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Septyni didieji suplanuos 
Sovietų ekonomiją 

Jei pavyks — bus kitas perversmas 
B a n g k o k a s , T h a i l a n d a s . 

Spalio 14 d. — Vadovaujančios 
didžiosios septynios pasaulio in
dustrinės demokratijos žengė di 
džiulį žingsni padėti atstatyti 
Sovietų ekonominę sistemą ir 
jos įjungimą į Vakarus. Buvo 
pranešta, kad šių valstybių 
vadai sutiko patenkinti Sovietų 
prašymą, padėti jų reformų pro
gramoje. 

Sovietų pareigūnai prašė at
vykti ir dalyvauti tame procese, 
nustatant naują sistemą Sovie
tų Sąjungoje, pareiškė JAV Iždo 
sekretorius Nicholas F. Brady 
spaudos konferencijoje po ištisos 
serijos pasitarimų su vyriau
siais Maskvos atstovais. Tai 
esąs labai svarbus sovietų 
nutarimas, pasakė Brady. Tas 
žinias perdavė daugelis žinių 
agentūrų. Gi Britanijos finan
sininkas Norman Lamont išsi
reiškė, kad tai buvo „laba' 
naudingas ir istorinis pasita 
r imas", nes sovietai aiškiai 
pasisakė, kad Vakarų pagalba 
užtikrins jų reformų įgyvendi
nimą. 

P i rmas i s p r a k t i š k a s i s 
ž ingsnis 

Pirmasis toks Vakarų žings
nis bus daromas greitai, kai 
Vakarų septynių valstybių fi
nansų ministerių pavaduotojai 
— Septynių grupė — vyks į 
Maskvą tartis su Sovietų oficia
liais pareigūnais dėl jų reformų 
plano. Jie ten nuvykę studijuos 
dabartinius Sovietų finansinius 
sunkumus. Tai reiškia, kaip 
Reuterio žinios skelbia, jog 
i n d u s t r i n ė s ša lys p radeda 
Sovietų Sąjungą traktuoti, kaip 
dar besivystantį kraštą, kuriam 
reikia pirmiau padėti išbristi iš 
skolų ir tik tada griebtis pa
grindinių reformų prieš šutei 
kiant naują paskolą. 

Dvi d ienas čia vyko 
pasitarimai tarp Septynių gru 
pės finansininkų ir Sovietu 
delegacijos, kuriai vadovavo 
Grigory Javlinsky, dabartinis 
vyriausias jų ekonomistas ir 
planuotojas , t iesiog šuoliu 
atsikreipęs į Vakarus, pakvies
damas žymiai didesniam ben 
dradarbiavimui su aiškia Vaka
rų įtaka sovietų vidaus reika
luose. 

Kreml ius vis bijo reformų 
Tačiau Vakarai dar nepaža

dėjo t iesioginės f inansinės 
paramos, nors sovietai pasakė, 
k a d j ie jau pas iekė labai 
k r i t i š k ą būk lę . Infliacija 
milžiniškais skaičiais padidėjo 
ir Sovietai nebeslepia, kad 
nebeturės ,.kietosios valiutos" 
sumokėti bilijonus dolerių 
Vakarų bankams ir vyriausy
bėms. Bet vakariečiai pažadėjo 
plačios apimties paramą, jei 
Sovietai pajėgs pakeisti savo 
mirštančių centrinę sistemą i 
laisvojo verslo ekonomiją nebe-
delsiant, kas iki šiol Kremliuje 
vis dar yra kažkieno blokuo
j a m a , vis dar neleidžiama 
pradėti reformą. 

Minėtasis Sovietų ekonomis
tas G. Javlinsky po pasitarimų 
pasakė, jog ..Bendri tikslai, 
kuriuos mes dabar bandome 
kartu pasiekti, jau nebetoli nuo 
mūsų". 

Skolos k laus ima i 
Septynios didžiosios eknnomi 

nio gerbūvio šalys — JAV. 
Japonija. Vokietija. Britanija. 

Prancūzija, Kanada ir Italija — 
aiškiai pasisakė, kad Sovietai 
patys privalo imtis priemonių 
sumažinti infliacijai ir savo 
biudžeto deficitui. Šių šalių ats
tovai taip pat ragino Sovietų 
Centro vadovybę ir respublikas 
susitarti dėl ekonominio ben
dravimo sutarties, bet labai 
stipriai pabrėžė, jog Sovietų 
Sąjunga turi iš naujo patikrin
ti, kad sumokės savo skolas 
užsieniui — maždaug 70 bilijonų 
dolerių. Bangkoke buvo pra
nešta, jog 10 respublikų praėjusį 
penktadienį pažadėjo sufor
muoti ekonominę naują bend
ruomenę, bet ne politinę. 

Septynių grupė išleido savo 
komunikatą. Jame pareiškia, 
kad visi aptarti klausimai su 
Sovietų pareigūnais, reikalau
ja skubių reformų. Laukiama 
pasisakant, ar tos dešimt res
publikų pasižadės dal int is 
Sovietų Sąjungos skola ir padės 
ją išmokėti užsieniui. Javlinsky 
čia patvirtino anksčiau paskelb
tą žinią, kad Sovietų aukso at
sargos yra tik 240 metrinių 
tonų. Auksas sovietų atveju yra 
pagrindinė garantija, kuris turi 
būti užstatytas užsienio skolų 
apmokėjimui. 

Reik ia centr inio b a n k o 
Ten kartu dalyvavęs JAV Iždo 

ta rybos d i rek tor ius Alan 
Greenspan patarė sovietams, 
kad būtų lengviau įgyvendintos 
reformos, turėti centrinį banką 
ir su viena valiuta. Javlinskio 
sutikimas su Vakarų padėjimu 
perorganizuoti Sovietų gyveni
mą yra lyg kitas perversmas, 
atliktas šio 39 metų ekonomisto, 
kur iam praeityje priešinosi 
senosios gvardijos komunistai ir 
net pats Gorbačiovas, rašo 
Londono spauda. Londone Gor
bačiovas tų pačių Septynių di
džiųjų pritarimo nesusilaukė ir 
grįžo į Maskvą tuščiomis ran
komis. Dabar jau kita padėtis. 

Bet kai Amerikos delegacija 
pasiūlė pasitarimo metu, kad 
Sovietai galėtų vėliau mokėti 
savo skolas, tai Europos kraštai 
tai atmetė, praneša prancūzų 
žinių agentūra. 

Komunistai 
pralaimėjo 

Sofija. Spalio 14 d. - AP 
agentūra praneša, jog tūkstan
čiai bulgarų pasipylė gatvėse tą 
naktį, džiaugdamiesi, kad opozi
cija prieš komunistus laimėjo 
Parlamento rinkimus. Demo
kratinių pajėgų sąjunga pa
skelbė laimėjusi rinkimus prieš 
komunistus, kurie dabar pasi
vadino socialistais. Opozicija 
sako galėsianti sudaryti savo 
vyriausybę. Sostinės Sofijos 
gatvėse susirinko šiam įvykiui 
paminėti daugiau kaip 50,000 
žmonių. Opozicijos vadas Filip 
Dmitrov, kuris yra kandidatas 
ministro pirmininko vietai, 
žmonėms tą naktį kalbėjo: „Jūs 
esate laisvi. Komunizmo amžius 
Bulgarijoje pasibaigė". Kai jis 
kalbėjo, daugelis demonstrantų 
šluostėsi ašaras ir skandavo: 
„Laimėjom! Laimėjom!" 

*-^**ĘĘĘL'l 'V? 

JAV prezidentas George Bush su naujuoju Aukščiausiojo Teismo teisėju Clarence Thomas 
Baltuosiuos rūmuose. 

Patvirtintas naujas 
Aukščiausiojo Teismo 

teisėjas 
Baigėsi psichinė drama 

Washingtonas. Spalio 15 d. 
— JAV Senatas patvirtino 
apel iacinio te ismo teisėją 
Clarence Thomas, kuris gimė 
neturtingoje šeimoje, Aukščiau
siojo Teismo teisėju. 

Viceprezidentas Dan Quayle 
pirminnkavo Senato posėdžiui. 
Jeigu balsai būtų pasiskirstę 
lygiomis, tai jo balsas būtų 
lėmęs teisėjo Thomas patvirti
nimą. Prezidento Busho nomi
nacija buvo patvir t in ta 52 
balsais prieš 48. C. Thomas, 43 
metų teisėjas, tapo 106-ju 

— Lie tuvos prez. Vytautas 
Landsbergis lankėsi Suomijoje 
spalio 15 dieną ryšium su 
Lietuvos parašu Helsinkio bai
giamajame akte. 

Laivai su Lietuvos 
vėliava 

Vilnius. — Vyriausybės potvarkiu 
Nr. 649 Lietuvos Susisiekimo 
ministerijai pavedė sudaryti 
sutar t į su SSSR laivyno 
ministerijos SSSR jūrų laivų 
regis t ru dėl š ios įstaigos 
Klaipėdos inspekcijos funkcijų 
vykdymo Lietuvoje Tai pat 
pavedė įsteigti Klaipėdos jūrų 
uosto kapitono tarnybą, patvir
tinti jos nuostatus. Klaipėdos 
miesto valdyba, kol bus pri
imtas įstatymas, reglamentuo
jant is užsienio įstaigų ir 
organizacijų regis t ravimo 
tvarką, turi įregistruoti SSSR 
jūrų laivyno ministerijos SSSR 
jūrų laivų registro Klaipėdos 
inspekciją kaip užsienio vals
tybės įstaigos filialą Lietuvoje. 

Buvusių sąjunginio pavaldu
mo organizacijų laivai perėjo 
Respublikos nuosavybėn ir turi 
kursuoti su Lietuvos valstybine 
vėliava. Vyriausybė rugsėjo 3 
nutarimu Nr. 373 patvirtino 
laivų registravimo taisykles. 
Jos įtvirtina tarptautinių kon
vencijų dėl jūrų teisės nuosta
tas. Pagal minėtas taisykles 
turi būti registruojami ir tie 
laivai, kuriuos Lietuvos piliečiai 
išsinuomotų iš užsienio. Laivai, 
atvykdami į Lietuvos uostus su 
kitos valstybės vėliava, stiebo 
pusėje iš dešinės pusės turi 
iškelti ir Lietuvos valstybinę 
vėliavą — kaip pagarbos Lie
tuvos Respublikai ženklą. 

Laivo, kursuojančio su Lietu
vos valstybine vėliava, įguloje 
gali dirbti ir ne Lietuvos pilie
čiai 

teisėju ir antruoju juodosios 
rasės asmeniu, kuris bus vienu 
iš valstybės vyriausiojo teismo 
teisėju, kai dėl senatvės pasi
t raukė teisėjas Thurgood Mar-
shall, pirmasis juodosios rasės 
teisėjas. Prie 43 respublikonų 
senatorių prisijungė 11 demo
kratų senatorių, kurie balsavo 
už Thomas, o prieš jo nominaciją 
balsavo 46 demokratai ir 2 res
publikonai senatoriai. 

Po 107 dienų 
Taip baigėsi 107 dienų ap

klausinėjimo drama, sukėlusi 
nepaprastas diskusijas visame 
krašte. Japonai savo spaudoje 
tai pavadino juokingu dalyku, 
nes ,,sexual harassment" esąs 
pas juos dažnas reiškinys, o 
prancūzai sake. kad Amerikoje 
vyko psichinė drama, kuri tik 
čia ir tegalima 

Prez.Bushas paskambino ir 
pasveikino jį tuoj pat , nes jis 
stebėjo balsavimų duomenis 
televizijos ekrane. 

Didžiausias teisėjo Thomas rė
mėjas buvo sen. John C. Dan-
forth, kuris jį pakvietė iš Yale 
teisių mokyklos užimti genera-
lino prokuroro vietą Missouri 
valstijoje, o kai jis tapo sena
toriumi, tai pakvietė jį dirbti 
savo įstaigoje Kapitoliuje. Vė
liau jis tapo apeliacinio teismo 
teisėju. „Nė vienas žmogus ne
turėtų pereiti per tokį pergy
venimą, kokį pergyveno Tho
mas. Tai yra baisu", pasakė 
senator ius . Jis mano , kad 
teisėjas savo oareigose nuste
bins daugelį žmonių. 

Illinois valstijos sen. Alan 
Dixon balsavo už Thomas 
patvirtinimą, o sen. Paul Simon 
prieš. Senato mažumos vadas 
sen. Robert Dole balsavo už. bet 
Senato daugumos vadas sen 
George Mitchell prieš jį. 

Dešimt Sovietų 
respublikų jungiasi į 
ekonominę sąjungą 

— I m i g r a c i j o s į s ta iga 
pranešė, kac sutvarkė 2 mili
jonus prašymų gauti žaliom 
kortelėm. To proceso metu bus 
le is ta apsigyventi 40,000 
žmonių Amerikoje. Iš viso buvę 
gauta nuo 4 iki 5 milijonų 
prašymų. 

— U k r a i n o j e vyks ta 
demonstracijos už visišką nepri 
k lausomybt n u o Sovietų 
Sąjungos. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prezidento G. Busho pa
slaptis tapo vieša, kai praėjusį 
penktadienį į teikė formas 
Federalinei rinkimų komisijai 
dėl 1992 metų perrinkimo jį vėl 
JAV prezidentu. Savo laiške jis 
pranešė, jog formuoja Bush-
Quayle rinkimų komitetą, kuris 
atitiks federalinius rinkimų 
įstatymus. 

— Houstono mieste spalio 31 
d. bus pirmasis prez. Busho per
rinkimo kampanijos banketas 
pinigų surinkimui. Antrasis 
finansų vajus įvyks Dalias 
mieste lapkričio 1 d. 

— Rusijos televizija Maskvo
je pranešė, kad pasirodė truputį 
daugiau radioaktyvios medžia
gos negu kad normaliai turėtų 
būti Černobylio branduolinėje 
jėgainėje. 

— Jungt inės Tautos , kurios 
turi daug klausimų Bagdadui 
ryšium su Irako branduoline 
programa, pareikalavo iki tam 
tikros datos atsakyti į visus pre
zidentui Husseinui pateiktus 
klausimus. 

— Rusijos prez. Boris Jelcinas 
parašė savo atostogų metu 
Kremliaus perversmo atsimini
mus, kuriuos už milijoną hono
raro išleis Andrew Nurnberg 
leidykla Vokietijoje. Knyga bus 
pavadinta ,,Trys dienos" ir 
išleista lapkričio mėnesį. 

