje pasiūlyti iki 
1 bilijono dolerių (tai yra dešim
tadalis šiai įstaigai prieinamų 

tus tik įklampino į begalines 
skolas ir sukūrė pasakiškai tur
tingą valdančiąją kastą, bet 
nepadėjo krašto gyventojų pra
gyvenimo lygį pakel t i . Ar 
įstojus į šiuos fondus. Lietuva 
t ik nebus išėjus su velniu 
obuoliauti? a.g. 

Viena net pusę sūrio atnešė kelionei — ga! paskutine 
pusę. Viena moterėlė žino, kad jos girru: "is buvo 
ryšiuose. Apie tai jau galėtų kiek daugia". papasako
ti. Tik, žinoma, joms nesako, kad ryšių bat a nų buvo 
keli. Buvo korpo ir divizijų batalionai. Kai pradės joms 
aiškinti, tas jas sumaišyti gali. Kur joms d;iMv supras 
ti, kas tai yra korpas... ar divizija 

Žmoneliai žibalo neturi, tad patams^ '• sėdi ir 
kalbasi. Pasako joms kiek žino apie ryšiu? 
Varėnoje jie buvo artimi kaimynai. Nežin 
ninkai iš Varėnos išžygiavo. Aplamai •• miomis. 
lietuviu daliniai didesnių nuostolių ne? "ėjo Jo 
nuomone, jeigu negrįžo, tai yra savo būvu-. įse dali
niuose. O daliniuose gyvenimas nėra hl< Dabar 
paštas dar neveikia, tad ir žinių nėra. Kai t dės paš
tas eiti, tai parašys, o netrukus gal ii svečius 
atvažiuos. Tokia kalba moterėlių nuo', -i visai 
pataiso. 

Senukai net šuns neturi, atrodo jie v * kokie 
gritelninkai, bet su pakeleiviu dalinasi tu ką turi 
Miegoti veda jį į klėtelę. Nusirengia ir vi> -'» i lova 
Po kelionės nuvargęs, tad greitai užmi* a. Kiek 
numigęs, pabunda, nes jaučia, kad kažką- šlaunis 
bėgioja. Ne ropinėja, bet bėgioja. Aha blusos 
Kariuomenėje buvo jau jas užmiršę?. ' Pa* ' r 

belaisvėje jų nebuvo. Dabar pradeda - 'žnti su 

lietuvišku kaimu. Ką padarysi... šuo visą gyvenimą su Prieina Žiežmarius, kur vyksta lyg turgelis. Kele
re usomis gyvena. Nebuvo girdėjęs, kad blusos būtų ką tas ūkininkų vežimų. Moterėlės kažką krepšiuose turi. 
papjovė, tad vėl užmiega. Vaikai bėgioja ir keletas šunų sukaliojasi. Atrodo, 

.. Vėl pabudina... dabar jau gaidžių giedojimas, o jo šunys dar nesusipažinę su vokiečių tvarka, tad 
nebuvo girdėjęs per pusę metų. Gaidžių giedojimas slampinėja. Stovi vokiškas automobilis, keletas 
ir šunų lojimas yra lyg savotiška muzika, ne trukdanti, kareivių vištas kilnoja. Vištos sparnais plasnoja ir 
bet raminanti . Atrodo, lauke dar tamsu, tad vėl kudakina Tik jie vištų nežiūri, kaip žydai žiūrėdavo, 
užmiega. Bet neilgam. Lauke girdėti žmonių balsai. Gal kokio dalinio virėjai. Vokiečių markė dabar tur i 
atrodo, švinta. Girdisi žvirblių čirškimas, paukščių aukštą vertę, tad jie gali pirkti, kas tik jiems tinka, 
čiulbėjimas, kvaksi vištos, kažkur baubia karvės. Tad ir naudojasi. 
Kaimas jau keliasi, tad ritasi iš lovos... tolima kelionė Žiežmariai nedideles miestelis, tad greitai į laukus 
laukia. Atsikelia, o kojos lyg šv ininės. nenori klausyti.. į§eina. Laukuose nedaug žmonių matyti. Ir vėl prieina 
belaisvė vis tik savo padarė. Nieko nepadarysi: patinka keletą kryželių su vokiškais šalmais. Ant kryžkelių 
ar nepatinka, o eiti reikia. Dabar jau žinos, kad su kiek n ė r a jokių patrulių, neatrodo, kad karas būtų čia taip 
vienu žingsniu artės į Kauną. Senukai j au atsikėlę ir n e Seniai prašvilpęs. Miškai turbūt jau išvalyti, tad 
pusryčiai garuoja Pusryčiams ir vėl kruopienė. Žinia, g a n a drąsiai jaučiasi ir sparčiai pirmyn eina. Vietovės 

iko. kad kaime kavos ir buikučių negausi. Pavalgęs padėkojo fa nepažįstamos, tik žino. kad Kaunas artėja. Rugiai 
ar rvši •* maistą ir nakvynę 'apie blusas neminėjo). Norėjo j a u nupjauti. Šen bei ten dar matosi kupetos. Vasara 

susimokėti, bet senukai nei iš tolo. Senutės palaimin- sausa, tad nesudygs. Ražienose ganosi avys, dobiliukus 
tas. išžegnotas ir visų kaimo šunų išlotas, leidžiasi vėl 
į kelione. 

Pirmieji žingsniai sunkūs, bet kiek paėjus kojos išsi
miklina Laukuose jau matosi piemenukai. Bandos 
nedidelės ir skurdžios, matyti, prastų žemių kraštas 
Susitinka žmones, einančius priešinga kryptimi. Per 
simeta keliais žodžiais. Kaip dabar žmogus pro šalį 
žmogaus praeisi, ir žodžio nepasakęs. Vieni buvo Kaune 
karo užklupti, lauke traukiniu. Nesulaukdami, 
pagnliau leidžiasi pėsčiomis. Kiti eina artimųjų ieškoti. 
Teiraujasi, ar Vilnius smarkiai nukentėjęs. Sako. 
Kauaaa nėra daug nukentėjęs. Išsprogdintas Vytauto 
tiltas. Aleksote kažkokie sandėliai sudeginti Beje. 
žaliasis tiltas taip pat išsprogdintas. Žaliakalnis veik 
nenukentėjęs 

ar piktžoles rupšnoja. Laukuose ramybe viešpatauja, 
atrodo karo čia visai nebūta. 

Prieina Rumšiškes. Rumšiškės! Kažką jos primena. 
Aha! prisimena, kad pažinojo porą merginų, kurios 
buvo iš Rumšiškių. Ir Rumšiškėse tas pat vaizdas. Ūki
ninkų vežimai, vokiečių kareiviai, vištos, vaikai ir 
šunys. Vokiečiai žydų vietą jau užėmę. Gamtoje tuš
tumos nėra. Bet keleivis dar nežinojo, kas su žydais 
atsitiko. 

Praėjus Rumšiškes, vietovės lyg jau daugiau 
žinomos Lankytis neteko, nebent pravažiuojant trauki
niu, bet vietovardžiai vis girdėti. Pagaliau virš miško 
matosi Pažau-'..o bokštai, o dar kiek paėjus ir radijo stie
bai. 

(Bus daugiau* 
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ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS 

75 METŲ 
JUBILIEJUS 

VLADAS VAILIONIS 

Šio šimtmečio pradžioje pra tuanistinė šeštadieninė mokyk-
dėjus statyti šiaurės vakarų 
Indianoje prie Michigano ežero 
plieno fabrikus, šiose apylinkėse 
apsigyveno žmonės, ieškodami 
geresnių darbų 1906 m. buvo 
įkur tas ir Gary miestas. 

P i rmie j i l i e tuv ia i į š ias 
apyl inkes atvyko 1907 m., 
anksčiau dirbę anglių kasyklose 
bei Chicagos skerdyklose . 
Didėjant jų skaičiui, jie bandė 
suorganizuoti savąją parapiją, 
bet vis nesėkmingai. Ir tik 1916 
m. Gary apylinkėse gyvenant 

la. kurioje 7 metus mokytojavo 
pats kun. Urbonas. 1966 metais 
kun. Urbonui perėmus klebono 
pareigas, pradžios mokykla 
buvojau uždaryta, todėl jis pra
plėtė l i tuanist inę mokyklą, 
įsteigdamas dainų ir tautinių 
šokių klases. Tuo metu joje dir
bo jau 4 mokytojai. Tautinių 
šokių klasei ilgus metus vado
vavo mok. K. Pečkaitienė. 