— Mannheime Vokietijos 
teismas nuteisė kalėjimo ir 
piniginėmis bausmėmis tris 
vokiečių fabrikų viršininkus, 
kurie padėjo Libijai statyti 
cheminiu ginklų fabriką. 

— Chicagoje lankėsi Airijos 
valstybės prezidentė Mary 
Robinson su savo vyru: Tai pir
masis jų vizitas Amerikoje po 
nužudyto JAV prezidento Ken-
nedžio laidotuvių. 

— Kremlius pranešė, jog 
Sovietai nutarė sumažinti savo 
karo pajėgas trečdaliu, kurios 
laikomos Kurilų salose. Pasita
rimai su Japonijos atstovais dėl 
salų sugrąžinimo vyksta ir 
toliau. 

— J o r d a n o karalius pritarė 
Amerikos planui dėl Vidurio 
Rytų Taikos konferencijos. 

— Č e k o s l o v a k i j o s prez. 
Vaclovas Havelis spalio 22-24 
dienomis vizituos Ameriką 
prezidento Busho kvietimu. Čia 
jis lankysis Californijos, Penn-
sylvanijos ir New Yorko valsti
jose. Spalio 28 grįžta į Prahą 

Maskva. Spalio 11 d. — Rusi
ja ir kitos 9 respublikos pranešė 
savo pasižadėjimą greitai sufor
muoti naują ekonominę bend
ruomenę, skirtą laisvai preky
bai. 

Rusijos Federacijos prez. B. 
Jelcinas, to viso plano centrinė 
figūra, spaudžia kitas devynias 
respublikas, kad formaliai pasi
rašytų ekonominio bendradar
biavimo susitarimą šią savaitę. 
Sovietų prez. M. Gorbačiovas, 
kuris vadovavo 10 respublikų 
vadų pasitarimui, įspėjo, jog tas 
planas yra paskutinė „žmonių 
viltis" tautos persiorganiza
vimui po įvykusio perversmo 
Kremliuje, kai sužlugo centrinė 
vyriausybė. 

Perorganizuojama KGB 
, ,Tasso" pranešimas , j og 

Jelcinas grįžo iš atostogų ir 
pažadėjo tą planą remti, sus
tiprino viltis, kad bus einama 
prie verslo ekonomijos. Jam ne
sant Maskvoje, jo paties kabi
neto dalis abejojo, ar Rusija 
pritars tam planui. Bet Jelcinas 
pasisakė už planą „bendrai 
ekonominei erdvei", kurioje 
būtų sudarytos sąlygos prekybai 
bankinei sistemai ir pinigams 
pasikeisti laisvoje visuomenėje. 
Jelcinas ypač iškėlė bendros 
bankų sistemos reikalingumą, 
kuri nepriklausytų centrui. Tai 
nuolaida suvereninėm respubli
kom, kurios nori išsiveržti iš 
centrinės planavimo koncepci
jos. 

Respublikų vadovai, ka ip 
valstybinės tarybos vyriausybė, 
taip pat dar persvarstė slapto
sios policijos KGB veiklą, kad 

nebebūtų grįžtama prie cen
trinio teroro. Būta siūlymų visai 
panaikinti KGB, bet Valstybės 
taryba, kuri sudaryta iš tų 
respubl ikų vadovų, n u t a r ė 
perorganizuoti tas pajėgas, kad 
joms vadovautų civilinė vyriau
sybė, bet ne kariškiai. Valstybės 
taryba yra sudaryta tik laiki
nam valdymui po įvykusio per
versmo, k a d savano r i ška i 
respublikos pereitų į laisvo 
verslo ekonomiją, kuri vėliau 
galėtų turėti ir politinės įtakos. 

I r t e n k i r š in imo pol i t ika 
Minė tame posėdyje plano 

klausimu dar vis kritiškai pa
sisakė Rusijos ir Ukrainos 
atstovai. Taryba nutarė greitai 
peržiūrėti siūlomos sutarties 
ga lu t i n į t eks tą , ka i grįžo 
Jelcinas vėl į politinę areną. 
Penkių valandų pasitarime, 
kaip paskelbė „Tasso" ir kitos 
žinių a g e n t ū r o s , J e l c ina s 
spaudė respublikas kuo greičiau 
pasirašyti minėtą susitarimą, 
kur is jau nagrinėjamas du 
mėnesius. Prez. Gorbačiovas 
priminė nepasiduoti kiršinimo 
politikai, nes ir tos Tarybos 
nariai esą kiršinami vienas 
prieš kitą dar likusių senųjų 
jėgų. Pasitarime dalyvavo ir to 
plano sumanytojas Grogory Jav
linsky, aiškindamas kai kuriuos 
p lano p u n k t u s . J i s įspėjo 
respublikų vadus, jog sovietų 
piniginė sistema yra katastro
fiškoje padėtyje, ir kad nedel
siant reikia vykdyti laisvosios 
rinkos principus. Jelcinas pa
siūlė nutraukt i centrinių vy
riausybės ekonominių įstaigų 
bei jų agentūrų finansavimą. 

Ekonomikos Nobelio premija 
vėl Chicagoje 

Stockholmas. Spalio 15. — 
1991 metų Nobelio Ekonomikos 
premija buvo paskirta Chicagos 
univers i te to moks l in inku i 
Ronald H. Coase, kuris jau yra 
pasitraukęs į poilsį. Teisių 
mokyklos profesorius emeritas. 
Milijono dolerių premija ski
riama už jo studiją — pritaikant 
ekonomikos principus įstaty
mams. Jo studija tęsiasi nuo 
1930 metų ir turi įtakos visai 
generacijai mokslininkų ir 

sprendimus darantiems pramo
ninkams bei prekybininkams. 

Prof. Coase, Britanijoje gimęs 
81 me tų moks l in inkas , 
akademikų tarpe žinomas savo 
..Coase teorema" — principu, 
kuris įtaigoja modernų mąsty
mą visam kam, pradedant nuo 
taršos reguliavimo iki korpo
racijoms perimant nuosavybės 
teises. 

Ronald H. Coase tapo 13-tuoju 
Nobelio Ekonomikos premijos 
laureatu Chicagoje. Chicagos 
u n i v e r s i t e t o moks l in inka i 
dažnai renka Nobelio premijas, 
ir ši. kai universitetas švenčia 
savo š imtme t į , dar viena 
Nobelio premija parodo, kokioje 
akademinėje aukštumoje yra jo 
profesūra, berods jau surinkusi 
61 Nobelio medalį. 

Ronald H. Coase, 
Nobelio Ekonomikos mokslų 
laureatas. 

— Sovietų Sąjunga dabar jau 
nori ne dešimt, bet 20 bilijonų 
dolerių, kad galėtų stabilizuoti 
rublį. 

KALENDORIUS 

Spalio 17 d.: Ignotas, Džiuge, 
Gytė, Kintautas. Marijonas. 

Spa l io 18 d.: Lukas evange
l istas. Kęsmina . Liubar tas . 
Jaugilė. Jodotas. 

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

Saulė teka 7:03. leidžiasi 6:08. 
Tempera tūra dieną 80 L, 

naktį 47 1. 
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Dievo Apvaizdos parapijos kh-bonas kun. Viktoras Knsėiūnevičius ir 50 n :, 
vedybinio gyvenimo sukaktį minėje Jad7ė ir Petras Putriai 

Nuotr K. R a ž a u s k o 

AUKSINĖ VEDYBV 
SUKAKTIS 

Buvę skuodiškiai. Jadzė Lik-
toriūtė ir Petrai Putriai rugsėjo 
29 d. šventė savo vedybinio 
gyvenimo 50 metu jubiliejų. Sv. 
Mišių metu jubiliatus laimino 
Dievo Apvaizdos klebonas kun 
Viktorą^ Kriščiūnevičius. 

Petrą ir Jadzę pažinojo visi 
skuodišk ia i . Jadzė gimusi 
pačiame Skuode ir ten baigusi 
gimnaziją. Pe t ras preky
bin inkas . Buvo savininkas 
didelės įvairių prekių krau
tuvės Skuode. 

Po vestuvių Jadzė buvo Petrui 
ir dešinioji ranka krautuvėje. 
Nebeturė jo kada užbaigti 
pedagogin io ins t i tu to jau 
Lietuvos sostinėje Vilniuje. 

Skuodiški, i, kuriems likimo 
buvo lemta su Putriais nenu
t raukt i ryšių visą gyvenimą, 
gali tvirtinti, kad trys seserys — 
priesaika, ištikimybė ir meilė ju 
niekad neapleido. Lietuvoje juos 
lydėjo laimė, liet tremtyje laime 
nebuvo tokia gera. Jie kantriai 
neš ' i p^v" kryžių, niekad 
nesiskundė. 

Abu pasižymi jautrumu nelai
mingiems. Jei žmogus neturėjo 
kur prisiglausti, jie globojo. 
Skuodiškiai žino keletą tokių 
atsitikimų. 

Pu t r i a i užaugino ir iš
mokslino dvi dukras. Irena 
vežėsi iš Lietuvos mižytę, o 
Regina gimė jau Amerikoje. Ab: 
j au ištekėjusios. 

Petras ne tik sumanus preky
bininkas ir geras architek
tas. Detroito priemiestyje Livo
nijoje pats pasistatė puiku 
namą. Ne kartą tuose namuose, 
maloniai viešnagei rinkosi Det 
roito apylinkėje gyvenantieji 
skuodiškiai. 

Petras ne tik sau pastatė 
namą, bet pagal sutartis pana
šius darbus atlikdavo ir kitiems. 
Jadzė dirbo telefono kompani
joje. 

Dabar abu gyvena pensininku 
dieneles. Tegu laisvos Lietuvos 
vėjelis skaidrina jubiliatų nuo
taikas, o gerasis Dievas laimin;-
sveiku ir laimingu gvvenimu. 

R. Ražauskienė 

DALYVAVO IŠKILMĖSE 
WASHINGTONE 

Šiluvos koplyčios Washing 
tone 25 metų šventinimo sukak
ties minėjime dalyvavo detroi-
tiečiai — Lietuvos Vyčiams at
stovavęs tos organizacijos gar
bės narys Robert Boris ir LB 
Detroito apylinkės pirmininkas 
Jonas ir Gražina Urbonai 

Sekmadienį, spalio 13 d. Wa 
shingtono katedroje iškilminga? 
šv. Minias aukojo VVashingtono 
arkivyskupijom kardinolas 
James Hickey, koncelebravo 

popiežiaus nuncijus JAV-ėms 
Augustino Cacciavalian, Kauno 
vyskupas Sigitas Tamkevičius, 
Lietuvių išeivijos vysk. Paulius 
Baltakis, Oklahomos arki-
vyskups Kazimieras Salatka ir 
Europos lietuviams išeivijoje 
vysk. Antanas Deksnys. Pa
moksią anglų kalba pasakė 
vysk. Kazimieras Salatka. o 
lietuviškai — Kauno vysk. Sigi
tas Tamkevičius. Šv. Mišių 
metu giedojo Dainavos ansamb
lio choras iš Chicagos. Mišiose 
dalyvavo keli t ūks tanč ia i 
žmonių, autobusais atvykę iš 
Massachusetts. Pensylvanijos, 
New Yorko, New Jersey, Ohio 
ir kitų JAV ir Kanados 
vietovių. 

KVIEČIA PASIŽIŪRĖTI 
VAIZDAJUOSČIŲ 

Detroito lietuvių sporto klu
bas „Vytis" šį sekmadienį, 
spalio 20 dieną, 12 vai. vidur
dienyje, Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre rodys Medi
ninkų muitinėje nužudytųjų 
asmenų laidotuvių apeigų vaiz
dajuostę. Visuomene kviečiama 
atsilar.Kyti. 

P A R A P M O S OEGUŽINĖ 

Šv. Antano parapijos metinė 
gegužinė p'> stogu vyks sekma-

ienį. <=pa1;o 27 dieną, tu j po šv. 
Mišių, >v. Antano psvapįos pa
talpose. Gegužinę rengia aukų 
rinkėjų komitetas. 

ATEITININKŲ ARBATĖLĖ 

Detroito ateitininku „Rudens 
arbatėlė" spa' i 13 dieną vyko 
Dievo Apvaizdo.- Kultūros cen
tre. Atidarė Linas Mikuli'inis. 
Apie Lietuvos a t e i t i n n k u s 
k ' »ėjo Asta Kazlauskaitė, apie 
j lunuč'us ir jauniu•; — Nijolė 

A.A. KAZYS LAPINSKAS 

„ . . .Mums viską davė 
Lietuva—" Šie Lietuvos Vyčių 
himno žodžiai jausmingai skam
bėjo spalio 5 d. Worcesterio Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
prieš laidotuves Lietuvos Vyčių 
26-tos kp. nario a.a. Kazio La
pinsko. Vyčiai labai gražiai at
sisveikino bendros idėjos drau
gą a.a. Kazį. Gausiai dalyvavo 
John Kazlausko laidotuvių 
namuose ne t ik 26-ta, bet ir 
116-ta kuopa. Jie per visą 
bažnyčią išsirikiavę sutiko a.a. 
K. Lapinsko kūną atlydint į 
bažnyčią ir ta ip pat gražiai 
išsirikiavę išlydėjo iš jos. 

Velionis priklausė ir kitoms 
organizacijoms: Šv. Kazimiero 

Lapšienė ir Danutė Sirgėdienė; 
apie moksleivius — kuopos glo
bėja Dalia Navasaitienė ir kuo
pos pirm. Rima Janukai tytė , 
apie sendraugius — Jan ina 
Udrienė. 

TAUTO BIŲ M U G Ė 

Tautybių mugė spalio 18-19 
dienomis vyks Southfield savi
valdybės centre. Lietuviams 
šioje mugėje atstovaus Detroito 
L ie tuv ių K u l t ū r o s k lubas , 
kuriam pirmininkauja Stefanija 
Kaunelienė. Lietuviai kvie 
čiami apsilankyti šioje mugėje. 

N A U J A S T R A N S L I A C I J Ų 
LAIKAS 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė t r ans l iuo jama iš 
Tautybių stoties VVPON-AM 
banga 1460, nuo spalio 22 
dienos bus transliuojama antra
dieniais ir penktadieniais nau
ju laiku, nuo 4 iki 5 vai. po 
pietų. 