1989 m. ši lituanistinė mokyk
la šventė savo 30 metų gyva
vimo sukaktį. Per šiuos metus 

120 šeimų ir 80 viengungių, ją baigė 100 mokinių. Minėjime 
jiems pavyko gauti lietuvį kuni- dalyvavo daug buvusių mokinių 
gą Kazimierą Ambrozaitį. Jo 
paskyrimas yra laikomas šios 
parapijos įkūrimo daia. Šis 
kunigas pasiliko čia tik kelis 
mėnesius, bet dar tų pačių metų 
spalio mėnesį vyskupas paskyrė 
į šią parapija jauną kunigą 
Praną Rūsį. kuris energingai 
pradėjo kurti parapiją. Tais 
metais buvo suorganzuotas 26 
asmenų bažnytinis choras. 1917 
m. jis pastate bažnyčią su sale 
ir klebonija Tų laikų valiuta 
šiu pa-tatu vertė buvo apie 
45,000 doL Bažnyčia buvo pa 
šventinta 1918 m. balandžio 
mėnesį. Gaila, šis kunigas mirė 
1919 m. gegužės mėn. 

Po jo nu:ties klebonu buvo 
kun. P. Daniūnaa, kuris išbuvo 
irgi tik iki 1920 m. rugsėjo mėn. 
Po jo atvyko kun. Martis-Marti-
š iūnas , kuris buvo klebonu iki 
1934 m Jo vietų perėmė kun. 
Jonas Vinčius. o 1936 m. sausio 
mėn. kun. Simonas Draugelis. 
Per 4 metus jis įtaisė bažnyčioje 
vargonus ir sutvarkė parapijos 
a i k š t ę . J i s buvo p i r m a s i s 
klebonas, kuris leido parapijos 
žurnalėlį „Pasiuntinys". 

1940 m. grįžo kun. Martis ir 
ėjo klebono pareigas iki savo 
mirties 1951 m. gegužės mėn. 
Tada klebonu buvo paskirtas 
šioje parapijoje gimęs kun. Ig
nas Vichuras. bet 1957 m.. 
mirus E. Chicagos Šv. Pranciš
kaus parapijos klebonui prel. 
Bičkauskui. ji« buvo perkeltas 
klebonu į Šv. Pranciškaus pa
rapija. Nauju klebonu buvo 
paskir tas irgi šioje parapijoje 
gimęs kun. Jonas Daniels. 

1966 m. perkėlus kun. J. 
Daniels i amerikiečių parapiją, 
klebonu buvo paskirtas dabar 
t inis parapijos klebonas kun. 
Ignas Urbonas, kuris jau nuo 
1954 m darbavosi vikaru šioje 
parapijoe. 

Kun. I Urbonas 1990 m 
liepos 12 d. popiežiaus Jono 
Paul iaus II buvo pakeltas į 
prelatus. Spalio mėn. įvyko j 
p r e l a tū r ą įv i lk tuvės . daly 
vaujant 4 vyskupams, visai 
parapijai ir daug svečių. 

Parapijos mokykla 

Didėjant parapijos gyventojų 
skaičiui, buvo bandoma įkurti 
parapijos pradžios mokyklą, bet 
vis nesurasdavo tuo laiku moky 
tojų. 1926 m. seselė? kazimierie 
tės pranešė klebonui kun. Mar-
t iui . kad jau 1928 m. jos galės 
atidaryti mokyklą, todėl 1927 
m. buvo pastatyta nauja bažny
čia <dabartinė), o senoji pri
taikyta mokyklos klasėms. 1928 
m. buvo pastatytas ir seselių 
namas, gi rudenį atidaryta ir 
parapijos mokykla, kuri gyvavo 
iki 1966 n; mokslo pabaigos. 
Šią mokykla baigė 365 moki 
niai . 

Vykstant I)P imigracijai. į 
G a r y apyl inkes atvyko 30 
lietuviu Vimų. todėl 1959 m 
sausio 10 d prie parapijos 
mokyklos buvo įsteigta ir li-

ir mokytojų. Pagerbtas buvo ir 
šios mokyklos steigėjas bei jos 
globėjas kun. Urbonas. Šiuo 
metu mokyklėlė vis dar veikia. 
Jai vadovauja seselė kazimierie-
tė Janina Galubickytė ir moky
tojos Jane Valeikienė su Joana 
Radzevičiūte. 

Bažnyčia 

1970 m. balandžio 12 d. žaibas 
uždegė šios bažnyčios varpinę, 
apgadinant gerokai bažnyčios 
vidų ir sudeginant vargonus. 
Tada buvo galvota bažnyčią 
statyti geresnėje vietoje, par 
duodant šią nuosavybę, kam 
buvo gautas Gary vyskupo 
leidimas. Viena šeima šiam 
tikslui padovanojo Merriville 
IN. 10 ha žemės, bet vyskupas 
tuo metu atšaukė savo suti
kimą. Norint išlaikyti šią pa
rapiją, 1974 m. bažnyčia buvo 
atremontuota, pastatant naują 
mažą varpinę su elektriniu var
pu ir uždedant frontinėje pusėje 
menišką dekoraciją. Taip pat 
įdėti nauji skaldyto stiklo 
langai, kuriuos sukūrė meni
ninkas Adolfas Valeška. Tuo 
pačiu laiku buvo atremontuota 
klebonija ir parapijos salė. 

O r g a n i z a c i j ų v e i k l a 

Mūsų senosios išeivijos visas 
religinės, tautinės ir kultūrinės 
veiklos centras buvo parapijos. 
Taip ir šioje parapijoje nuo pat 
pirmųjų jos gyvavimo dienų 
Gary apylinkių lietuviai po 
sunkių darbų rasdavo čia 
tautinę bei religine atgaivą 
Buvo įkurta keletas organiza
cijų bei draugijų: Šv. Mykolo 
vyrų draugija. Lietuvos Vyčių 
kuopa. Tretininkų draugija. 
Lietuvių katal ikių moterų 
sąjunga, Švč. Jėzaus širdies 
draugija, Šv. Kazimiero seserų 
rėmėjų draugija, Šv. Vardo vyrų 
draugija ir Gyvojo Rožančiaus 
draugija, kuriai ilgus metus 
vadovavo Antanina Neinienė. 
Laikui bėgant šios organizacijos 
užsidarė. Perėmus šią parapija 
kun Urbonui, buvo įsteigtas 

Parapijos klubas. Mergaičių 
sodaliečių ir Li tuanist inės 
mokyklos Tėvų Motinų draugi 
jos. 

Parapijos klubas ir šios 2 d jos 
tebegyvuoja iki šių dienų. 
Klubas, kurio valdyba eina 
parapijos Tarybos pareigas, pa 
deda klebonui parapijos dar
buose. Valdyba daug prisidėjo 
prie bažnyčios atnaujinimo, su 
ruošė klebono į prelatūrą 
įvilktuvių šventę, gi dabar 
ruošia 75 m. Jubiliejaus minė 
jimą. Taip pat kiekvienais me
tais ruošia parapijos gegužinę, 
tuo susirinkdami parapijai 
daugiau pinigų. Šiuo metu 
klubo valdybą sudaro: K. 
Domarkas, V. Ruzgą, K. Balt ir 
J. Radzevičiūtė. 

Su parapijos veikla rišasi ir 
parapijos choras, kuris gali 
švęsti irgi 75 metų Jubiliejų. 
Uždarius E. Chicagoje Šv. Prari 
ciškaus parapiją, dalis jos 
parapiečių prisijungė prie Šv. 
Kazimiero parapijos, tuo 
sust iprindami ir parapijos 
chorą. Jau daugiau 20 metų šio 
je parapijoje vargonininkauja be 
jokio atlyginimo Mrs. B. Balt. 

Pašaukimai 

Ši parapija yra davusi Bažny
čiai 3 kunigus: Kun. John 
Daniels, kun. Igną Vichurą ir 
kun. Michaelį Vichurą ir 2 
vienuolius vyrus Thaddeus 
Margį ir Vincentą Zwingalį 
Taip pat 10 moterų vienuolių 
ses. M. JanineGolubickvtę, <=es 
M. RosalindaGrigonytę. ses. M. 

CLASSIFIED GUIDE 

Prel. iRnas Urbonas Šv. Kazimiero parapijos klebonas. 

Stephen Kainzą, ses. M. Mary 
Nh-rgytę, ses. M. Marke P*>tri 
tę. sies. M. Maricit: ! ei ritę, ses. 
M. Deotilla Kalin;-nkuitę. ses. 
M. Agnita Sabockvtę, ses. M. 
liene Rukaitę ir se? M. Evelvi 
Vichuraitę. 

75 metų jul >:liejus 

Per šiuos 75 nu 
linkiu lietuviam 
buvo religinis, 
kultūrinis centre 
šios išeivijos laik 
vyko įvairiausio 
sus i r ink imai , 
šokiai, minėjimai 
gyvenamo laikot 
reikalų pranešin 

Spalio 20 d Į 

us Gary apy-
; ši parapija 
tautinis bei 
- Ypač seno 
ais jos salėje 
i programos: 
va idinimai , 

• s bei 
irpio visokių 
•o. 
lapija t ui ės 

savo jub i l i e j ines iškilmes, 
kurias bažnyčioje praves Gary 
vyskupas Noibert F. Gaughan. 
Ta proga p r i s imins ime ir 
melsimės už visus kunigus bei 
seseris vienuoles diibusius šioje 
parapijoje bei visus mitulius 
parapinčius. 

Šiais metais sukanka ir 25 
metai prel. 1. Urbono kleboną 
vimo šioje parapijoje. Jis yra jau 
pensininko amžiuje, bet jis vis 
dm- gi aži.'ii darbuojas parapijų 
je. Jo dėka ši parapija, vieniu 
telė šiuo metu Indianoje, išsi
laikė iki šių dienų. 

tikimės, kad K e r o Apvaizda 
ir šios parapijos globėjas šv. 
Kazimieras !;>imins ir toliau šia 
parapiją. 

ŠIIUVOS MARUOS KOPLYČIOS 
SIDABRINIS JUBILIEJUS 

IR 
PADĖKA UŽ NLPRIKLAUCOMYBĘ 

AMFIMKOS KATA'IKlį IAUTINFJF SVFNIOVFJF 
V/ASHINGION, UC 

PROGRAMA 

Qę$tac i ięn j ?RaJ lSL l2_c j . 

1;00 v .P.p. AKADEMIJA : " L i e t u v o s XX-o a m ž i a u s k a n k i n i a i " 

p a s k a i t ą s k a i t o Vysk. S I G I T A S T A M K F V I Č I U S , S .J . 

Catholic University School of Nursing, Gkman Hali salėje 
620 Michigan , enue, M.E.; VVashinyton. DC 

7:30 v.v. KONCERTAS- DAINAVOS ansambliu 
pianist,-.'-, Povilas Stravinskas 

Archbishop Larroll Migti Scliool salėje 
4300 Harewoo<i Hoad, N.E., VVashington. DC 

Įėjimas = $10.00 

SekiMiUienĮ, spolip 13 d. 
2:00 v.p.p. IŠKILMINGOS. _ .PAMALDOS: §v Minias aukoja 

Kardinolus JAMLS HICKEY, VVasIiingtono Arkivyskupas 
Pamokslininkai - ?kiv. CHARLF3 SALAIKA ir 

Vysk. Sl< IIA'S lAMkFVIČIUS. CVJ. 
Gieda UAINAVOS ansamblis 

Šventovėje, i he National Shriue oi Immacufate Corueption 
Michigan Avemio c Jth 5't'>et, N.F., VVash'mgton, DC 

Aukas jubiliejaus minėjimo i':.' '. ia§yti LitnusRianC : ; , >Aid va> *u » siųsti 

Mr. Kęstutis čiZiu f. Iroviio l ane. t CM I.VA22043 

Viešbučiai. StoBOtaLfiS • .-'. 9600 Anaapois Road, i k ••• CamMon, f..l>' u/84, 

301-459 6700 3*91-600-3 BD. 5910 Princess< •! I •'.••!um, MD 20706, 

I arba 1 80CMC5 4329 

The right 
flight 
to 
Vilnius 

n 
COPEN 
HAGEN 
AIRPORT 

Jei keinujant^- i Vintų, skriskite SAS 
iš Š Amerikos pe« Kopenhagą | 
Varšuv>, arba Ryga SAS skrenda iš 
Kopenhagos i Varšuvą k.i^dien. o 
anif'KJaniais K šeštadieniais Į Mygą 

Alvykstam.i popiet, ir 
transporte i|-> | Vilni'j ga
lima lonuvai gauti Kai 
busite Kopenhagos ae
rodrome, aplankykite di 

d|(| apsipirkimu .PuUą sutaupysite, 
pirkdami puikias dovanas be mokesnių 

Mileage Plūs' ir . .OnePa^s" nariai 
gauna kreditą kurj galima panaudoti 
vėliau, skrendant SAS. kaip keliones 
veltui premija Platesnei I n f o r m a c i j a i 
skambinkite savo ke ' l •• l j agant ar
ba SAS. tai . I 800-221 2 3 5 0 

10* t* 

£4* 

TIEAL ESTATE REAL ESTATE 

• GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS ^ 

(312)586-5959 \m 
(708)425-7161 ^ 

RIMAS L. STANKUS 
• Peikant ar Paiduodant 
• Gieitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Peikame ir Paiduodame Namus, 
• Apaitmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida. 

BELL BACE REALTORS 
J . BACEVIČ IUS 

6529 8 . Ketfsto Ava. , 
Chlcago, IL 80828 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agantat kalba HatuvtafcaJ 
• Nuolaida pensininkams 

Qn1uifc REAIMARI. INC. 
y ~ . 6602 S. Pula-Ai. 
2 | C hi< ago, II b(M»2<r 

312-767 OtSOO 

„BUD ' ' BUDRAITIS 
Asmeniškai Įiatdinauja jvdirig riuosa 
v>biii pirkime bei pnatJLaiiaaL, mtes-
te ir priemiesčiuose, ^mnu lo-tioti 
a.ambutkiU' R U D R A i n u i 

B u v 312-585-6100 

ie>. 312 778 5971 

15 MLS 
ŠIMAIT IS REALTY 

Viktoras Štmsltta, Reaitor 
Irena BHnstruMan*. 

Reaitor Assoc. 
tJu'.isavybių pardavimas. Income Ta \ . 

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

MI8CELLANEOUS 

0?TTtUI^ kMIMIr RrAl l ' IRS 

4wl t5t>"» S. Ar«h«r '.vt-

DANU1E MAYhR 
284 1900 

| t i nontt ' parduoti ,K parka t u 
mus kreipkitės i Danutę M.iver. h 
protc^ iun. i l i . i i . sąžiningai u 
aunentSkai patavnaus. Įkainavimas 
veltui. 

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

T«l. 376-1882 ar 376-5996 
Ujo/o—20°o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
MS mus 

FRANK Z A P O U S 
3208V2 Waat 95 th Stra t 
Tai . — (708) 4 2 4 - 8 6 5 4 

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

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

tunu Ch>cigos miesto leidnna, D"Du ir 
uimies'y Di'bu g'eitai. ^rantuotai ir sąži-
mngai 

312-7 7'*- 3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR SALE 

Parduodama* S bt. namas Hickory 

IEŠKO DARBO 

Gerame stovyje. Sav b' 3 mieg.. 
[rengias r usys Visi butai dide'i Infomiaci 
iai skambinti: 

RE/MAX RESULTS 
Rima* Stankų* 
312-586-5959 

PARDUODAMAS 17 metų, 
gausią klientūrą turintis ka-
Hottitą biuras. Metinė apyvarta 
1,4+ milijono. Kre ;pkitės: Į 
Lor la : tai . 312 239 9 0 7 0 . 

Motar is l a i k o d a r b o pr iž iūrėt i 
vaikus, l igonius arba atlikti narnų 
ruošą Ka lba angl lakai . Skam
binti ta i . 3 1 2 - 7 7 7 - 1 9 1 5 . 

R e m o n t u o j u namus, a t l ieku 
dažymo, cemento taisymo darbus 
prieinama kaina Turiu rekomen
dacijas Kreiptis: Arvydas, t a i . 
312 737-9473. 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
J ū s ų pač ių supakuotus siuntinius s iunč iama t iesiai 

Nauji arba vartoti daiktai 
Standartiniai maisto ir vaistų siuntinėliai 

Priimam 12 svarų ir sunkesnius siuntinius 
KIEKIS NERIBOTAS 

$2 .80 Mina už svatą apmoka: draudimą, muitą ir pristatymą. 

Siuntiniai pristatomi BE pašto patarnavimo. 
Garantuojame tiesioginį pristatymą kiekvienam adresatui . 