TALKA D A I N A V O J E 

Dainavos jaunimo stovyklos 
globos komitetas Clevelande 
spalio 26 ir 27 dienomis rengia 
medelių sodinimo talką. Audros 
ir vasaros sausra nuskriaudė 
Dainavos gamtovaizdį ir apnuo
gino Rambyno kalną. Ypač 
Spyglio ežero paplūdimyje 
saulėtą dieną sunku rasti pavėsį 
nuo karštos saulės. Mieliems 
Dainavos kaimynams p. Vasiu-
:iams pasiūlius jaunų medelių, 
minimą savaitgalį tais me
deliais bus puošiama bei graži
nama Dainavos apylinkė. Nors 
šią talką organizuoja Clevelan-
do globos komitetas, kviečiami 
talkon visi, kuriems rūpi Daina
vos jaunimo stovykla ir jos atei
tis bei pask irtis ateities išeivijos 
kartoms. 

lm 

parapijos ir Greendale vyrų 
klubams, lietuviams karo vete
ranams ir Amerikos invali
dams veteranams, taip pat ir 
Lietuvių labdaros dr-jai. 

Per antrą pasaulinį karą a.a. 
Kazys tarnavo JAV kariuome
nėje artilerijos batalione ir ko
vojo įvairiose vietose Europoje. 
Ant karsto buvo padėta su
lankstyta JAV vėliava, kur i 
kapinėse po apeigų buvo įteikta 
našlei Mildai Lapinskienei. 

Velionis gimė Lietuvoje. Bū
damas mažu berniuku su tėvais 
atvyko į JAV Worcesteryje iš
gyveno 58 metus. 

1947 m. sukūrė šeimą. Netru
kus Kazio ir Mildos gyvenimą 
aptemdė gilus skausmas ir 
liūdesys, mirė vos trejų metukų 
sulaukęs sūnelis William. 

Kazys buvo baigęs Waltham 
School of Watchmaking ir 38 
metus dirbo laikrodininko pro
fesijoje, sąžiningai ir maloniai 
visuomet patarnaudamas. Prieš 
3 metus pasitraukė užtarnau
tam poilsiui 

Š.m. rugsėjo 29 d. Maironio 
parke per Lietuvių Labdaros dr-
jos narių pietus Kazys, kaip vi
suomet, buvo linksmas savo 
draugų būryje. Nesiskundė 
sveikata, bet. štai, po poros 
dienų, pajutęs krūtinėje skaus
mus, atsidūrė ligoninėje. Gydy
tojai nepajėgė išgelbėti Kazio 
gyvybės. Spalio 3 d. mirė 
Hahnemann ligoninėje, būda
mas 68 metų amžiaus. 

Staigi ir netikėta mirtis giliai 
sujaudino ne tik žmoną Mildą, 
gimines, draugus, bet visą mūsų 
Worcesterio lietuvių telkinį. 

A.a. Kaz > Lapinsko kūnas 
buvo pašarvotas John Kazlaus
kas laidotuvių namuose. Spalio 
5 d. buvo atlydėtas į Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčią, kurio
je už jo sielą Šv. Mišias konce

lebravo Lietuvos Vyčių 26-tos 
kp. dvasios vadas kun. J. Pet-
rauskas.MlC. Jis pasakė ir pa
mokslą, primindamas, kad gy i 
venimas šiame pasaulyje yra 
kelionė į amžinybę. Keliaujame 
visi nežinodami,kur ir kada mir
s ime. Kar tu koncelebravo 
Aušros Vartų parapijos kleb. 
kun. A. Volungis ir kun. A. 
Yankauskas. Giedojo pensinin
kų vyrų choras, vadovaujamas 
vargonininkės O. Valinskienės. 
Po Mišių sugiedota Lietuvos 
Vyčių ir Amerikos himnai, o po 
jų visus laidotuvių dalyvius 
gi l iai sujaudinusi giesmė 
„Arčiau prie Dievo". 

Ilga automobilių vilkstinė 
palydėjo a.a. K. Lapinsko kūną 
į Amžino poilsio vietą Šv. Jono 
kapinėse, kur ilsisi ir jo sūnelis 
William, miręs 1950 metais. 
Kapinėse religines apeigas at
liko visi trys kunigai, konce-
lebravę šv. Mišias. 

Lapinskų šeima laidotuvių da
lyvius pietums pakvietė į 
Maironio Parką. Grįžome visi, 
tik a.a. K. Lapinskas jau pasili
ko kartu su tūkstančiais anks
čiau palaidotų Šv. Jono kapi
nėse. 

A.a. K. Lapinskas buvo gilus 
lietuvis patriotas. Dažnai prisi
mindavo Lietuvą ir gražia 
taisyklinga lietuvių kalba apie 
ją kalbėdavo. Paliko lietuvio 
kataliko gražiausią gyvenimo 
pavyzdį. 

Nuliūdime pasiliko žmona 
Milda Lapinskienė. Du broliai 
su šeimomis ir kiti giminės, taip 
pat M. Lapinskienės tėvas. 
Šeimos pageidavimu, aukas 
vietoj gėlių prašė skirti Lietuvai 
padėti fondui. 

Ilsėkis Viešpaties ramybėje, o 
ošiančių medžių lapų šlamesy 
visada Tau aidės „...Mums 
viską davė Lietuva..." Lietuvos 
Vyčių himno žodžiai, kuriuos 
kartu su bendros idėjos draugais 
giedojai daugelį metų. 

J .M. 

Kai siela atsiskyrimo valan
doje yra Dievo malonės kupina, 
tai mirtis nėra gero gyvenimo 
pabaiga, o tik naujo, geresnio, 
gyvenimo pradžia. 

Sv. Augustinas 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Jūsų pačių supakuotus siuntinius siunčiame tiesiai 

Nauji arba vartoti daiktai 
Standartiniai maisto ir vaistų siuntinėliai 

Priimam 12 svarų ir sunkesnius siuntinius 
KIEKIS NERIBOTAS 

$2.80 kaina už svarą apmoka: draudimą, muitą ir pristatymą. 
Siuntiniai pristatomi BE pašto patarnavimo 
Garantuojame tiesioginį pristatymą kiekvienam adresatui. 

Informacijai skambinkite: 

Florida valstijoj. 
UNIVERSAL Trsvsl 

4 1 1 7 B M Rldga Rd. 
Š a r m o t a , FL 34233 

813 -377 9025 
UNIPOL 

8 8 3 1 — 4 9 St. N. 
Plrmallas Park, FL 34666 

813-544-8700 

Theright 
flight 
to 
Vilnius 

r\ 
COPEN 
HAGEN 
AIRPORT 

Jei keliaujame Į Vilnių, skriskite SAS 
iš Š. Amerikos per Kopenhagą Į 
Varšuvą arba Rygą. SAS skrenda iš 
Kopenhagos Į Varšuvą kasdien, o 
antradieniais ir šeštadieniais į Rygą 

Atvykstama popiet, ir 
transportaciją Į Vilnių ga
lima lengvai gauti Kai 
būsite Kopenhagos ae
rodrome, aplankykite di

dįjį apsipirkimo centrą — sutaupysite 
pirkdami puikias dovanas be mokesčiu 
..Mileage Plūs ir ..OnePass" nariai 
gauna kreditą, kurj galima panaudoti 
vėliau, skrendant SAS. kaip kelionės 
veltui premiją Platesnei Informacijai 
skambinkite savo keHontų agentui ar
ba SAS, tol. 1 800-221 2350 

SAS 
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KALĖDINIS PARADAS 

Buvo pavojus, kad dėl lėšų 
stokos šiemet nebebus kalėdinio 
parado Chicagoje, bet Brach 
saldainių bendrovė paskyrė 
reikiamą sumą pinigų ir dabar 
paradas įvyks. Iki šiol 58 metus 
vis toks paradas būdavo. 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS 4IGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
T * . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. t s l . (1-312) 5S5-0348; 
Rsz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rsz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmd 3 v p.p -7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
vecd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . pen«td 

• šeštd 9 v r -12 v p p 

Kab. tsl . (1-312) 471-3300; 
Rsz. (70S) 442-8297 

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

7722 S. Ksdzls Avs., 
CHcago. IK. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagrosis, Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J . HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Ksdzls Avs., Chicago 
(1-312)778-6969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių veig 

>r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tsl. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm antr penki 12-3v pp . ketv 2-7v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir j narnas 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Ksdzls, Chicago, III. 
Tsl. (1-312) 925-2670 

1185 Dundss Avs., Elgln, III. 80120 
Tsl . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Ootometristas (Kalba lietuviška;1 

Tikrina akis. pataiko akmius 
2618 W. 71st St. 

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

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

Tsl . (708> 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

95?r' S 79tn Ave . Hickory HilK 
Tai. (708) 598-8101 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 95 St. 
Oak L a w n . IL 80453-2533 

T a i . 708 -636 3113 

Vai ig.ll su^'t.irim.T 

Tsl. kaMnsto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avs.. Clcsro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popie* 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

S635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Just ice. IL 

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

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

1 0 4 4 2 W. Cermak Rd. 
VVestchester. IL 60153 

T o l . 708 531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Strsst 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šešt pag=i; susitarimą 

KaMnsto tsl. (1-312) 776-2880. 
Rsz. (708) 448-5545 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr McElllgott Ir Or Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wast Avs.. Orland Park 
709-349-6100 

10 W. Martin, Nsparvllla 
708-355-8778 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 709-857-8383 

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

Kalbame lietuviškai 
$165 S. Archsr Avs. (prie Austm) 

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

A R A S ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Ssmarrtan Msdlcsl Csntsr-

Napsrvllls Csmpua 
1020 E. Ogdsn Avs., Sults 310. 

Napsrvllls IL 60563 
Tsl. 1-709-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tsl ( i 312) 586-3166: 
Namų (709) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wsst 63rd Strsst 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Vystymosi skausmai 

EUROPOS FEDERACIJAI 

Ypač šiuo metu, Lietuvai ku
riant ir ugdant visapusiškus 
ta rp tau t in ius ryšius, džiau
giamės ir mes išeivijoje kiek
v ienu Lie tuvos p i lnesn io 
pripažinimo laimėjimu ir linki
me Lietuvai kuo pilniau bend
r a u t i , dalyvaut i įvai r iuose 
„tarptautiniuose klubuose". Gi 
visa tai ne t ik Lietuvai duos 
visas tų narysčių prievoles, bet 
kiekvienas toks ryšys yra dar 
vienas lynas, siejantis Lietuvą 
prie kitų laisvų tautų ir stip
rinantis jų ryšius su Lietuva, 
kad kuo greičiau Lietuvai nebe
reiktų jokių ekonominių saitų 
su buvusiu okupantu. 

Tad kur anksčiau mus domino 
žinios apie ekonominius, politi
nius įvykius Sovietų Sąjungoje, 
nes visa Lietuvos ateit is išim
tinai nuo jos priklausė, dabar 
mus nemažiau turi dominti to
kie įvykiai Europoje, nes Lietu
vos ateitis vis daugiau bus 
veikiama jų. 

Europos Bendrija, su kuria 
Lietuva kuria vis glaudesnius 
ryšius, šiuo metu pergyvena 
savotišką krizę, ka ip buvo 
rašoma Christian Science Moni-
tor laikrašty (1991.X.4). Juo la
biau artėja gruodžio mėnuo, kai 
Maastricht, Olandijoje, numa
toma pasirašyti EB tautų su
tarti , kurioje būtų pilniau integ
ruoti tų tautų ne tik ekonomi
niai, bet ir politiniai ryšiai, juo 
labiau išryškėja jų esminiai 
nesutarimai dėl įvairių siūlo
mos sutarties punktų. 

Briusely vykusiuose pasita
rimuose pirmąją spalio savaitę 
kiti EB nariai t r iukšmingai 
išmetinėjo, kad Olandijos pa
siūlytas tos sutarties projektas 
apsunkino darbą ieškant bendro 
EB tautu kelio į politinį integ
ravimąsi. J ie priekaištus mo
tyvavo dviem priežastimis: pir
ma — kad projektas taip vėlai 
derybų procese paduotas, ir an
t ra , kad į jį įtraukti keli kont
roversiniai punktai, kurių ne
buvo prieš tai pasiūlytoje Liuk
semburgo pateiktoje versijoje. 

Olandai teisinosi, kad šioji 
versija, kurią jie pasiūlė kaip 
šiame šešių mėnesių laiko
tarpyje einantys EB pirminin
kavimo pamainą, kaip tik ir iš
kelia svarbiausius nesutarimų 
punktus, kurių sprendimo nebe
galima toliau atidėlioti. Olandų 
siūlomame sutarties projekte 
EB pajudėtu federacijos linkme. 
EB-ės jurisdikcijai palaipsniui 
pervedant visų kraštų bendrą 
užsienio politiką, imigracijos 
gaires bei policiją. Liuksembur
go prieš tai pasiūlytas projektas 
šias sferas buvo neįjungęs su-
tartin. taip, kad tie dalykai būtų 
buvę koordinuojami tarptau
tinių ryšių plotmėje. 

Vokiečiams Olandijos projek
tas nepatiko, nes jis nesiekė pa
kankamai toli. Vienas Vokie
tijos užsienio ministerijos atsto
vas paaiškino, kad Vokietijos 
nuomone. Olandijos pasiūlytas 
projektas davė nepakankamai 
galios Europos parlamentui ir 
ta ip pat nesurado bendros EB 
užsienio politikos ir saugumo 
užtikrinimo formulės, o taip pat 
nepavedė Europos parlamentui 
pakankamai galios efektyviai 
kontroliuot imigraciją, gamtos 
apsaugą ir policiją. 

Bet Didžioji Britanija prie
šinosi Olandijos pasiūlytam pro
jektui dėl diametraliai prie 
šingų priežasčių. Anglų supra
timu, tie dalykai, kuriuos olan
dai pasiūlė Europos parlamen
to jurisdikcijai, per ne lyg 
sumažino Britanijos parlamen
to suverenumą. Be to, olandų 
projekte siūloma iki 1996 m. 
surastina EB bendra gynybos 
politika buvo taip pat visiškai 
nepriimtina, nors Prancūzijos 
delegacijai ji atrodė nepakanka
mai toli siekianti 

MEDININKUOSE ŽUVUSIŲJŲ LAIDOTUVĖS 
LIUDA RUGIENIENĖ 

Tačiau anot korespondento 
Hovvard LaFranchi, tebėra pa
grindo tikėtis, kad jie prieis ben
dro sutar imo iki Maastricht'e 
vyksiančio „viršūnių" suvažia
vimo: jei EB tautos neprieitų su
tar imo dėl kokio nors bendro 
politinio kelio, Vokietija grasina 
nepriimti jokių glaudesnių eko
nominių ir piniginių ryšių su ki
tomis EB tautomis, dėl kurių 
dabar vyksta intensyvios dau
giapusės derybos. Be to, jei EB 
kraš ta i neprieitų bendros poli
tinės sutarties, sumažėtų ir 
Europos Bendrijos tarptautinis 
prestižas. 