Iniormacijai skambinti : 
Mr-ssachusatts valst i lo j : 

GLOBĖ TRAVEL Shlpplng Sarvlce 
->«2 Vtfastarn Ava. 
Lynn, MA 01904 

617-581-3300 

Florida valstijoj: 
UMIVERSAL Traval 
4117 Baa Rldga Rd. 
Sarasota, FL 34233 

813-377-9024 
UNtPOL 

8 8 3 1 - 4 9 St. N. 
Plnni»lla« Park, FL 34666 

813 5448700 

DO YOU NEED A GREEN CARD? 
lt you were born m LI1HUANIA, YOU GAN APPLY FOR A GREEN CARD. 
REGIS t FU NOW BECAUSE »' iE FIRST 40 000 OUALir IED PEOPLE W1LL OB-
IAIN lHEin GREEN CARDS r-|RSt COME - FIRST SERvED I CAN MAKE 
SUr<F YOtJR AFfLI'JATiON VVILi BF AMONG THE VERY FIRST! OUR 
Uf AtiLiNF IS ( X I 7. 1901 t vvllt. FILE AT 12 01 A M ON OCT 14. 1991 
S ' -OSES * CHIi ORFN Wli I ALS^GEI GREEN CARDS. APPLtCANTS MAY 
Ft P FR()M THF UNMEOSrA1FS(EVEN lt LEGALS) OR FROM ABFtOAD 

CAti mr-sr, r i iMAN i; i:-) 7'*>'-3OT fof Dt iA l lS Fa« (21?) 57'4306 
n.c ,H<i f t« M N » ro«nr.3, Atio«nevs 

I!- I ?rk riow. '*«« Yoik N Y ltK)38 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 

Paskutinis eisenos kilometras Lietuvoje — prez. Vytautas Landsbergis ir 
Paulius Klimas žygiuoja Gedimino prospektu kartu su vienuolika žygiuo-
tojų nuo Aukščiausiosios tarybos iki katedros Vilniuje. 

Rochester, N.Y. 
PAULIAUS KLIMO ŽYGIS 

SKAIDRĖSE 

Cia gyvendami stengėmės 
išlaikyti lietuvišką žodį, kultūrą, 
ją perduoti savo vaikams. 
Ugdyti gimtąją kalbą, bei meilę 
paliktai tėvynei. 

Daugelis jaunimo pasisavino 
iš tėvų tą meilę kraštui, liku
siems kenčiantiems broliams. 
Tokioje aplinkoje išaugę jau
nuoliai ar jaunuolės nepražuvo. 
Pasiekę mokslus įsijungė į 
bendrą kovą dėl la isvės , 
keldami įvairiai Lietuvos vardą, 
rašydami į šio krašto laikraš
čius, protestuodami taikliais 
šūkiais įvairiose eisenose bei 
primindami pasauliui tėvų 
žemės okupaciją. Šis kraštas 
mėgstąs sensacijas gaudė 
spaudą bei televizijos akis vyks
tančius įvykius. Rochesterio visi 
trys vietinių žinių televizijos 
kanalai rodė, skelbė apie 
Pauliaus Klimo žygį per tris Pa
baltijo valstybes. Čia jį matėme 
išskrendantį ir susit inkant 
grįžtantį. Rašant apie jo žygį 
negalima nepaminėti bei 
nutylėti jo paties pasiryžtų 
darbų. 

Šių metų rugsėjo 8 dieną 
Rochesterio lietuvių Šv. Jurgio 
parapijos salėje buvo rodomas 
Pauliaus Klimo žygis per tris 
Pabaltijo valstybes nuo Talino 
iki Vilniaus. 

Kadangi skaidrės buvo gautos 
iš Lietuvos tik dabar, todėl gana 
ilgas laikas nusitęsė iki parody
mo. Žygyje dalyvavo nemažas 
būrelis jaunų žmonių. Su 
Paulium žygiavo kartu Petras 
Gražulis, Inga Jurkutė, Vytau
tas Blauzdys, Maris Jae, Helina 
Lenk, Epp Saluveer, Aare 
Zinder, VValdu Hammer. Ralf 
Kaup ir Šalme Leprik. Žygis 
pradėtas 1991 m. gegužės 14 iki 
Birželio 14 d. Vilnius pasiektas 
birželio 14 dieną. 

Pauliaus žygis už tuo metu 
teisiamą Petrą Gražulį einant į 
Washingtoną D.C. buvo pirmas 
mėginimas pagauti spaudą ir 
televizjos akį ir tuo skleisti 
daromas nuoskaudas mūsų 
kraštui. Pauliaus gabus verž
lumas mokėjo tai padaryti. 
Daug kartų per televiziją ma
tėme save Rochesteryje lietuvių 
susibūrimuose. Be to, Paulius 
daugelyje kartų kalbėjo ir 
siuntė praneš imus bei 
pasikalbėjimus su viet ine 
spauda, radijo bangomis apie 
Lietuvą. P r ik lausydamas 
Rochesterio Pabaltiečių komi
tetui, reiškiasi veikloje. 

Skaidrėse matėme žygio kelią. 
Perėjimas iš vienos valstybės į 
kitą. Rodė žmonių džiaugsmą ir 
vaišingumą sutinkant. Vienoje 
vietoje Lietuvoje moteris su 
ramentais bandė kartu eiti. 
Paulius pasakojo: „Sulėtinau 
žingsnį dėl jos, tačiau ji sakė: 
, ,Nemažinkite eisenos dėl 
manęs, aš bandysiu eiti kartu 
su jumis nors trumpą kelią". 
Tai rodė, kokia didelė meilė 
žmonėse gimtajam kraštui", 
baigė pasakojimą Paulius. 

Ir taip sustodamas su paaiški
nimais prie kiekvienos skaidrės, 
vedė mus visus savo žygyje per 

tas tris tautas. Daug kas matė 
iš žiūrovų ir savo pažįstamas bei 
gimtas vietas. 

Paulius pasakodamas pri
minė, kad Taline Estijoje juos 
susitiko daug žmonių ir net 
sulaikė jų keliavimo nustatytą 
laiką. Tačiau buvo džiugu, nes 
žmonės suprato jų tikslą. Tik 
Latvijos komunikacija buvo 
sulėtėjus, dėl tuo laiku vyks
tančių įvykių. Lietuvon įžengus 
prie Latvijos sienos susitiko 
„Pasvalyje" būrys lietuvių su 
dėde agronomu. Skaidr ių 
bėgimo rate matėsi daugelyje 
vietų jaunimo pasipuošusio tau
tiniais drabužiais, kuris sutiko 
su duona ir druska ir vis dalelė 
prisidėdavo pažygiuoti kartu. 
Gale žygio prie Vilniaus pasi
rodžius V i ln i aus vardui 
„Vilnius", žygininkai įžygiavo 
į sostinę. Čia jų laukė audringas 
susitikimas. Prie parlamento 
rūmų pasveikino prezidentas 
V. Landsbergis. 

Paulius aiškino: „Maniau, 
kad eisime patys vieni iki 
katedros į pamaldas, tačiau 
mano nustebimui pats pre
zidentas V. Landsbergis žygiavo 

1 mylią kartu, tai buvo mano 
la imingiausia valanda. Žy
giavome į pamaldas, kurios 
buvo laikomos birželio 14 d. už 
ištremtuosius į Sibirą (baisiųjų 
birželio trėmimų). Tarpe visų 
buvo ir mano seneliai ištremti, 
vėliau sugrįžę. Turėjau didelį 
džiaugsmą susitikti su senele, 
deja, senelis buvo miręs". 

Miela turėt i jaunimą, juo 
džiaugtis, kad neišblėso tėvų 
krašto meilė. Malonu ir Roches
terio kolonijos lietuviams turėti 
Paulių Klimą, kuris savo žy
giais įamžino savo veiklą. 
Sveikiname Pauliaus tėvelius 
Danguolę ir profesorių Antaną 
Klimus, kurie džiaugsmingai 
čia s u l a u k ė sugr įžus io 
žygininko Pauliaus. 

Dalyviai , kur ie čia buvo 
rugsėjo aštuntos sekmadienio 
popietę, dėkoja už parodytas 
skaidres, už pavaišinimą kava 
ir užkandžiais ir kartu džiaugia
si. 

Nerimą N a r u t ė 

Philadelphia, PA 
ŠVENČIA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBE 

„Tegul meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse", šie žodžiai pa
sveikino visus atvykusius į Phi-
ladelphijos Lietuvių namų 15 
metinę gegužinę, kuri įvyko 
sekmadien į , rugsėjo 8 d., 
Polanka parke. Lietuvių namai 
kasmet suruošia gegužinę sutei
kia l ie tuviškai visuomenei 
progą susirinkti po vasaros ir 
pabendrauti. Praeitų metų susi
būrimo t ikslas buvo padėti 
Lietuvai lėšomis jos nepri
klausomybės kovoje. Visas tos 
gegužinės pelnas buvo per
duotas dr. Dainiui Pūrui, kuris 
tuos pinigus panaudojo atsiliku
sių vaikų Lietuvos internatuose 
pagalbai. 

Šiais metais, gegužinė buvo 
pirmoji proga Philadelphijos vi
suomenei bendrai susi t ikt i , 

pakelti taures ir džiaugtis pilna 
Lietuvos nepriklausomybe. 
Lietuvių namų tarybos pirmi
ninkas Romas Tautkus pa
sveikino gausiai susirinkusią 
publiką. Pirmiausia jis prašė 
prisiminti visus žuvusius už 
Lietuvos nepriklausomybe ir po 
to kvietė pakeiti šampano tau
res už atgautą laisvę. Visi sugie
dojo „Lietuvos himną". 

Toliau programą tęsė tarybos 
narys Algis Salčiūnas, kuris 
vedė nuotaikingus žaidimus 
vaikams ir suaugusiems. Lauke 
o rkes t ran ta i grojo šokių 
muziką. Lietuvių namų 
valdybos ir tarybos iniciatyva 
buvo paruoštos lietuviškos 
vaišės. Ypač populiarūs buvo 
lietuviškieji bulviniai blynai ir 
namuose kepti pyragaičiai. 

Šių metų gegužinėje dalyvavo 
arti šeši šimtai svečių. Joje 
buvo daug pasipuošusių ginta
ra is , trispalvėmis ir 
marškinėliais su lietuviškais 

motyvais. Beveik visos pa
grindinės televizijos stotys, laik
raščiai dalyvavo šventėje ir tu-
irėjo su žmonėmis interviu. Lie
tuvių namų gegužinė praėjo 
sėkmingai ir davė visiems pro
gą bendrai pasidžiaugti naujai 
a tgauta Lietuvos nepr iklau
somybe. 

Kris t ina V o l e r t i e n ė 
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TOKEN P R O B L E M O S 

CTA aš tuoniose s t o t y s e 
įrengtos automatinės „Token" 
pardavimo mašinos teveikia t ik 
maždaug apie 80% laiko. Tai 
yra ne taipjau blogai, išskyrus, 
kad bilietukų platininio agen
tams yra uždrausta pardavinėti 
„Tokens" net ir tada, kai jų 
automatinės mašinos neveikia. 
Tai yra visados rūpesčiai su ku
riais susiduria nauja s is tema, 
bet tie nesklandumai bus grei
tai pašalinti. 

A.tA. 
MARCELĖ JASINSKIENĖ 

Gyveno McHenry, IL, anksčiau Chicagoje. 
Mirė 1991 m. rugsėjo 24 d . 12:30 vai. ryto, sulaukusi 85 

m amžiaus. 
Gimė JAV, Pennsylvania 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Algirdas Jasin. marti 

Ruth; keturi anūkai ir septyni proanūkai. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 26 d. nuo 4 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 27 d. Is koplyčios 

10 vai. ryto velionė bus nulydėta j Tautines Lietuvių kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę sūnus, marti ir anūkai. 
Laidotuvių direkt, Donald M. Petkus ir Donald A. Petkus. 

Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
WILHELMINAI GENIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, dukteris NIJOLE, LIUDĄ ir 
EGLE nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu l iūdime. 

Birutė ir Eleuterijus Žilinskai 

Žemės kel ione baigusiam 

A.tA. 
BRONIUI BLINSTRUBUI 

t e b ū n a šviesi Amžinybė. Našlę EUGENIJĄ, mūsų 
mielą draugijos narę, ir velionio plačią šeimą skausmo 
valandoje guodžia 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
VILHELMINAI GENIENEI 

mirus, dukroms LIŪDAI, NIJOLEI ir EGLEI su 
šeimoms reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą. 

Regina Apirubytė-Vaitkeinė, 
New Buffalo, MI. 
Ingė Naujokaitytė-Ostermair, 

Petershausen, Vokietija 

LITHUANIAIM AMERICAN COUfMCIL-, INC. 

2606 W. 63rd ST. CHICAGO, IL, 60629 PHONE 312/778-6900 
FAX 312/276r4636_778_8364(Temp.) 

1991 m. rugsėjo 20 d. 

Honorary P r e s i d e n t 
DR. KAZYS BOBELIS 

N a t i o n a l Pres ident 
GROZVYDAS J . LAZAUSKAS 

F i r s t Vice Pres ident 
CASIMIR OKSAS 

V i c e P r e s i d e n t s : 
STANLEY BALZEKAS. JR 
PETRAS BUCHAS 
ALEXAMDER J . CHAPLIK 
VYTAUTAS P. DARGI S. M. D. 
SAULIUS KUPRYS. Esq. 
VIKTORAS NAUDŽIUS 
MYKOLAS PRANEVIČIUS 

S e c r e t a r y 
STASYS DUBAUSKAS 

T r e a s u r e r 
DAINA DANILEVIČIUS 

• DUTTBRYS 

M e m b e r s : 
I RENE D. BLINS7UBAS 
STASYS BRIED'S 
JUOZAS LEKAS 
EVELYN OZELIS 
KASPERAS RADVILA 
BIRUTE SKORUBSKAS 

C o u n c i l ' s R e p r e s e n t a t i v e 
i n Washington.D.C. 
JONAS B. GENYS.Pn.D. . 

-Direc tor 

O f f i c e Manager 
VALDE!1ARAS SADAUSKAS 

P u b l i c R e l a t i o n s D i r e c t o r 
DAIVA MEILE 

T r u s t e e s : 
TEODORAS BLINSTRUBAS 
ALGIRDAS BUDRECKIS.Pn.D. 
KOSTAS BURBA 
VYTAUTAS YUCIUS 

Honorary !"te«bers of the Soar 
TEODORAS BLINSTRUBAS 
STEPONAS BREDES.JR. 
ALENA DEVENIS- GRIGAITIS 
MSGR. JOSEPH PRUNSKIS.J.C.D. 
ANTANAS J . RUDIS 

50th 
ANNTVERSARY 

* * * * * * * * * * * * * * 

Prof. Vytautui Landsbergiui, 
Lietuvos Respublikos Prezidentui, 
Vilnius, Lietuva 

Didžiai Gerbiamas Prezidente, 
Po skaudžių partizanų, laisvės kovotojų, Sibiro 
tremtinių i r dabartinėje Žūtbūtinėje kovoje 
žuvusiųjų aukų, Lietuvai gavus tarptautinį 
pripažinimą, Lietuva vėl kėlėsi laisvam, 
nepriklausomam, demokratiškam gyvenimui. 
Šia proga siunčiame Jums, Parlamentui, Vyriausybei 
i r ištvermingai kovojančiai tauta i mOsų broligkus 
Amerikos l i e tuv ių sveikinimus i r linkėjimus. 

I r Šviesa, i r t iesa 
Mūs žingsnius telydi! 

Amerikos Lietuvių Tarybos Valdybos 
posėdžio da lyvia i : 

%f'Art — <ZPKh Aus**** < ^ o V 

ORGANIZATIONS WHICH COMPRISE THE LHHUANIAN AMERICAN CCHJNCrL: 
Lttbuanian Roman Catbollc F«deratlon of An* ca, Lithuanian Soclal-Democratic Federitlon of America , 
National Lttbuanian Soclety of America, National Lithuanian League of America - SANDARA, Lttbuanian 
Milane* of America, Lttbuanian Roman CathoLc AUlance of America, American Lithuanian Roman 
Catbollc V/omen'a AUlance. Knajbta of Llthuar.'.a, North American Lithuanian Studentą Asaoclatlon, 
Lttbuanian Regeneratlon Aaeoctatlon. Lithuanian Soclety of Vilnius Region, National Lithuanlao-Amert-
can Republlcan Federatlon, Lttbuanian - American Democratic League, Lithuanian American Christian 
Damocratlc Morement. 