Tuo tarpu Portugalijoje spalio 
pradžioje vykusių rinkimų pa
grindinė tema, kurią varė Por
tugalijos Socialistų partija, kaip 
tik buvo EB narystės neigiamos 
ekonominės pasekmės. Nors 
valdančiosios partijos kandida
tas, pala ikant is Portugalijos 
narystę EB-je, giriasi, kad EB 
narystės dėka Portugalijos eko
nomija paaugo 4.6 procentais, 
opozicija priekaištauja, kad tas 
ekonominis augimas buvo ne
turtingųjų sąskaiton — eko
nomija paaugo tik pačių turtin
giausiųjų atžvilgiu. Tarp tur
tingiausiųjų ir neturtingiau-
siųjų skir tumas tik padidėjo. 

Kraš to gyventojai kenčia nuo 
nepanešamų mokesčių, aukštų 
palūkanų ratų (apie 259c), butų 
t rūkumo, socialinių patarna
vimų menkėjimo, skundžiasi 
socialistų kandidatas, nors atvi
rai kalbėdamas ir nemano, kad 
jam iš tikrųjų pasiseks laimėti 
r inkimus. 

Tuo tarpu valdančiosios par
tijos kalbėtojas primena, kad 
aukštos palūkanos duoda ir tei
giamų rezultatų. Jos skatina ir 
taupymą ir investavimą tų gy
ventojų tarpe, kurie turi nuo 
pragyvenimo atliekamų paja
mų. Be to, kadangi Portugalija 
p r ik lauso EB-ei, portugalai 
turėjo daugiau galimybės pasi
r inkt i gyvenimo vietą, važinėti 
po Europą, o taip pat ir turėjo 
puikų prekių pasirinkimą, įvai
rumą. Pagaliau, dėl padidėjusio 
investavimo buvo modernizuota 
kraš to pramonė, padauginta ir 
pagerinti keliai — susisiekimas, 
pager in t i telekomunikacijos 
t inkla i . Portugalijos užsienio 
minis t ras Miguel Beleza pa
reiškė, kad Portugalijos pra
gyvenimo lygis artėja visu EB 
narių lygiui. 

Opozicija tačiau primena, kad 
tradicinė Portugalijos pramonė, 
kur i reikalauja daug darbo jė 
gos, nuo šių ekonominių pasi
keitimų sunkiai nukentėjo, nes 
r e i k a l a u j a n t d a r b i n i n k a m s 
mokėti panašias algas, kokias 
jie gauna kituose EB kraštuose, 
tie fabrikai nebegali teigiamai 
konkuruoti rinkoje žemomis 
savo gaminių kainomis. Sun
kiai nukentėjo ir ūkininkai, 
iškilus benzino kainai jų ūkio 
mašinerijai, traktoriams varyti 
— aukščiau negu kituose EB 
kraštuose. 

Nors socialistai už visas tas 
bėdas kaltina EB-ę. iš tikrųjų, 
produktų gamybos pramonė 
pergyvena sunkius laikus ir 
JAV-ėse, kurios visai nepri
klauso EB-ei. O šiame krašte de
mokratai nurodo (teisingai) į 
ž iaurų sumažėjimą socialinių 
patarnavimų ir didesnį skurdą 
neturtingųjų tarpe, tuo tarpu 
kai turtingieji vis labiau turtėja. 
Tad neaišku, ar ekonominės bė
dos kraštuose kaip Portugalija 
skaitytinos EB-ės sąskaiton. Pa
saulio pramonėje vyksta dar ir 
k i t as keitimasis: mai ta gamy
bos pramonės svarba ir auga 
patarnavimų-konsultacijos-in-
formacijos pramonės svarba. 

Tad Lietuvai kuriant naują 
pramonę, svarbu ją kurti pagal 
atei t ies pareikalavimus. 

a g . 

Šeštadienis, rugpjūčio 3 d., 
gedulo diena. Jonavos autobu
sais vykstame iš Kauno į Vilnių 
laidotuvėms. ŠALFASS-gos 
pirmininkas Valdas Adamkus 
paprašė, kad mūsų Detroito 
L.S.K. „Kovo" sportininkai 
neštų kraštų, dalyvaujančių 
ketvirtose P.L.S. žaidynėse, 
vėliavas. Dalyvauti laidotuvėse 
išsirengėme visi iš Detroito 
atvykę sportininkai. Nors ir la
bai karšta diena, velkamės uni
formas, vyriškiai rišasi kakla
raiščius. Netoli Vilniaus 
matome susibūrusį milžinišką 
turgų, pilnutėlį lauką automo
bilių. Čia suvažiuoja ne vien 
Lietuvos žmonės, bet ir iš kitų 
respublikų. Sakoma, kad 
galima gauti visko. Miestą 
pasiekiame anksti ryte, turime 
laiko iki laidotuvių. Mus nuveža 
prie televizijos bokšto. Ten sus
tatyti kryžiai žuvusiems sausio 
mėnesį. Gerai, kad atsilankėme 
šiandieną. Tai mums lyg ir pa
deda suprasti liepos 31 dienos 
įvykius ir pasiruošti laido
tuvėms. Viename užraše žo
džiai: „Atsiprašome Tavęs, 
Loreta". Galvoji, kad daug 
žuvusiųjų reikia mums atsipra
šyti, kar tu ir tų septynių, 
kuriuos laidosime šiandieną. 
Jau ir taip skaudi Lietuvos is
torija vis darosi skaudesnė. Be
veik kiekviena vietovė liudija 
nusikaltimus prieš mūsų krašto 
gyventojus, o dabar į jų skaičių 
įeis ir Medininkų muitinė. 

Šis pasienio postas yra į piet
ryčius nuo Vilniaus. Netoliese 
Medininkų pilies griuvėsiai, 
kuri sugriauta, sunakinta . 
apaugusi medžiais ir krūmokš
niais, sunkiai prieinama. Sve
t imtaučiui tai nieko ne
reiškianti- vieta, o lietuviui — 
brangi savo praeitimi. Čia 
lankėsi Didieji Lietuvos kuni
gaikščiai Algirdas ir Vytautas, 
Čia gyveno ir šventasis Kazi
mieras. Su rusais vykusiame 
mūšyje 1658 m. mūsiškiai į 
nelaisvę paėmė 12,000 vyrų. Šią 
vasarą Medininkus paženklino 
tas baisusis terorizmas, kai žuvo 
keturi policininkai ir trys mui
tinės darbuotojai. Jei šių žiau
rių žudynių neįvykdė Maskva, 
tai jos įvyko dėl jos. Atsiprašyti 
turime ne tik mes vieni. 

Kas buvo tą naktį Medinin
kuose, sunku apibūdinti žo
džiais. Ankstų rytą prava
žiuojantis sunkvežimio vairuo
tojas rado kūnus sumuštus ir 
sušaudytus an t krauju 
patvinusių grindų, kuriose buvo 

pilna gilzių ir įstrigusių kulkų, 
sušaudyti paguldžius. Dar tik 
prieš savaitę buvo gautos nau
jos uniformos, o ant lūpų 
neseniai duota priesaika — 
negailint jėgų ir gyvybės ginti 
Lietuvos valstybę, jos nepri
klausomybę. 

Vienuoliktą valandą atvyks
tame prie Viniaus sporto rūmų. 
Čia jau minios žmonių, foto
grafų, žurnalistų Sustojame 
mums nurodytoje vietoje. Iš kar
to pritrenkia masinės žmonių 
minios tyla. J ie stovi susi
mąsčiusiais veidais, ramūs ir 
nekalbūs. Iš pradžių daugiau
siai išsiblaškę esame mes, 
tačiau aplinka taip stipriai 
veikia, kad greitai nutylame ir 
paskęstame kiekvienas savo 
mintyse. Jaučiame, kad visi čia 
esantys kažką panašaus galvo
jame, esame viena šeima, laido
janti savo vaikus. 

Iš sporto rūmų išnešami kars
tai, kuriuos automobiliais veš 
iki katedros. Priekyje kiekvieno 
automobilio neša žuvusiojo 
nuotrauką, šalia eina tautiniais 
rūbais apsirengusios su gėlėmis 
mergai tės , šonuose kars to 
bendradarbiai, lydi šeima ir ar
timieji. Tie jauni vyrai tai 
Juozas Janonis, 29 metų. vedęs, 
palikęs trejų metų sūnų Eval
dą, kelių policijos rinktinės 
policininkas... Mindaugas Bala-
vakas, 21 metų, nevedęs, dirbo 
policininku VRM greitojo 
reagavimo rinktinėje „Aras"... 
Algimantas Juozakas, 22 metų, 
nevedęs, dirbo policininku 
rinktinėje „Aras""... Antanas 
Musteikis, 33 metų. vedęs, pa
liko septynerių metų dukrą 
Kristiną ir dvejų metų sūnų 
Justiną, Vilniaus muitinės in
spektorius. . . Alg i rdas 
Kazlauskas, 42 metų, vedęs, 
vaikų neturėjo, kelių policijos 
rinktinės vyr. policininkas, 
padėjęs saugoti Lietuvos radijo 
ir televizijos komiteto pastatą... 
Stanislovas Orlavič ius . 35 
metų. vedęs, paliko dukras 
dvylikos metų Jolantą, septy
nerių metų Elvyrą ir vienerių 
metų sūnų Justiną, Vilniaus 
muitinės inspektorius... Septin
toji auka rugpjūčio antrą dieną 
Vilniaus pirmojoje klinikinėje 
ligoninėje nuo galvos smegenų 
šautinių žaizdų miręs Ričardas 
Rabavičius, 21 metų amžiaus, 
nevedęs, tik šiai? metais, grįžęs 
iš armijos, pradėjo dirbti Vil
niaus muitinėje inspektorium. 

I eiseną įsijungia Aukščiau

siosios tarybos, vyriausybės 
vadovai, už jų nešama visų 
kraštų vėliavos, seka žaidynių 
dalyviai, įvairios organizacijos. 
Iš tolo pamatau Vilniaus skau
tus. Milžiniška procesija nusi
tiesia gatvėmis iki pat katedros, 
pakelėje pilna žmonių, kaip ir 
per atidarymą Kaune, tik šian
dieną nėra to džiaugsmo, kurį 
patyrėme lygiai prieš savaitę. 
Tiek suaugusių, tiek vaikų vei
dai nuliūdę. Rankose gėlės ir de
gančios žvakutės. Tirpstantis 
vaškas, lyg amžių ašaros, 
pamažėli varva per rankas ir 
stingsta ant visko mačiusių 
Vilniaus gatvių. Kai kur stovi 
šeimos, vaikučiai aprengti tau
tiniais rūbais arba baltais šv. 
Komunijos rūbeliais. Daug su
augusių, ypač moterų taip pat 
vilki tautiškai. Graudu ir kar
tu labai ar t ima ir miela. 

I katedrą gali sueiti tik maža 
žmonių dalis. Karstai sustatomi 
priekyje didžiojo a l tor iaus , 
netoliese dešiniajame šone Šv. 
Kazimiero koplyčia, jo karstas 
ir palaikai. Šv. Kazimieras — 
kovotojas su t a i s pačia is 
maskoliais, apie jo žygius mūsų 
žmonės net kelis šimtmečius, 
kol uždraudė, giedojo: „Kazi
mieras šventas iš dangaus atėjo, 
kurį Žalnieriai ant oro regėjo". 
Mintyse susilieja dabartis ir 
praeitis. Gedulingas Mišias 
koncelebruoja vyskupas Juozas 
Tunaitis. Kadangi katedroje 
sausak imša , t a i ka r š t a ir 
tvanku. Kaip ir daugelyje Lie
tuvos bažnyčių., suolų nėra. 
Galvoju, kaip išlaikys žuvusiųjų 
artimieji, kurių tarpe matyti 
daug vyresnio amžiaus žmonių. 
Mes stovime maždaug bažnyčios 
viduryje, laikas nuo laiko pasi-
remiame vienas į kitą, klau
some katedros choro giesmių, 
melstis sunku. Šalia stovėjusi 
moteris paduoda gėlių, pasi
daliname dėkingais žvilgsniais, 
Bažnyčioje iškilmės baigiamos 
Lietuvos himnu. Labiausiai visi 
jaudinasi, kai pradedami nešti 
iš katedros karstai. Balsu rauda 
ar t imiej i , a ša r a s b r auk i a 
aplinkui stovintieji. Verkia ir 
jaunuoliai, kurie karstu neš 
iki pat kapinių. 

Katedros aikštėje procesiją 
sut inka ir kars tus apsupa 
ąžuolų lapų vainikais nešini 
bendradarbiai. Lietuvos poli
cijos, muitinės ir krašto apsau
gos rikiuotės priklaupia ir ati
duoda savo paskutinę pagarbą. 
Širdį kapojančiai skamba rit
miški būgnų dūžiai. Gedulo ei
sena pradeda judėti link Anta

kalnio kapinių. Pučiamųjų or
kestras groja laidotuvių maršą, 
jo garsas giliai įsisiurbia į mūsų 
sąmonę ir dar ilgai persekios. 
Vėl visur ta šiurpi žmonių tyla 
lydi kiekvieną žingsnį, surenka 
į bendrą junginį mintis. Ištroš
kusius žmones girdo namų gy
ventojai. Mus pasiveja katedroje 
gretimai stovėjusi moteris ir pa
duoda butelį vandens. Dalina
mės po kelis gurkšnius, nes 
išdžiūvusios burnos. Skamba 
Vilniaus bažnyčių varpai, ir 
taip iki pat kapinių. 