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 SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
>236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

u p. 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\larquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60463 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

C 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 
DONALO A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

file:///larquette
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x S a b i n a H e n s o n . prisi
mindama savo mirusią motiną 
a.a. Tekią Ruchienę ir mirusį 
vyrą a.a. John Henson, jų var
du paaukojo Marijonų vienuoli
jai 2000 dolerių. Marijonai už 
auką yra nuoširdžiai dėkingi. 

x Muz. J u l i u s A n d r e j e v a s , 
kuris šių metų vasarą lankėsi 
Chicagoje. kalbėdamas apie Vil
helmą Čepinskį pasakė: „Kiek
vienas jo koncertas man palieka 
džiugų neišaiškintos paslapties 
jausmą. Tos paslapties vardas — 
talentas". Visi kviečiami atsi
lankyti į jaunojo smuikininko 
Vilhelmo Čepinskio koncertą, 
kuris bus ateinantį sekmadienį, 
rugsėjo 29 d., 3 vai . p .p . 
Jaunimo centr. Bilietai Mar
gučio raštinėje ir Vaznelių par 
duotuvėje. 

x Klaipėdos „Uostamiesčio 
m u z i k a n t a i " k o n c e r t u o s 
Chicagoje Jaunimo centre spalio 
20 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. 
Svečių koncertą rengia JAV LB 
Socialinių re ika lų t a r y b a . 
Chicagos lietuviai kviečiami 
nepraleisti progos išgirsti šiuos 
liaudies muzikantus ir įsigyti 
bilietus iš anksto pas platintojus 
ar prie durų prieš koncertą. 

x Vytau tas K u p c i k e v i č i u s 
iš Oak Lawn, 111., „Draugo" gar
bės prenumeratorius, nuoširdus 
rėmėjas, pratęsdamas prenume
ra tą v iener i ems m e t a m s 
atsiuntė 150 dol. čekį. Už miela 
paramą tariame didelį ir nuošir 
dų ačiū. 

x Stasys Dalius, Hamilton, 
Kanada, kelių kelionių knygų 
autorius, paskut inė iš le is ta 
1989 m. „Svečiose ša lyse" . 
„Draugo" garbės prenumera
torius, rėmėjas, pratęsė pre
numeratą, grąžino laimėjimų 
šakneles su 200 dol. čekiu ir 
gražiu laiškučiu, "linkėdamas 
redakcijai ir administracijai ge 
ros sėkmės sunkiame spaudos 
darbe. Nuoširdus ačiū už mielą 
paramą sava: spaudai 

x J o n a s Re je r i s iš O a k 
Lawn, 111., „Draugo" nuoširdus 
rėmėjas, garbės prenumerato
rius daugelį metų lankės i 
„Drauge" ir pratęsė prenumera
tą su visa šimtine. Labai dė
kojame. 

x P U E R T O VALLARTA -
TIKTAI $568 7 naktys, „sui te" 
prie jūros, lėktuvo kelionė (iš Či
kagos), visi mokesčiai! Vietų 
skaičius labai ribotas. Regist
racija UŽDAROMA spalio 3 
dieną. Kelionė — gruodžio 4 iki 
11. Skambinti G.T. INTERNA
TIONAL tel . 708-430-7272. 

(sk) 

x Tik $1.75 už sva rą ik i 100 
svarų i r $1.50 v i r s 100 s v a r ų 
ir jūsų siųstas kalėdinis siun-
tnys bus pristatytas be m u i t o 
į bet kurį Lietuvos kampelį. 
Nuolaida galioja iki lapkričio 10 
d. A t l a n t a I m p o r t - E x p o r t . 
2719 W. 71 St., C h i c a g o , IL 
60629, tel . 312-434-2121. 

(sk) 

x Dr. Vilija R. Kerelytė, chi-
ropraktikė. yra išvykusi į lais
vą Lietuvą. Vilniuje ji susitiks 
su rehabilitacijos centro direkto
rium dr. Vytautu Zumeriu. Ten 
vyks pasitarimas dėl chiro 
praktikos įvedimo į medicinos 
fakultetą. Kartu su dr. V. 
Kerelytė išvyko ir jos mamytė 
visuomenininke Jolanda Kere-
lienė. Jos abi grįžta spalio 2 d. 
Dr. V. Kerelytės pacientus 
prižiūri dr. Colleen Husch. 

x JAV LB kraš to valdyba 
posėdžiavo savo būstinėje rug
sėjo 23 d. Ruošiamasi JAV LB 
tarybos sesijai, kuriai krašto 
valdybos nariai jau paruošė 
savo veiklos pranešimus. Užbai
giami projektai ir peržiūrimi 
tarybų iždai, nes pareigų per
davimas naujai JAV LB krašto 
valdybai vyks netrukus po tary
bos sesijos spalio 4-6 d. Posėdyje 
taip pat trumpai apsilankė Lie
tuvos Aukščiausiosios tarybos 
deputatas R. Ozolas. 

x Šv. Kryžiaus l igoninė 
duos specialu kursą, kaip at
gaivinti širdies ir plaučių atako-
je,spalio 3 d., ketvirtadienį, nuo 
4:30 iki 8:30 vai. vakaro šiau
rinėje ligoninės dalyje, sep
tintam rytų posėdžių kambary
je. Reikia tik iš anksto pa?' 
skambinti tel. 312471-7324. 

x Patikslinimas. ..Draugo" 
rugsėjo 17 d. laidoje E. Vasyliū-
nienės aprašyme , .Fleita ir bari
tonas" netyčia buvo praleista 
akompaniatoriaus pavardė, o 
buvo komp. Jeronimas Kačins 
kas. Autorė labai atsiprašo. 

x Dail. Algirdo Kurausko 
pomirt inė pa roda atidaroma 
rugsėjo 27 d., penktadienį, 7:30 
v.v. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre. Lankymo va
landos: šeš td . 12-3 v. p.p. 
sekmd. 11 v.r.-3 v. p .p . 

(sk) 

x ALIAS Chicagos sky
r i aus golfo t u r n y r a s įvyks 
š.m. rugsėjo 29 d , sekmadieni, 
Old Oak golfo lauke, 143 St ir 
Parker Rd., Orland Park, IL. 
Pradžia 11:30 v. ryto. Registruo
t i s pas inž. J. Barį , t e l . 
708-790-1399. 

(sk) 

x Siūlome labai pigias skri
d imo kainas, norintiems prisi
jungti prie mūsų grupės, išvyks
tančios į laisvą Lietuvą spalio 7 
d. Norintiems galime užsakyti 
viešbučius įvairiuose Lietuvos 
miestuose. American Travel 
Service. 9439 S. Kedzie Ave.. 
Evergreen Park , IL 60642, 
te l . 708-422-3000. 

(sk) 

x American Travel Service 
parūpina lėktuvų bilietus at 
vykusiems iš Lietuvos, kurie 
turi skristi iš New Yorko ir Wa 
shingtono į Chicagą, LosAnge 
les, Cleveland, ar kitus miestus 
Taip pat turi žmogų New Yorke. 
kuris sutinka atvykstančius iš 
Lietuvos ir juos palydi skren
dant į kitus miestus. Tą patį pa 
tarnavimą atlieka ir grįžtan
tiems į Lietuvą. Taip pat 
darome nuotraukas pasams ir 
kitiems dokumentams, kurias 
galima tuojau atsiimti. Kreip
t is j American Travel Service 
9439 S. Kedzie Ave.. Ever
green P a r k , IL 60642. Tel. 
708-422-3000. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl«la 

D«nglam« Ir taisoma 
visų rūšių stogus 

Tai. 312-434-96M vba 
312 737 1717 

Dirigentas Alvydas Vasaitis ir smuikininkė Linda (Veieckytė) Kerpienė Vilniuje per repeticiją 
rugsėjo 4 dienos Mocarto kūrinių koncertui su Lietu DS Nacionaline filharmonija. Dešinėje — 
dr. Algimantas Kerpė. Nuotr A. Sutkaus 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
P A Ž Y M Ė T A S STUDIJOSE 

x P a d ė k i m e iš la ikyt i l ietu
vybę išeivijoje! Aukokime L. 
Fondui, nes L. Fondas remia 
lituanistinį švietimą, kultūrą ir 
jaunimą. Rudens vajaus proga, 
paaukoję $100, gauna vieną sve
čio b i l ie tą į užba ig tuv ių 
banketą, kuris bus lapkr. 16 d 
Aukas siųsti ir bilietus įsigyti 
adresu: L.F. 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 10! 
10 kg. (22 sv.) skaniausių mėsos 
produktų: 3 kg. kapotas kumpis 
konservuose «5 dėžA 1 kg. liežu
vis drebučiuose (3 dėž.i, 1 kg. 
vištiena savo sultyse (3 dėž.), 2 
kg. file natūralioje plėvėje, 1 kg. 
lietuviškas skilandis, 1 kg. 
kiaulienos šoninė šalto rūkymo, 
1 kg. „Lietuviška" dešra Kreip 
tis: „ŽAIBAS" 9525 So . 79th 
Ave., Hickory Hills, IL 60457. 
Tel. 70*430-8090. 