Antakalnyje laidos dešinėje 
kapinių pusėje, šalia žuvusiųjų 
sausio mėnesį; kairėje palaido
ti žymūs komunistų veikėjai, 
įskaitant ir Antaną Sniečkų. 
Čia taip pat tūkstančiai žmonių. 
Prasideda a ts isveikinimo 
ritualas. Pirmasis žodį taria 
Lietuvos Respublikos ministerio 
pirmininko pavaduotojas Zig
mas Vaišvila, tuomet kalba 
Lietuvos muitinės departamen
to vyr. muitininko pavaduotojas 
Valerijonas Valickas, policijos 
departamento generalinis komi
saras Petras Liubartas, išeivijos 
vardu ŠALFASS-gos pirmi
ninkas Valdas Adamkus. Užuo
jautą išreiškia Rusijos vidaus 
reikalų ministerijos atstovas 
generolas Nikolajus Radko, 
Estijos vyriausybės nuolatinis 
atstovas Lietuvoje Martas Tar-
makas, Latvijos Respublikos 
Aukščiausios tarybos pirmi
ninko pavaduotojas Dainis 
Yvanas, Vokietijos Bundestago 
deputatas Wolfgangas von Ste-
tenas. Sunku kalbėti mūsų 
Aukščiausiosios tarybos pir
mininkui Vytautui Landsber
giui, kai tauta, kuri nors ir 
ryžtinga, tačiau su nepasi
tikėjimu žvelgia į ateitį. Žiau
rios mirtys palietė visą žmoniją. 
..Kas bebūtų žudikai — jie 
žmonijos priešai. Lietuva yra 
maža, bet gindama save, ji gina 
visą žmoniją". Nusikaltėlių 
laukia naujasis Niurnbergas — 
bolševizmo Niurnbergas. „Rei
kia visiems susitelkus pasakyti 
.OMON-von!" iš mūsų Respubli
kos. 

Vyskupas Tunaitis pašven
tina karstus, nuaidi trys šau
tuvų salvės, susirinkusieji gieda 
„Viešpaties Angelas". Pra
dedami leisti žemėn karstai... 
Laikas nuo laiko pasigirsta 
graudus našlės a r motinos 
balsas. Greitai besidarbuojančių 
vyrų kasama žemė byra. Išdygs
ta septyni nauji kauburėliai, 
kurie apklojami gėlėmis, vai
nikais, žvakutėmis. Liepsnelės 
liudija, kad keičiasi pavidalai. 

Kazys Karuža, parašęs du tomus 
„Laikas ir įvykiai'". Apie knygą buvo 
rašyta ..Drauge'' spalio 15 d. 

bet nekinta esmė. 
Staiga, nelauktai po visą šį 

lyg Šventaragio slėnį, t a rp 
aukštų senų medžių pasklinda 
vyriško balso rauda, pasakojan
ti apie kareivėlio žuvimą, jo 
žirgą ir t.t. Atrodo, susirinkome 
čia ne mes vieni, bet ir mūsų 
protėviai. Greitai pamatysime 
Gediminą dangaus erdvėse, su 
žėrinčiais šarvais, ant balto 
žirgo paukščių keliais skrie
jantį, kaip pasakojama mūsų 
padavimuose. Smuikas, skam
bančios kanklės , r a u d o s , 
dainuojame ..Lietuva brangi" , 
„Oi. neverk, motušėle", k i tas 
dainas. Pagonių Lietuva, krikš
čionių Lietuva, visi k a r t u 
Aukščiausiojo prašome tik vieno 
— Lietuvai laisvės ir kad baig
tųsi nekaltų žmonių žudynės. 

Nešu baltą gvazdiką, noriu 
padėti ant gimusio tais pačiais 
metais, kaip mano sūnus, kapo. 
Ten stovinti močiutė klausia: 
„Vaikeli , iš kur t u ? " „ I š 
Amerikos ", atsakau. „Kai grįši, 
pasakyk visiems, ką čia matei , 
viską kas čia atsitiko". „Jie jau 
žino, močiute, tačiau būtinai 
pasakysiu". Mane apkabina ir 
pabučiuoja: „Ir aš turiu giminių 
Amerikoj, tik nutrūko ryšiai". 

Iš kapinių sugrįžtame sep
tintą valandą vakare. Nuo 
ankstyvo ryto išbuvome nei 
valgę, nei gėrę ir aštuonias 
valandas neatsisėdę, o viskas 
atrodė prabėgo taip greitai. Mūsų 
šeima turime važiuoti į giminių 
susitikimą Kluoniškių kaime, 
netoli Zapyškio. Iš čia yra kilęs 
poetas aušrininkas Andr ius 
Jonas Vištelis-Višteliauskas, 
parašęs „Regėjimą": „Op! op! 
Kas ten?.. Nemunėli! Ar t u 
mane šauki? Ar t ik , t ykų 
vandenėlį pliuškindams, sau 
plauki? Ar tu mano dvasios gir
di graudulingą raudą ir jaut i , 
kaip skaudžiai širdį krūtinėj 
man skauda". 

JAUNI JIE NENORĖJO 
MIRTI 
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Gandai apie š a u d y m u s 

Kai krašte tikslių žinių nebuvo, viskas buvo -i<aro 
cenzūros tikrinama, tai sklido gandai. Gandų 
teisingumą yra labai sunku patikrinti. Kiti gandą: gal 
sąmoningai buvo leidžiami. Dažniausiai buvo įvairios 
žinios apie vokiečių žiaurumus. Buvo nepaslaptis. kad 
vyksta masiniai šaudymai. Tik nebuvo visai aišku kas 
buvo šaudomi. 

Beveik visi žinojo, kad masiškai buvo naikinami 
žydai. Visokie protestai nieko nepadėdavo. Sprendimas 
buvo padarytas Berlyne pačiose viršūnėse. Tad nieko 
nebuvo galima pakeisti. Taip pat buvo kalbama, kad 
buvo šaudomi ir lietuviai. Kai būdavo paliečiamas 
lietuvių šaudymas, tai nuomonės tuojau pasidalindavo. 
Sakydavo, jeigu šaudo, tai greičiausiai komu r- i-tus. 
Jeigu komunistus, tai jiems to ir reikia. Kas buvo tie, 
kurie buvo šaudomi, buvo neįmanoma patikrini Tik 
sakydavo neva tai matę, kad tų vadinamų žydu tarpe 
buvo jaunų vyrų su medalikėliais ir kryžiukais 

Dar kiti sakė, kad buvo šaudomi ir čigonai Kodėl 
dabar čigonai? Kodėl naikino žydus, tai ga: buvo 
galima suprasti. Vokiečiai jų vietas ir turtus unmti 
norėjo. Bet prie ko dabar čigonai! Nei turtų kokių jie 
turėjo, nei jie buvo komunistai. Kortas padėlįodavo, 
pameluodavo, tai ir viskas! Bekalbant apie čicmus 
prisimindavo populiarios dainos ir šlageriai .J" jūs 
čigonaLžemės klajūnai..." 

Gandai sklido, kad buvo sušaudytų ir mūsų karių, 
kurie atsisakė vykdyti vokiečių įsakymus. Kadangi 
laisvo žmonių judėjimo nebuvo, tad sunku buvo visus 
gandus patikrinti. Traukiniai jau vaikščiojo, tik labai 
retai ir reikėjo jiems specialaus leidimo. 

Anglų aviacija vis stipriau bombarduoja Vokietijos 
miestus. Gal dėl to Kaune padidėjo vokiško jaunimo 
skaičius. įvairūs partijos pareigūnai gal savo gimines 
susigabena. Vis saugiau, o maisto bent vokiečiams 
Lietuvoje užtenka. Tą vokiečių padidėjimą buvo gali
ma stebimai matyti. Sekmadienių rytais tas vokiečių 
jaunimas uniformuotas marširuodavo Donelaičio gatve 
su būgneliais, tarškalynėmis ir gairikėmis. 

Į akis krisdavo tų vokietukų drausmingumas. 
Mūsų gimnazistukai ar skautukai jeigu paraduodavo, 
ta i vis gaudavosi palaida bala. vis atsirasdavo tokių, 
kurie turėjo pasipešti — pasistumdyti. Lyg žvirbliai vis 
turėdavo pastriksėti ir pasipešti. bet ne vokietukai. Iš 
jų laikysenos ir veido išraiškos atrodydavo, kad nuo 
jų marširuotės visas Reicho likimas priklauso. Vokiška 
drausmė skiepijama iš mažens! 

Pogrindžio spaudos re ikšmė 

Išskyrus pietinį frontą, bendrai paėmus, žinios iš 
frontų nebuvo geros. Reikėjo vyrų frontui, policijai ir 
žmonių karo pramonei. Lietuvių įsipareigojimai tiek 
frontui, tiek pramonei tesiekė gal tik dešimtį procentų 
to. ką vokiečiai buvo užplanavę, tad reikėjo ieškoti 
kaltininkų. Vyko kaip toje dainoje: „.. ta katė tą pelę. 
t a pelė tą grūdą... perpus kando". Berlynas barė Rygą, 
Ryga barė Kauną, o Kaunas neturėjo ant ko bėdos 
suversti. 

Žinoma. Rentelno įstaiga galėjo raginti Kubiliūną, 
o tas savo ruožtu liaudį, bet nuo to reikalai negerėjo. 
Raginimų buvo visa aibė prirašyta, tik beveik niekas 
jų nevykdė. Dėl nevykdymo vokiečiai kaltę vertė in

teligentijai ir pogrindžio spaudai. Žadėjo griežtas 
represijas. 

Vokiečių administracijos manymu, inteligentija 
lietuvių liaudį prieš juos nustatanti. Pogrindžio spauda 
taip pat jos darbas Tad tereikėjo tik su inteligentija 
susitvarkyti. Buvo žinoma, kad vokiečių planuose tai 
jau buvo numatyta. 

Lietuvių laimei, vokiečiai nebuvo žvalgybos spe
cialistai ir nesugebėjo pogrindžio infiltruoti. Taip pat 
ir lietuvių tarpe talkininkų užverbuoti nesugebėjo. 
Palyginti su bolševikais, jie buvo tikri nemokšos. 
Bolševikų laikais tokia pogrindžio veikla gal savaitę 
būtų buvusi išaiškinta ir likviduota. 

Pogrindžio spauda neskatino sabotažo, neskatino 
nei smurto veiksmų. Tik mokė neklausyti vokiečių po
tvarkių. Iškeldavo į viešumą vieną kitą, kurie persi
stengdavo. Bepigu buvo prancūzams ar čekams: jie 
laukė išlaisvintojų. Lietuviai beveik nebeturėjo ko 
laukti. Vienintelė viltis tebuvo, kad abu vienas kitą 
pasmaugs. Tad tam atvejui ir buvo mūsų jėgos 
taupomos. 

Tačiau, jeigu nebūtų buvę pogrindžio spaudos, toks 
pasipriešinimas vokiečiu užmačioms būtų buvęs 
neįmanomas. Spauda visus jungė ir lyg.organizavo. 
Kiekvienas, kuris vokiečių užmačioms priešinosi ir jų 
potvarkių nevykdė, j au tės i esąs o rgan izuo to 
pasipriešinimo dalyvis. Taip pat spauda ragino ir ugdė 
tautinį solidarumą. Skatino visuomenę, kad ji padėtų 
tiems, kuriems tenka slapstytis ir nelegaliai gyventi. 

Nors pogrindžio spaudos tiražai dideli nebuvo, bet 
ji plačiai pasklisdavo. Tiražai buvo nevienodi, priklau
somai nuo popieriaus, jų tikslų dydį mažai kas težinojo. 
Tie. kurie neva tai žinojo, sakydavo tiražus esant apie 
500 egz. Vienas kitas leidinys buvo išleistas žymiai 
didesniu tiražu. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVA DĖKOJA 
LITHUANIAN MERCY LIFT LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA 

SUPREME COUNCIL OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA 

Per 16-ką darbo mėnesių Lithuanian Mercy Lift 
surinko ir išsiuntė 16-ka konteinerių, 16-kos milijonų 
dolerių vertės. 

Už tai iš Lietuvos ateina nuoširdūs padėkos laiškai, 
iš kurių svarbiausia yra Lietuvos Respublikos pre
zidento Vytauto Landsbergio padėka 

Kai kurios ligoninės rašo angl:;>kai, dėkodamos už 
didelę pagalbą vaistais, ypatingai sunkioje ekonominėje 
padėtyje. 

„Mes užtikriname Jus. kad Jūsų atsiųsti 
medikamentai buvo panaudoti pagal paskirtį... Labai 
džiaugiamės higieninėmis priemonėmis". 

Klaipėdos miesto vaikų ligoninės 
gydytojai ir medicinos seserys 

Klaipėdos miesto sveikatos skyriaus Tuberkuliozės 
Dispanseris taip rašo: 

Esame Jums dėkingi už medikamentų siuntą, kurią 
gavome šių metų sausio mėn. Atgimstančios Lietuvos 
žmonėms tai ne tik materialinė, bet ir moralinė parama. 

Vyriausia gydytoja 
V. Baravykienė 

Kupiškio vyriausias gydytojas dr. R. Lapka sako: 
Savo kilniu darbu Jūs labai padedate stiprinti mūsų 

krašto žmonių sveikatą. Nuoširdūs padėkos žodžiai už 
gaunamas iš Jūsų labdaros siuntas". 

Kai kada desperatiškai šaukiamasi pagalbos! 
Kauno Klinikos Infekcinės ligoninės direktorius dr. S. 

Panavas rašo, jog ligoninėje gydomas 15V2 metų 
jaunuolis neauga: dabar tik 34.2 cm aukščio. Lietuvo
je prieinami vaistai nepadeda, todėl apeliuoja į Švediją, 
JAV-bes, Daniją ir Italiją, tam ligoniui specialių vaistų. 

Laiškas parašyta angliškai. Graudu skaityti! 
„Respublikinės Klaipėdos ligoninės .Raudonasis 

Kryžius' chirurginio skyriaus personalas ir ligoniai 
nuoširdžiai dėkoja už labdaros medikamentus atsiųs
tus per Jūsų firmą iš JAV". 

Chirurginio skyriaus vedėjas 
dr. J. Stankaitis 

„Jūsų atsiųsta transliava (siunta) medikamentai, 
siuvama medžiaga (chirurginiai siūlai) ir kita medicininė 
įranga šią sunkią Lietuvai valandą labai reikalinga. Tai 
suteikia jėgų ir stiprybės, žinant, kad ir JAV valstijose 
žodis — Lietuva — tariamas su meile ir vi l t imi". 

Vilniaus ..Raudonojo Kryžiaus" 
Chirurginio skyriaus gydytojų ir 

seselių vardu 
gyd Antanas Vaitkus 

„Brangieji, 
Sunkiu Lietuvai metu Jūs pasiaukodami dirbate 

kilnų darbą— padedate mums gydyti ligonius, grąžinti 
juos gyvenimui. Jeigu ne Jūsų siunčiami vaistai, švirkš
tai bei kitos priemonės, šiuo metu mes nebegalėturrfe 
bent patenkinamai funkcionuoti. 

Širdingai dėkojame. Tepadeda Jums Dievas!" 
..Raudonojo Kryžiaus" klinikos 

reumatologijos skyriaus gydytojai, 
medicinos seserys ir pacientai 

Visų vardu skyriaus vedėja 
dr G. Stasiulionytė 

Dėkoja gydytojai, gail. seserys ir ligoniai, vėl 
suradę viltį pasveikti ir būti naudingais. 

Ir Lithuanian Mercy Lift dėkoja visiems, kurie iš
girsta prašymą ir iš širdies aukoja pinigus taip labai 
reikalingų vaistų bei medicinos reikmenų persiuntimui. 
Be lietuviškos visuomenės skubaus reikalo supratimo, 
Lithuanian Mercy Lift negalėtų atlikti to, ką dabar 
atlieka. 

Atgimusi Lietuva dar reikalinga mūsų paramos, o 
ypač mediciniškos. Todėl ir vėl kviečiame: 

GELBĖKIME LIETUVĄ IR JOS ŽMONES! 

LITHUANIAN MERCY LIFT 
511 E. 127th STREET, 
LEMONT, IL 60439, 
U S A 

Fax: (708) 257-6887 

Rugsėjo 11 , 1991 

M i e l i T a u t i e č i a i , gerb iamie j i Ponios i r Ponai! 

L ietuvos Respublikos gyventojų vardu nuoši rdž ia i dėkojame Jums visiems, 
t i es i an t i ems pagalbos ranką per At lantą sunkiu mūsų nepriklausomai 
va l s t ybe i metu. Dabar, ka i mes atkuriame Lietuvos Respublikos va l s t y 
bingumą, Jūsų pagalba i r moralinė parama yra neįka ino jami . 

Ačiū visiems i r kiekvienam a t s k i r a i , vienaip ar k i t a i p pr is idėjusiems 
p r i e pagalbos t iekimo L ie tuva i - aukojusiems p in igus , pirkusiems va is tus , 
dovanojusiems knygas, siuntusiems i r siunčiantiems v isa t a i į Lietuvą. 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos m in i s te r i j a gavo k e l i o l i k a kon
t e i n e r i ų labdaros siuntų i š "LITHUANIAN MERCY LIFT". Į kiekvieną Respub
l i k o s miesto ar rajono l igoniną pateko didesnė ar mažesnė d a l i s tų dova
nų. Jūsų a t s i ų s t i v a i s t a i padėjo i r padeda mums į v a i r i u metu - i r Sovie
tų Sąjungos blokadai pasibaigus, i r po tragiškųjų sausio įvykių - Sovie
t i nės Armijos agresijos veiksmų, i r dabar, kai žymiai sumažėjo galimy
bės n u s i p i r k t i medikamentų i r medicininės įrangos Rytų Europos šalyse. 

Jūsų mate r ia l inė pagalba yra i r moralinė parama, nere ta i net svarbesnė. 
Jūsų v a i s t a i grąžina mūsų ligoniams sveikatą, gyvybą, o Jūsų š i rdž ių i r 
rankų š i luma, ate inant i per vandenynus su Jūsų pagalbos siuntomis, su 
nerimo i r džiaugsmo l a i š k a i s , su te ik ia mums dvasinių jėgų, palaiko mus 
i r p a t v i r t i n a nuostatą, kad Lietuva išsaugos i r apgins Nepriklausomybę. 

Jausdami Jūsų rūpestingumą, i r mes t v i r t e s n i . Eidami ka r t u , mes n u t i e s i 
me t v i r t ą t i l t ą į naują ry to jų visų mūsų mylimai Tėvynei L ie tuva i . 

Dar kar tą nuoši rdž ia i dėkojame, visiems linkėdami s t i p r i o s sveikatos i r 
ger iaus ios k lo t ies Jūsų darbuose i r gyvenime. 

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas 

4« 
V. I/Landsbergis 

/ 

•Atkarpa 

* Lithuanian 
MERCY LIFT 

Čekius rašyti ir siųst: 

Lithuanian Mercy Li f t 
5 1 1 East 127th St reet 
L e m o n t , IL 60439 te l . 1-708-257-6777 

Aukoto jo vardas ir pava rdė 

Adresas 

A u k a $-

N u r a š o m a nuo mokesčių numer iu: E997-321-3001 
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NEJAUGI ALGIRDĄ 
BRAZAUSKĄ 

NOBELIO PREMIJAI? 
ANTANAS DUNDZILA 

(Pabaiga) 

Pereitą savaite reagavome į 
..Dirvos" gegužės mėn. 2 d. 
vedamąjj, kuriame, tarp kitų 
minčių, buvo gėrimasi Lietuvos 
komunistų partija bei jos ly
deriu. Vertindami toki teigimą, 
dokumentavome komunistų 
įvykdytų nusižengimų pavyz
džius. Šiuo straipsniu svarsty-
bas baigiame komunistų 
nuopelnais bei savosiomis iš
vadomis. Šia proga reiškiame 
viešą pasitenkinimą turima 
spaudos laisve bei Redaktoriaus 
nusistatymu tiek gegužės 2 d. 
pareiškimus tiek šio straipsnio 
mintis spausdinti. 
Aišku, yra ir ki ta medalio pu 

sė, tai tie teigiamo pobūdžio 
Lietuvai komunistų partijos 
veiksmai. Žvelgdami į lais
vėjimo laikotarpį, registruojame 
tokius iškiliausius faktus: 

1988.VTL9 buvo legalizuota 
Lietuvos trispalvė. 1988.X.20 
tapęs komunistų partijos vadu, 
A. Brazauskas pažadėjo re
formuoti rinkimų procedūrą bei 
santykius su Bažnyčia ir tai 
įvykdė. 1988.XII.28 vysk. J. 
Steponavičiui buvo leista grįžti 
į Vilnių. Taip pat Lietuvos 
katalikams grąžintas Vilniaus 
katedros pastatas. 1989 pradžioj 
lietuvių kalba grąžinta valsty
binės kalbos vieton ir leista 
viešai švęsti Vasario 16. 1989 
gruodžio mėn. Lietuvoje legali
zuota daugiapartinė sistema ir 
Lietuvos komunistų partija 
atsiskyrė nuo maskviškės, nors 
prakt iškai didesnių šio at
siskyrimo nuo Maskvos reiš
kinių nepastebėjome. 

Šie visi „pozityvūs" pakei
timai vyko komunistams aiškiai 
matant tautos norus bei valią 
(ir, reikia manyti, pradėjus dre
bėti dėl savo pačių nežaboto 
siautimo pasekmių). 

Daugumoje šie pakeitimai tik 
a t s ta tė komunistų valdžios 
anksčiau atimtas teises ar 
pakeistą padėtį. Kai plėšikas 
kokioms nors aplinkybėm savo 
aukai grąžina jėga anksčiau 

atimtą daiktą, plėšikui dėkoti 
juk nereikia. 

*** 
Tad kokios čia gali bū t i 

išvados? 
Nežiūrint kai kurių teigiamų 

veiksmų, a t l ik tų ypač 
1987-1990 laikotarpyje, „Dir^ 
vos" vedamajame mums per
šama nuotaika yra (1) pasižy
mėjusi tiesiog beprotišku žiau
rumu net saviesiems, (2) net da
bar nesiimanti atsakomybės už 
savo praeities nusikaltimus, (3) 
labai žemos doros. 

Tokia organizacija bei jos va
dais gėrėtis yra s tebinantis 
nesusipratimas. Galima kalbėti 
t ik apie pasitikėjimą. Pasi
tikėjimas yra surištas su didele 
rizika. 

Pasitikėjimą a t sk i ra i s at
vejais tektų rodyti individams, 
bet jokiu būdu ne partijai. Pasi
tikėjimą individams gali ska
tinti mintis, kad net ir krimi
nalinio pobūdžio praeities par
tijos vadovybėje galėjo būt i 
ta len t ingų, n e n u s i k a l t u s i ų 
žmonių, reikalingų šių dienų 
Lietuvai ir galinčių bei norinčių 
dirbti Lietuvos naudai. 

Partija pasitikėti negalima, 
nes ji per didelis, per platus, per 
komplikuotas žmonių, veiklos 
bei interesų raizginys. Šiam tei
gimui imkime pavyzdį, kad ir iš 
1991 sausio 13 d. tragedijos. 
Dideliu pasitikėjimu bei pasigė
rėjimu vakaruose šviečiantis 
Gorbačiovas sako, kad j is ne
davęs parėdymo Vi ln iu je 
šaudyti į neginkluotus lietu
vius. Tačiau buvo šaudoma, 
tankais triuškinama ir be jo lei
dimo. Visą atsakomybę jis su
verčia savo vadovaujamai orga
nizacijai. Gi kas nors to viso 
sovietų pareigūnų, veiklos bei 
interesų raizginyje įsakymą 
šaudyti davė... Štai kodėl ne
galima pasitikėti organiza
cijomis, bet galima išskirtiniais 
atvejais pasitikėti žmonėmis. 

Lietuvos Aukščiausioji Tary
ba 1990.111.11 d. labai reikš 

MŪSŲ KOLONIJOSE DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. spalio mėn. 17 d. 

Tautinių šokių šventės meno vadovė 
Dalia Dzikienė kalba JAV Lietuvių 
Bendruomenės tarybos sesijoje Phila-
delphįjoje. 

Nuotr. R. Kubiliūtes 

mingai pabrėžė tautos valią, 
p i r m i n i n k u i š r inkdama V. 
Landsbergį, bet ne anksčiau 
Lietuvai Maskvos įtupdytą 
komunistą. Čia buvo aiškiai, 
taikliai ir demokratiškai (— įsi
dėmėkite tai!) parodytas noras 
atsiriboti nuo buvusios ko
munistinės valdžios. Šis tautos 
žestas y ra brangintinas. J u k 
būtų buvę nepaprastai keista, 
jei , paskelbus Nepriklausomy
bę, Lietuvai vadovauti būtų 
likęs anksčiau iš Maskvos pa
statytas A. Brazauskas. Juo 
mažiau Lietuva ekskremliniais 
pareigūnais naudosis šiuo metu, 
juo bus švariau ir geriau ir, ben
drai paėmus, patikimiau. 

Tiesa, reikėtų dar prileisti, 
kad nežiūrint savo ilgametės 
darbuotės partijos vadovybėje, 
komunistų lyderis ir jam pana
šūs gali būt i šių laikų Konradai 
Valenrodai. Deja, tokiam spė
liojimui šiandien įrodymų nėra. 
Geriausiu atveju A. Brazauskas 
bus Lietuvai tuo, kuo Jeruzels-
kis buvo Lenkijai: Maskvos 
pasodintas į valdžią, jis kaltino 
Walesą, užgniaužęs laikė savo 
kraštą sovietų orbitoje — kol 
prisigy vendino viso to politinio 
kelio akligatvį. 

Taip pa t teigsiu, kad būtų 
geriau pasikliauti tremtinių bei 

TAUTOS FONDO 
VEIKLA NESUSTOJA 

P. PALYS 

Nėra abejonės, kad, Lietuvai 
vėl grįžus ir įsirikiavus į laisvų 
t a u t ų tarpą, visa išeivijos 
lietuviškoji veikla turės keistis 
ir daugiau a r mažiau persi
tvarkyti ir persigrupuoti taip, 
kad ta veikla būtų našesnė, pa
jėgesnė ir galimai greičiau ir 
efekt ingiau galėtų padėti 
Lietuvai užsigydyti jos žaizdas. 
Žaizdas, kurias jai per 50 metų 
okupantas yra padaręs ir kad ji, 
tvirčiau atsistojus ant kojų 
galėtų žvelgti į šviesesnį rytojų. 

Persitvarkymas ir persiorien
tavimas turės paliesti visas išei
vijos lietuvių visuomenines ir 
politines organizacijas bei įvai
r ias grupuotes. Savaime aišku, 
t a s palies ir Tautos Fondo 
veiklą. Jau dabar pradeda atsi
rasti „patriotų", kurie nori, kad 
Tautos Fondas tuojau visas Fon
do žinioje esančias lėšas, perlei
dęs Lietuvai, savo egzistenciją 
baigtų. Tie „skubočiai", kad ir 
kiek bus nusivylę, turės dar 
palaukti. 

Tautos Fondo valdybos pirmi
ninkas Aleksandras Vakselis 
pareiškė, kad ekonominė pa
galba Lietuvai dar bus ilgai 
re ika l inga . Tautos Fondas 
(toliau žymėsiu tik T.F.) tuo 
tikslu ir buvo suorganizuotas. 
J i s tuo pačiu tikslu besivado 
vaudamas darbą tęs ir toliau. 

Rugsėjo mėnesio laikotarpyje 
T.F. taryba ir T.F. valdyba savo 

būstinėje Richmond Hill, N.Y., 
turėjo itin darbingus posėdžius. 
T.F. tarybos posėdis įvyko rug
sėjo 14 d. Jame buvo aptar t i bei 
svarstyti įvairūs reikalai ir 
padaryti nutarimai dėl veiklos 
ateityje. Patvirtinus valdybą, 
kurią pristatė p i r m i n i n k a s 
Aleksandras Vakselis, Vytautas 
Jokūbaitis ir Algis Vedeckas 
buvo išrinkti tarybos pirmi
ninko pavaduotojais. 

Kanadoje iškilusiems klausi
mams ir atskaitomybei išsi
aiškinti T.F. valdybos pirmi
ninkas buvo įgaliotas sudaryti 
komisiją. Komis i ja t u r ė s 
nuvykti į Kanadą ir t en su vie
tos T.F. darbuotojais tuos rei
kalus išsiaiškinti. Posėdyje buvo 
apsvarstytos ir nustatytos gai
rės dėl investicijų. Nu ta r t a 
vengti ilgesnių ka ip 5 mėne
siams terminuotų investicijų. 
Rudenį bus p raves tas lėšų 
Lietuvai vajus. Vajų pravesti ir 
vykdyti įpare igojama T.F. 
valdyba. 