'sk) 

Northvvestern universiteto 
Evanston, Illinois, ryšių su 
v i suomene įs ta igos vedėja 
Susan Bankowski praneša, ku
riems iš šiais metais universi
t e t ą ba igus ių jų s tudentų 
suteiktas garbės pažymėjimas 
už jų išskirtinius pasiekimus 
savo studijų srityje. Tarp jų yra 
ir čikagiet is Gytis P. Liu
lev ič ius , k u r i a m garbės 

x Dr . G. V. Rėklai t is , West 
Lafayette, Ind., Stasys Griežė, 
Dorchester, Mass., Vladas Juzė 
nas, Southfield Mich., „Draugo" 
rėmėjai, garbės prenumerato
riai, su prenumeratos pratesimo 
mokesčiu atsiuntė po 30 dol. 
dienraščio stiprinimui Nuošir
dus ačiū. 

x G. Kaufmanas , Spring-
. field. Va., D. Polikaitis, West-

iake Village, Cal., Vita Mukle-
vicz, Lemont, 111. S. R. Kasias, 
(Mr. & Mrs.) St. Petersburg 
Beach, Fla.. S. Contyannis, (Mr. 
& Mrs.) Concord, Mass., Gedas 
ir Elvira Žemaičiai, Cleveland, 
Ohio, grąžindami laimėjimų 
šakneles atsiuntė po 20 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x I š p a r d a v ę š.m. lapkričio 
mėn. Karibų jūros kelione, sku
b i a i s iū lome kelionę vakari
nėje K a r i b ų jūroje. Keturios 
salos, aukštos kategorijos kam
b a r i a i (outside cabins), 
skridimas iš Čikagos/Midway. 
PILNA KAINA $1,076 žmogui. 
Kelionės datos kovo 22 iki 29 d. 
Vietų skaičius ribotas. Registra
ciją uždarome gruodžio 15 die
ną. Skambinti G.T. INTERNA
TIONAL, te l . 708-430-7272. 

(sk) 

x L ie tuvos Dukterys , kaip 
ir kiekvienais metais, ruošia 
tradicinį rudens pokylį, š.m. 
spal io 19 d. 7 v.v. Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. Bus įdomi 
programa, vakarienę ruoš O. 
Norvilienė, o šokiams gros Ą. 
Stelmoko orkestras. Visi nuošir 
džiai kviečiami. Bilietai jau da 
bar gaunami draugijos raštinė
j e , 2735 W. 71 St., t e l . 
312-925-3211. 

(sk) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609 Tel. 1 312-523 9191. 

(sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutua l Federa l Savings, 
2212 West C e r m a k Road -
Tel . VI 7-7747. 

(sk) 

pažymėjimą suteikė Slavų 
kalbų ir literatūrų fakultetas. 
Gytis Liulevičius si pavasarį 
gavo B.A. laipsnį iš rusų kalbos 
ir literatūros. Northwestern 
universitetas yra viena iš JAV 
vadovaujančių mokymo ir 
tyrimo įstaigų, turintis daugiau 
negu 7,000 studentų šešiuose 
akademiniuose padaliniuose ir 
daugiau negu 6,000 studentų 
aspirantūros ir profesinėse pro
gramose. 

Gytis Liulevičius. gimęs 1968 
metais Danijoje, lankė Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo mokyklą 
Chicagoje, baigė University of 
Chicago Laboratory Middle 
School ir High School, Dariaus 
ir Girėno vardo lituanistinę 
mokyklą ir Ch.agos Aukš
tesniąją lituanisnkos mokyklą. 
Buvo aktyvus Kun. Alfonso 
Lipniūno moksleivių a te i 
tininkų kuopos ir jos valdybos 
narys. Šiuo metu jis y r a 
Moksleivių Ateitininkų są
jungos centro valdybos narys, 
nemažai metu joje dirbęs, 
ruošiant moksleivių ateitininkų 
kursų bei vasaros stovyklų pro
gramas. Rašo „Ateityje" ir 
„Drauge". 

Praėjusių metų vasarą Gytis 
dirbo kaip internas Lietuvių in
formacijos centre Washingtone 
ir New Yorke Šiais metais jis 
laimėjo vasaros interno poziciją 
Radio Liberty Radio F ree 
Europe ir vasarą praleido, dirb-

x Lietuvių Dienos — Los 
Angeles '91 — įvyks šeštadienį 
ir sekmadienį, spalio 5 ir 6 d. 
Šv. Kazimiero parapijos patal
pose, 2718 St. George St. Valan
dos 11:30 v.r. 7:30 v.v. šešta
dienį ir 11:30 v.r. 4:00-v.p.p. 
sekmadienį. Įėjimas $5. Dėl 
informacijos skambinti (213) 
3930064. Kviečiam visus lietu
vius, bei jų draugus ir kaimynus 
dalyvauti šiame smagiame 
įvykyje. 

(sk) 

x P A S K U B Ė K I T E ! Mes 
turime tiesioginius kontaktus 
su Lietuvos advokatais, preky
bos bei biznio organizacijomis. 
Padėsime atgauti jūsų turtą 
Lietuvoje, nusipirkti žemės 
sklypus, namus, įmones. Tu
rime daug pasiūlymų dėl bend
rų įmonių steigimo. Lauksiu ir 
jūsų pasiūlymų Rašyti, skam
binti: Pe t ras Pakėnas, 3051 S. 
Ocean Blvd, Boca Raton FL, 
33432; tel. 407-392-7916. 

(sk) 

z Pa rduodamas 5 bu tų na
mas gerame stovyje, Hickory 
Hills. Savininko b u t a s 3 
miegamųjų, įrengtas rūsys. Visi 
butai dideli. Informacijai skam
binti: Re/Maz Kesults, Rimas 
SUnkus , 312-586-5959. 

(sk) 

damas radijo įstaigose Muen-
chene. Nuo šių metų rudens 
Gytis tęsia studijas University 
of Illinos, Champaign-Urbana. 

Š V E N T Ė CICERO 

Kai Cicero apylinkės Lietuvių 
Bendruomenės valdyba pradėjo 
organizuoti Tautos šventės 
minėjimą, dar nebuvo įvykę visi 
tarptautiniai Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimai. Bet 
Šv. Antano parapijos klebonas 
kun. Matthevv Brophy, OFM, 
skatino ir drąsino, sakydamas, 
kad svarbu lietuviams ypač šiuo 
metu burtis ir reikštis kaip tik 
šioje lietuvių įkurtoje parapijoje. 
Tad LB valdybos nariai ėmėsi 
ruošos darbo. O darbas juo 
toliau, juo malonesnis darėsi, 
matant kaip vienas kraštas po 
kito su t e ik i a diplomatinį 
pr ipažinimą Lietuvai , kol 
pagaliau penktadienį prieš Tau
tos šventę, rugsėjo 6 d., ir pats 
okupantas atsisakė pretenzijų į 
Lietuvą ir Pabaltijo kraštus. 
Tuomet jau buvo aišku, kad sek
madienio Mišios bus džiaugs
minga padėka Dievui ir kad 
susirinkę po pamaldų kelsime 
šampano taures į naują nepri
klausomybės etapą žengiančiai 
Lietuvai. 

Šv. Antano bažnyčioje zakris-
tijonės ses. Aleksandros rūpes
čiu altorius buvo papuoštas tri
spalvėm vėliavėlėm ir gausiom 
gėlėm. Mišias laikė kun. Kazi
mieras Raudeliūnas, SJ, savo 
pamoksle gražiai sujungęs 
Evangelijoje girdėtą kurčio-ne-
bylio pagydymą su artimo meile 
ir istoriniais, mus stebinančiais 
pereitos savaitės įvykiais. Kris
tus nepraėjo nė pro vieną žmo
gų jų nepastebėjęs ir nepra
šnekinęs. Tokia ir iš mūsų rei
kalaujama artimo meilė. Svar
bu buvo ir Lietuvai per laisvės 
kovos metus būti pasaulio ne
užmirštai , pastebėtai , nors 
okupantas ją buvo padaręs 
kurčia nebyle. Lietuvos išėjimas 
į laisvę — į pagydymą priklau
sė nuo sąžinę turinčių lietuvių 
ir jų draugų, kurie nepraėjo pro 

suluošintą Lietuvą, jos nepaste
bėję ir neiš t iesę pagalbos 
rankos. 

Po vasaros išvykų sugrįžę, su
t r a u k t i šios džiaugsmingos 
šventės, stipriai ir skambiai gie
dojo parapijos choras, vadovo 
Mariaus Prapuolenio specialiai 
šiai progai parinktas giesmes. 
Sol. Laima Stepaitienė susi
kaupimui po Komunijos savo 
skambiu, skaidriu balsu gie
dojo Ave Marija, daugelio šir
dyse įkvėpdama padėkos maldą 
Marijai, šią jos gimimo šventės 
dieną. 

Šį sekmadienį į parapijos salę 
rinkosi lietuviai jau ne vien iš 
solidarumo pareigos minėjimo 
rengėjams, o dėl to, kad norėjo 
ka r tu su kitais džiaugtis Lietu
vos laime. Visiems susėdus prie 
šventiškai padengtų ir gėlėmis 
papuoštų stalų, LB Cicero 
apylinkės pirm. Raimundas 
Rimkus pasveikino susirinku
sius ir pakvietė Aldoną Zails-
kai tę pravesti programą. Ji 
pakvie tė kleboną kun. M. 
Brophy tarti žodį ir sukalbėti in-
vokaciją, priminusi, kad nuo pat 
savo klebonavimo pradžios šioje 
parapijoje jis pats rūpinosi, kad 
šioje parapijoje lietuviai mels
tųs i už Lietuvą sunkiausiomis 
dienomis, būrė juos ir dabar 
rūpinasi, kad lietuviams kas 
sekmadienį būtų dvejos lietuviš
kos Mišios ir kad šioje parapijoje 
l ie tuviai galėtų visus sak
ramentus reguliariai priimti 
savo gimta kalba. Kun. Brophy 
džiaugėsi šia ypatinga švente, 
kurios prasmė buvo ne tik šian
dieninio džiaugsmo ir dėkin
gumo, bet ir istorinės prasmės 
— Vytauto Didžiojo karūnavimo 
diena ir jo pamiltos Dievo Mo
tinos gimimo šventė. 

Po invokacijos pagerbus žu
vusiuosius už Lietuvos laisvę ir 
sugiedojus Amerikos ir Lietuvos 
himnus, buvo pakviesta prieš 
kelias dienas iš vasaros darbo 
Lietuvoje sugrįžusi ses. Marga
rita. Gausiai pasakojo apie atei
tininkų veiklą Lietuvoje, o taip 
pa t ir apie katechetų mokymą 
Iškėlė, kad į Lietuvą vykstant 
svarbu nematuoti visko pagal 
savo matą, o klausytis, pažinti 
ir padėti ten, kur prašoma, jei 
galėsi. Po to akt. Julius Balutis 
paskaitė rugsėjo sodriu grožiu 
dvelkiantį Antano Miškinio 
eilėraštį „Graži tu mano brangi 
Tėvyne". 

Baigus programinę minėjimo 
dalį buvo pranešta apie JAV LB 
organizuojamą politinį semina
rą Washingtone ir kad šį mėnesį 
yra renkamos aukos lituanis
t in iam švietimui, kaip LB 
k a s m e t paske lb ia rugsėjo 
mėnesį. 

Minėjimo programinę dalį 
Aldona Zailskaitė kvietė baig
t i , sugiedant „Lietuva Brangi". 
Šią „giesmę" šiandien giedo
jome su džiaugsmo ašaromis 
žvilgančiom akim. A. Zailskai
tė, minėjimą pravedė, kiekvieną 
programos punktą bendra min
timi jungdama į visumą, tuo 
sukurdama šeimynišką nuo 
taiką. Dabar ji pakvietė visus 
pakelti šampano taures laisvai, 
nepriklausomai Lietuvai su
giedant „Ilgiausių metų" ir su
šunkant valio! Po tiek metų liū
desy šventus tautines šventes, 
neįprasta buvo šampano tostu 
sveikinti Lietuvą. Sunku tikėti 
nauju džiaugsmu, netelpančiu 
širdy, minty. Tad ilgai dar 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— „Aidai" kultūros žurnalas, 
kuri paskutiniu metu redagavo 
kun. L. Andriekus, OFM, leido 
pranciškonai, nuo Naujų metų 
perkeliamas į Lietuvą ir su
jungiamas su „Naujuoju Židi
niu". „Aidų" skaitytojai galės 
užsisakyti, jiems bus siunti
nėjamas „Naujasis Židinys", 
kaip iki šiol „Aidai". 

— Lietuvių Dienos Los An
geles (Lithuanian Fair). Si 
mugės pobūdžio šventė su 
nuolatine programa, preky
bomis, lietuvišku maistu ir 
meno galerijomis įvyksta spalio 
5-6 d. Šv. Kazimiero parapijos 
patalpose. Šventę atidarys šeš
tadienį 12 vai. pietų šventės 
garbės pirmininkai aktorė Rūta 
Lee ir KABC komentatorius 
Bruce Herschensohn. Šventės 
valandos šeštadienį 11-7:30 vai. 
vak. ir sekmadienį 11:30—4:00 
vai. po pietų, šeštadienį 7:30 vai. 
vak. jaunimo šokiai. Šiais 
metais iš Lietuvos atvyksta an
sambliai „Uostamiesčio muzi 
kantai" ir „Foje" ir lietuviškų 
juostų audimo meistrė Palmyra 
Damijonaitienė su paroda. 
Šventės komitetas kviečia visus 
atsivesti savo draugus ir kaim> 
nus, lietuvius ir amerikiečius. 
Tai bus gera proga atšvęsti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atgavimą! Komitetas kviečia 
dalyvauti prekyboje — regist 
ruotis pas Birutę Šakalienę 
818-345-9352. taip pat kviečia į 
talką padėti su šventės darbais 
— registruotis pas Rimvydą 
Baipšienę 714-540-0942, Vidą 
Radvenienę 213463-4663. 

— „Uostamiesčio muzikan
t ų " koncertai ir audėjos Pal
myros Damijonaitienės parodos 
Pietinėje Californijoje. Lietuvių 
Bendruomenės pakviesti iš 
Lietuvos Lietuvių dienų Los 
Angeles (Lithuanian Fair* 
šventei spalio 5 ir 6 d. atvyksta 
iš Klaipėdos Lietuvių liaudies 
muzikos ansamblis „Uostamies
čio muzikantai", o iš Vilniaus 
l ie tuviškų juostų audimo 
meistrė Palmyra Damijoną: 
tienė su vyru Petru. Jų pro
gramos ir parodos bus taip pat 
trijuose universitetuose — kole
gijose: sekmadienį, rugsėjo 29 
d., 6:30 vai. vak. koncertas 
Whittier College; antradienį, 
spalio 1 d., California State Uni
versity at Northridge 11 vai. 
rytą diskusijos, 12 v. pietų kon
certas, 1 v. p.p. juostų paroda; 
ketvirtadienį, spalio 3 d., Los 
Angeles Valley College 6:30 vai. 
vak. juostų paroda, 8 vai. 
koncertas. Visi kviečiami at
s i lankyt i Informacijai 
kre ip t i s į Gintarą Moors 
818-507-6298, Kęstutį Petraus
ką 714-957-8857, Birutę Pra-
sauskienę 213-626-8038. 

KANADA 
— E d m o n t o n o L ie tuv ių 

namai paskutinių 2-3 metų 
laikotarpyje buvo gerokai per
tvarkyti, pataisyti bei pagerinti, 
ypatingai viršutinė namų dalis 
bei kiemas. 

— Vancouveryje pas savo 
t ė v u s Male r ius atvyko iš 
Izraelio aplankyti duktė Jolanta 
su vyru Raanan Koveč. Jolan
ta Malerytė yra poetė ir yra 
gavusi „Ateities" premiją. Taip 
pat ji yra gera muzikė ir akom
panavo dainų vienetui „Rude 
nėliui". Kanadoje jiems gimė 
dukrelė, kuri vietos moterų 
buvo apdovanota. 

Prie Vilniaus birželio 13 d Ratf. Paulius Klimas ir Petras Gražulis neša 
vėliava 

vaišinomės, dalinomės gausiais 
paskutinių dienų įspūdžiais, 
džiaugsmu. 

koresp. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak 
Ae*tad 9 v r iki 1 vai d 

I 