Kad T.F. tarybos veikla būtų 
pagyvinta ir našesnė, tuo reika
lu buvo sudarytos įvairios komi
sijos: finansų J. Bobelis, J . 
Blažys, A. Sperauskas ir A. 
Žemaitis, palikimų J. Vilgalys, 
A. Vedeckas ir J . Vytuvienė, 
patikėtinių A. K a t i n a s , J . 
Giedraitis, V. Jokūbait is ir V. 
Kulpa, statuto J . Valaitis, J . 
Nasvytis ir A. Daunys. 

Buffalo, N.Y 
PABALTTEČIV FORUMAS 

Nepriklausomybes atgavimo 
proga šeštadienį, spalio 25 d., 
Buffalo valstybiniam universi
tete, 6:30 vai. p.p., Center for 
Tomorrovv salėje, vyks Forumas 
su senatorium D'Amato ir Linu 
Kojelių. 

Alfonse D'Amato, N'ew Yorko 
senatorius, rėmė Lietuvos rei
kalus ir pernai dėjo pastangas 
Lietuvą aplankyti, bet prie 

politinių kalinių rezoliucijomis, 
o ne vardą pakeitusios, Maskvai 
tarnavusios partijos plaukų 
8ufrizavimu pagal vakarietišką 
1990 metų madą. 

Baigsime su šypsniu, atkrei
pę dėmesį į Amerikos lietuvių 
spaudos paradoksą. Kai 
Lietuvos komunistų partija 
(atsiprašau, dabar reikia sakyti 
„Demokratinio darbo partija"!) 
nustojo garbinti ir girti pati 
save, ją garbina „Dirva" savo 
vedamajame! Tai tau, boba, 
Velykos! 

sienos negavo leidimo. Linas 
Kojelis prezidento Reagano lai
kais turėjo atsakingą vietą 
Baltuose rūmuose. Šiuo metu jis 
įsteigė naują kompaniją U.S. — 
Baltic Founda t ion . Kojelis 
kalbės apie ekonomines per
spektyvas. 

Antroje programos dalyje nu
matytos diskusijos ekonominėm 
temom. Diskusijose, šalia Ko
jelio, dalyvaus dr. J. Thomas, 
Buffalo U-to School of Manage
ment dekanas, Arvo Nitten-
berg, Ontario Hydro viceprezi 
den ta s , i r Valdis Lip ins 
prekybininkas ir Canada-Latvia 
korporacijos vedėjas. Garbės 
svečias bus Latvijos respublikos 
atstovas ekonominiais reikalais 
Martins Lsacis. 

Forumo tema: THE ROLE OF 
THE UNITED STATES LN 
THE RECONSTRUCTION OF 
THE BALTIC REPUBLICS. 

Renginį rengia Buffalo Pa-
ba l t i eč ių t a ryba . J i s yra 
ledlaužis, nes dėmesys nukrei
piamas į ekonominius reikalus 
ir jį remia Buffalo universiteto 
School of Management. School 

of (exchange) su Rygos univer
sitetu. Tikimasi šį pasikeitimą 
praplėsti ir eventualiai įjungti 
Lietuvos ir Estijos universi
tetus. 

Į • renginį iš Toronto 
atvyksta latvių konsulas. Bus 
televizijos ir spaudos žmonės. 

Visi aylinkės lietuviai kvie
čiami gausiai dalyvauti. Dėl 
papildomų informacijų prašomi 
skambinti dr. Gražinai Slavė
nienei: 716-832-8463." Rengi
niui numatytas laikas yra 6:30 
vai. iki 9:30 vai. vak. 

k r 

A.tA. 
VILHELMINAI GENIENEI 

mirus, dukroms LIŪDAI, NIJOLEI , EGLEI ir jų 
šeimoms reiškiu gilią ir nuoširdžią užuojautą. 

Adolfas Simkus-Šimkevičius 

f CLASSIFIED GUIDE 
REAL feSTATE REAL ESTATE 

' GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708)425-7161 

Rugsėjo 26 d. T.F. valdybos po
sėdyje valdyba pareigomis pa
siskirstė: pirmininkas Alek
sandras Vakselis, iždininkė 
Asta Biler ienė, specialiems 
uždaviniams i r projektams 
vykdyti R iman ta s Bi tėnas , 
sekretorė Aldona Katinienė, fi
nansų ir a t s k a i t o m y b ė s 
reikalams Vytautas Kulpa, vajų 
ir aukų reikalams Antanas 
Mičiulis, ryšiams su kitomis or
ganizacijomis palaikyti Gitą 
Simonaitis. I 

S v a r s t a n t e inamuos iu s 
r e i k a l u s , n u t a r t a k v i e s t i 
advokatą Marių Jakulį atsto
vaut i T.F. t e i s in iuose 
reikaluose. O kad rudens vajus 
būtų sėkmingas, nieko nedel
s ian t p r adė t i t v a r k y t i 
techniškus darbus, susijusius su 
vajumi. 

Buvo apsvarstytos aukos spe
cialioms stipendijoms, kurios 
būtų naudojamos kultūros ir 
švietimo reikalams. Išsiaiškinus 
ir išsikalbėjus buvo priimtas 
n u t a r i m a s . T.F. t a r y b a i 
pasiūlyta, kad metinis narių 
susirinkimas būtų kviečiamas 
ateinančių metų gegužės 2 d. 

Yra numatoma išleisti T.F. is
torijos leidinį. Tam reikalui 
įvykdyti bus sudaryta atskira 
komisija, kurios pareiga bus 
s u r a s t i ir t a m l e id in iu i 
redaktorių. 

Tautos Fondo turtas šių metų 
rugpjūčio 31 d. keturiuose fon
duose ir sąskaitose yra pasiekęs 
2,596.974 dolerius. Per rugsėjc j" 
mėnesį gautos didesnės aukos ir Į-
įnašai 27,734 doleriai. Tautos' 
Fondui tenka tik palinkėti: Var
dan tos Lietuvos toliau darbuo
tis ir nepavargti! 

RIMAS L. STAk KUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patari,avimas 
• MIS. Kompiutenų ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Ž§mę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

03 
BELL-FJACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS . 
6528-8. K«dxto Avs., 

CMcago, IL 80828 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų" pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namu įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi ag«ntal kalba Itotuvlikal 
• Nuolaida pensininkams 

Ontui£ KMIECIK REAITORS j 

"OI 7922 S' Pulaski Rd 
£A 1365 S. Archer Ave 

DANUTE MAYER 
284-1900 

įei norite paKkMf ar pirkti na
mus, kreipkite*- Danute Mayer. |i 
profes ional ia : sąž in ingai ; ir 
asmeniškai pata-naus. įkainavimas 
veltui 

S ULS 
SIMAITIS RfeALTY 

Viktoras SHnaltte, Realtor 
Iraną l||hiilHiM«n*, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Ta*. 

5953 S ~K*d2t« Ava. 
Tai. 436-7878 

MISCEUANEOUS 

FOR aE«X 

Išnuomojamas 4 kamb butas 
Brighton Parke Tik suaugusiems. 

Tai. 378-1323 

Išnuomojamas 2 mlag. kamb. 
tvarus, gražus butas su šiluma. 71 
St. & Franciscc apyl. $485 į mėn 
Skambinti 8ofl|sl VakaaNs visą 
dlaną Iki 5:30 v p.p. kr po 7 v.v., 

tai. 312 438-0051 

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

Tol. 376-1882 ar 376-S996 
10«H>—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir amomobibo 
jas mus 

FRANK ZAPOUS 
32081 a Waat 95th Strat 
Tai . - (703) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

runų Ctucigos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty Dirba greitai, aarantuofai« sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

U.S. SAVINOS BONDS 
THEGKEA"; A V - <'CAN INVESTMENT 

J.M.Z. ROOfING * 
CONSTRUCTION CO. 

Shingle. hot tar. modified brtuman & roll 
roofs (experts at roof tearorfs) Pull 
house & spot tuckpotnting. Chimnays 
rebuitt & ciaaned Aluminum stding. 
so«. facis & guttars Glass btock. storm 
& replacement windows Custom 
carpantry: rec rooms. room additions 
kitchen & bathroom. ceramic tilas & 
lino*eum; drywall 4 painting, otumbincĮ 
& electncai 
Fraa asOmataat Call: 706-343-04M 

A.tA. 
KAZIUI VILŪNUI 

mirus, jo žmonai STEFAI VILŪNIENEI ir giminėms 
reiškiu nuoširdžią užuojautą. 

Povilas Baltis 

I Amžiną Poilsį išėjo mūsų mielas Prietelis 

A.tA. 
BRONIUS BLINSTRUBAS 

Skausme ir liūdesy likusius: jo žmoną EUGENIJĄ, 
sūnus RIMANTĄ ir ARŪNĄ su šeimomis, dukrą 
seselę MILDĄ SSC, seserį, brolius bei jų šeimas, plačią 
giminę ir visus art imuosius nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu jungiamės į šį skaudų Atsiskyrimą. 

Modestavičių šeimos 

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 SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metu praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

V1arquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago. Illinois 6062<) 

l - (312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos H i l k , I l l i n o i s 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 606^) 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144h South ^Mh Avenue 

Cice ro , I l l i no i s 60650 

708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312H*76-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PFTKUS 

DONAI D M. PFTKUS 
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DRAUGAS, ketvirtadienis. 1991 m. spalio mėn. 17 d. 

x „Draugo" renginių komi
teto narių susirinkimas bus 
spalio 22 d., antradienį, 7 vai. 
vakaro Marijonų svetainėje. 
Kviečiame visus dalyvauti. 

x Rūta Ju šk i enė , Standard 
Federal banko vyresnioji 
viceprezidentė, kalbės apie 
pinigus, paskolas ir kitus 
įdomius dalykus penktadienį, 
spalio 18 d.. 7 vai . vak. 
Vyresniųjų centre Seklyčioje 
seminare. Taip pat nekilnojamo 
t u r t o agentūros atstovas 
advokatas supažindins su įvai
riais įstatymais, reikiamais 
žinoti norint gauti paskolas. 
Visi kviečiami šiame seminare 
dalyvauti. 

x Už te is in inką a.a. Al
fonsą N o r k ų šv. Mišias 
užprašė jo žmuna Albina 
Norkienė Marijonų koplyčioje 
dvejų metinių mirties sukakty
je, spalio 16 d. Jas atlaikė kun. 
dr. J. Vaškas. Po to ji aplanke 
dar ..Draugo" redakciją ir admi
nistraciją, kuriai įteikė auką. 

x „Draugo" spalio 12 d. lai
doje paskutiniame puslapyje 
straipsnyje, užuot lojalus, kuris 
per klaidą išspausdintas, turėjo 
būti legalus. 

x „Kaleidoskopirus ciklas" 
— nauja dailininkės Ritos Bulo-
vaitės darbų serija, kuri bus 
išstatyta jos darbų parodos 
atidaryme šį penktadienį, spalio 
18 d.. 7:30 vai. vak. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
meno galerijoje. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 12 dol. auka: A. Bar-
tys, J. Motiejūnas, L. Kulnys, A. 
Šimukonis, K. Gudauskas, O. 
Alekna, Kasniūnas. Jolanta. 
Haup tman . P. Martinait is . 
P e t r a s Kaušas . Algirdas 
Vosylius. Dėkojame. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos Brighton Parke naują 
valdybą sudaro pirmininkė Sa
bina Henson, pirmas vicepirm. 
Ray Wertelka, antras vicepirm. 
Joe Martikoni8, trečia vicepirm. 
Joan Cius, prot. sekr. Frances 
Urnažus, ižd. Mary Kinčius, fin. 
sekr. Vai Vilūnas, koresp. Allen 
Cius, tvarkdariai Vytautas Di
jokas, Frank Grigaliūnas ir 
Mark Kinčius, pat ikėtiniai 
Irena Norushis, Vince Semaška 
ir Anthony Stakėnas. Visuotinis 
susirinkimas ir naujos valdybos 
pristatymas bus spalio 21 d. 
7:30 vai. vak. Nekalto Pra
sidėjimo mokyklos salėje. 

x Ri ta Bulovaitė, dailininkė 
iš Kauno, atidarys savo meno 
darbų parodą šį penktadienį 
7:30 vai. vak. Balzeko Lietuvių 
kul tūros muziejuje. Visi 
kviečiami atsilankyti ir pama
tyti naujos dailininkės meną. 

x Illinois įstatymų leidžia
mos valdžios kvietimu vie
nuolikos asmenų delegacija iš 
Lietuvos atvyko susipažinti su 
įstatymo leidimo ir demokra
tėjimo procesu. Šį sekmadienį, 
spalio 20 d., ši delegacija, vado
vaujama Česlovo Stankevičiaus, 
lankys is Lietuvių centre 
Lemonte. 

x Chicagos Tautos fondo 
stambesnių aukotojų pagerbimo 
pokylis praėjo su gražiu 
pasisekimu Renginio metu 
suaukota 9.000 dol. demokra
tinės Lietuvos atstatymui. Visi 
aukotojai ir rengėjai už 
renginio pietus apsimokėjo 
patys, nežiūrint aukos didumo. 
Šiuo metu Tautos fondas tur i 
6,700 aktyvių aukotojų 

x Ginžino laimėjimų šak
neles su 15 dol. auka: G. 
Valiukėnas, Chicago, 111., Anta
nas Jarunas , Bartlett, 111., Jap-
wiga Baran. Rolling Meadovvs, 
111.. Henry Česnauskas. Alexan 
dria, Va., Sofia Tekorius, In-
dianapol is . Ind.. Graž ina 
Žukauskas . Chicago. 111. 
Visiems tariame ačiū. 

x Iš Lietuvos Respubl ikos 
Švietimo ministerijos gauta 
žinia, kad antrasis konteineris, 
pasiųstas LB Švietimo tarybos 
ir Socialinių reikalų tarybos 
pastangomis, pasiekė Vilnių 
spalio 11d. gerame stovyje ir be 
muitinės problemų. Aukotojams 
ir prisidėjusiems prie pakavimo 
bei pakrovimo darbų reiškiama 
padėka. 

x Uostamiesčio muzikantai 
visus linksmai nuteiks, kurie 
atvyks į jų koncertą. Koncertas 
įvyks spalio 20 d., sekmadienį, 
J a u n i m o centre . Bi l ie ta i 
gaunami Gifts International — 
Vaznelių prekyboje. Seklyčioje 
ir prie įėjimo. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 15 dol. auka: Stasys 
Žilevičius, Chicago, 111., Ray-
mond Oslapas, Libertyville, 111., 
J. Jakubai t is . Palm Beach 
Shores, Fla., Česlovas Rama
nauskas, Chicago, 111. Visiems 
tariame ačiū. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 15 dol. auka: Valerija 
ir Jonas Žadeikiai, Oak Lawn, 
111., lietuviškų organizacijų dar 
buotojai, Halina Dilys, Chicago, 
111., K. Urbonavičius, Clearvva-
ter, Fla., Violeta M. Chaves, 
Marstonas Mills, Mass. Visiems 
nuoširdus ačiū. 

x P ra t ę sė p r e n u m e r a t ą su 
10 dol. auka: A. Janulaitis, 
Jonas Statkevičius, Aldona 
Kl imavičius , Albinas Pap
lauskas. Edward Šileikis, E. 
Šlekys, Will Sumila, Viktorija 
Mileris, Dovydas J. Pleskys, 
Algis Grincius, Gedas-Elviea 
Žemaitis, Aušra Garbauskas. 
Uršu lė S k r o b u t a n a s , Ona 
Lipinis, J. Sodaitis, Irene Gri-
gažiūnas, Vytautas Valavičius, 
Kazys Pr išmantas , Bronius 
Jaras, F. Baluta. dr. J. Uleckas, 
R. Ugianskis, Anelė Kybartas, 
Stella Skiris, J. Derenčius, 
Viktor Skilandžiūnas, Gedas 
Drazdys, Vytautas Mažeika, 
S tasys Ž u k a u s k a s . Jonas 
Kemeža. Visiems tariame ačiū. 

1S KRTI IR TOLI 
KANADOJE 

- R iča rdas M. Bagdonas, 

Spring-" Senato rūmuose kalba Lietuvos generalinis konsulas Vaclovas Kleiza. Kairėje — 
sen. Ju Barr Topinka, pakvietusi gen. konsulą ir jj pristačiusi senatui. Dešinėje — gen. kon 
šulo iv. > Asta. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x „Žynys", JAV Lietuvių 
Bendruomenės Colorado 
apylinkės biuletenis, išėjo iš 
spaudos su vietine ir platesne 
informacija. Redaguoja Arvydas 
Jarašius, Julius Bulota ir Rimas 
Bulota. 

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 r a s Pakėnas , 3061 S. 
Ocean Blvd-, Boca Raton FL. 
33432; teL 407-392-7916. 

(sk) 

x American Travel Service 
parūpina lėktuvų bilietus at
vykusiems iš Lietuvos, kurie 
turi skristi iš New Yorko ir Wa 
shingtono į Chicagą, Los Ange
les, Cleveland, ar kitus miestus. 
Taip pat turi žmogų N'evv Yorke, 
kuris sutinka atvykstančius iš 
Lietuvos ir juos palydi skren
dant į kitus miestus. Ta patį pa
tarnavimą atlieka ir grįžtan
t iems į Lietuvą. Taip pat 
darome nuotraukas pasams ir 
kitiems dokumentams, kurias 
galima tuojau atsiimti. Kreip
t is į American Travel Service 
9439 S. Kedzie Ave., Ever-
green Park , IL 60642. Tel. 
708-422-3000. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas K M i 

D«ngi«m« ir ta lsom* 
v*sų rū i ių stogus 

T«l. 312-434 9656 arba 
312-737-1717 

x Pasau l io Lietuvių cen
trui aukojo: po 200 dol. V. Klo
va, K. ir dr. M. Biskiai, E. Drus 
kis; po 100 dol. K. ir Z. Cicėnai, 
A. ir E. Paulikai, A. ir V. Lau
raičiai; 25 dol. dr. A. Laučis; 10 
dol. A. ir A. Tuškėnai. Pasaulio 
Lietuvių centro taryba ir valdy
ba nuoširdžiai dėkoja už aukas, 
kur ios bus skirtos Cent ro 
pirkimo paskolos išmokėjimui ir 
išlaikymui. Kviečiame visus au
komis arba darbu prisidėti prie 
šio svarbaus lietuvybės židinio 
išsaugojimo. 

(sk) 

x MAISTO SIUNTINIAI į 
Lietuvą ŠVENTĖMS žemes
nėmis kainomis: mėsa, dešros, 
sūris, aliejus, cukrus, kava ir kt. 
Įvairaus dydžio: 55 svarų, 30 
sv., 15 sv. Kainos nuo $50 iki 
$90. Kreipkitės, suteiksim 
smulkesne informaciją. 
TRANSPAK. 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 
x „Kalba Vilnius". Klausy

kite Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinskas. 2512 W. 47 
St., Chicago. IL, 60632. tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. Pir
miausia — paskambinkit. 

(sk) 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 10! 
10 kg. (22 sv.)skaniausių me^is 
produktų: 3 kg. kapotas kumpis 
konservuose (6 dėž.), 1 kg. 
liežuvis 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 -
$100. Kreiptis: „ŽAIBAS" 9525 
So. 79th Ave.. Hickory Hills. 
IL 60457. Tel. 70>M3O-8090. 

(sk) 

P e t r a s Pe t ruša i t i s , Racine. 
Wisc., Stella Maurukas, Algon-
quin, 111., Vytautas A. Rač
kauskas, Cicero, 111., „Draugo" 
garbės p r e n u m e r a t o r i a i , 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su 20 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Tik $1.75 už sva rą iki 100 
svarų ir $1.50 virš 100 svarų 
ir jūsų siųstas kalėdinis siun-
tnys bus pristatytas b e mui to 
į bet kurį Lietuvos kampelį. 
Nuolaida galioja iki lapkričio 10 
d. A t l an t a Impor t -Expo r t , 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel . 312-434-2121. 

(sk) 

x Nuo $769 sava i tė P u e r t a 
Vallar ta: kelionė lėktuvu, vieš
butis '„suite"). maistas 3 k. į 
dieną ir vietiniai gėrimai. Iš
vykstam gruodžio 4 d., grįžtam 
gruodžio 11 d. Informacijai 
kreiptis: AMERICAN TRA
VEL SERVICE, 9439 S. Ked
zie Ave., Eve rg reen Pa rk , IL 
60642, tel . 708-422-3000. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais1 įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federa l Savings, 
2212 West C e r m a k Road -
Tel. VI 7-7747. 

(sk) 
x I š p a r d a v ę š.m. lapkričio 

mėn. Karibų jūros kelionę, sku
biai s iūlome kel ionę vakar i 
nėje Kar ibų jūroje . Keturios 
salos, aukštos kategorijos kam
bar ia 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, tel. 70*430-7272. 

(sk) 

PENKIASDEŠIMTOJI 
MOTERYSTĖS SUKAKTIS 

Pusės šimto be kurio darbo 
sukaktis yra didt :r svarbi ne 
tik žmonėms, kuruos liečia, bet 
ir visai aplinkai 0 moterystės 
pusės Šimto metų sukaktis rodo, 
kad dvi moterystės pusės 
sveikai ir darniai laikėsi ir 
sulaukė tokios sukakties, kuri 
vadinama auksine, nes nedaug 
to aukso kas sulaukia. 

Tokią auksinę moterystės su
kaktį atšventė spalio 13 d., sek
madienį, Karolina ir Kostas 
Bružai, kurie yra žinomi lietu
viškame gyvenime, ypač Kostas 
Bružas pasižymėjęs Balfo veik
loje. Seimą jie suk ūrė dar Lietu
voje. Jos meilę išnešė per visus 
svetimus lageriu* ir svetimus 
kraštus. Bet jie niekada neati
trūko nuo l i e t u v i o gyvenimo 
nei Vokietijos st '.vykiose, nei 
juo labiau gyvendami šiame 
Amerikos krašte 

Jau pirmomis iienomis, gy
vendami dar tuomet labai lietu
viškame Rosela-.do kampe, jie 
priklausė Liet ivių Bendruo
menei, Kosta- net būdamas 
daugelį metų jos valdyboje. Bet 
ypač jų abiejų, ypač Kosto Bružo 
darbą Balfe - kur reikalinga 
vargstančių tautiečių šalpa — 
reikia laikyt: iki šių dienų 
Dievo ir žmonių palaima. Jis ne 
tik vadovavo vairiems sky
riams, bet buvo ir direktoriate, 
dalyvavo įvairiuose suvažia
vimuose ir susirinkimuose, jis 
buvo vienas iš tų, kurie norėjo 
ir išgelbėjo Baifa — šalpos įstai
gą iš politikų nagų. Net ir dabar 
jis vadovauja Balfo skyriui, 
kuris vajaus metu surenka pro
porcingai daug lėšų vargšams 
šelpti. 

K. ir K. Bružų pusšimčio me
tų moterystes sukaktis buvo 
švenčiama Marijonų koplyčioje 
šv. Mišiomis ir specialiu pa
mokslu, dalyvaujant giminėms 
ir artimiesiem ~ Po šv. Mišių, 
kurios buvo 2 vai. po pietų. 

Sharkos West restorano šalu
tiniam kambaryje buvo malo
nūs ir dideli pietūs — vaišės 
visiems juos ta proga pagerbu
siems. 

Susėdus prie puošnių stalų, 
vakarą pravedė dr. Dalia Petrei-
kytė, Kosto Bružo giminaitė. 
Pirmiausia ji paprašė kun. P. 
Garšvą palaimint i stalus, o 
paskui ragino visus svečius 
gerai vaišintis, prisimenant šią 
auksinę sukaktį ir sveikus bei 
stiprius abu moterystės part
nerius. 

Gerai užkandus, buvo pasaky
tos kelios sveikinimo kalbos, ku
rias pradėjo sukaktuvininkų gi
minaitis Zenonas Petreikis . 
savo šeimos ir giminių vardu 
palinkėdamas geriausios atei
ties. Taip pat savo linkėjimus 
dar pasakė K. Motušis, S. Vana-
gūnas, dr. B. Motušienė, V. Le
vickas. 

Pabaigoje visiems padėkojo ir 
trumpu žodžiu lyg ir atsisveiki
no sukaktuvininkų vardu Kos-

Neseniai rinkosi choras į 
pirmą šių veiklos metų susirin
kimą. Jie ten aptarė einamus 
reikalus. Parapijos chorą sudaro 
būrys pasišventusių žmonių, 
kurie savo laiką paaukoja besi
ruošdami giedojimams. Šie 
choristai jau dabar y ra numatę 
tris datas, kurioms jau ruošiasi. 
Lapkričio 3 d. choras giedos per 
Vliko seimo šv. Mišias, kuriose 
dalyvaus vyskupas Paulius 
Baltakis Lapkričio 10 d. bus 
i šk i lmingai p a m i n ė t a kan . 
Vaclovo Zakarausko 60 metų 
kunigystės ir 82-nių amžiaus 
sukaktys. Parapijos choras gie
dos per šias jubiliejines šv. 
Mišias. 

Choro dirigentas Antanas Li
nas kartu su choru apsiėmė 
didelį darbą — rengti trečią reli
ginį koncer tą p e r Verbų 
sekmadienį ateinantį balandžio 
mėnesį. Šiems pasišventusiems 
žmonėms bus nesunkus darbas, 
nes jie yra muzikos mėgėjai, 
kurie žino, kad per jų giedojimą 

Hamiltone gyvenančiųRimo ir 
Reginos Bagdonų sūnus, šiais 
metais McMaster universitete, 
Hamil ton, Ont., pabaigė 
ketverių metų politinių mokslų 
kursą ir gavo B. A. Political 
Science (Hon.) laipsnį. Ričardas 
baigė Hamiltono Vysk. M. 
Valančiaus lietuvių mokyklą ir 
Westmont gimnaziją. Jis šoko 
, ,Gyvataro" tautinių šokių 
grupėje, dalyvavo lietuvių 
skautų judėjime ir yra „Kovo" 
sporto klubo narys. Toliau studi
juoja Windsoro universitete, 
Windsor, Ont. 

tas Bružas, pabrėždamas, kad jie pagerbia Dievą ir priartina 
jis yra dėkingas Aukščiau- P " e Jo žmones, 
siajam. leidusiam gyventi ir Nauji choristai y ra labai 
dirbti lietuvišką darbą, būti kviečiami ir laukiami. Repe-
visuomet n a u d i n g a m t a r p ticijos yra vyrams 7 v.v. pirma-
giminių ir artimųjų. dieniais, o moterims 7 v.v. 

Nuoširdi ir gera nuotaika vy- trečiadieniais. 
ravo tarp svečių, nes daugelis 
buvo giminių, kaimynų ar senų 
pažįstamų, kur ie Sukaktuvi
ninkuose j au tė tikrą meilę ir 
artimumą. Visi linkėjo jiems 
dar sulaukti deimantinės su
kakties sveikiems ir visuomet 
gyvenimu ir darbais patenkin
tiems. — P n . 

ŠVČ. M. M A R I J O S GIMIMO 
P A R A P I J O S C H O R O 

VEIKLA 

Renkasi žmonės į Švč. M. 
Marijos G i m i m o bažnyčią 
sekmadieniais į sumą. Jie iš
girsta ne tik Dievo žodį tarp tų 
gražių vitražų, bet ir parapijos 
choro giedojimą, k u r i s lyg 
nuneša juos mintimis į dangų 

Koresp. 

MOTERŲ SĄJUNGOS 
NARIU SUVAŽIAVIMAS 

Moterų sąjungos Chicagos 
apskrities narių suvažiavimas 
įvyko spalio 12 dieną Šv. Kris
tinos parapijos salėje. Chicagos 
apskričiui priklauso 5 kuopos. Iš 
visų kuopų buvo susirinkę 
atstovės. Suvažiavimas pra
sidėjo pamaldomis Sv. Kristinos 
parapijos bažnyčioje. Sv. Mišias 
atnašavo kun. Jonas Velutis, 
jam padėjo vargonininkas Fr. 
Dabrowski iš Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios. 

Po Mišių visos rinkomės į 
parapijos salę, ten jau laukė 
skanios vaišės, kurias tvarkė 
Ona M. Lemanauski. 

vėliavoj-
:v--'iriam i.i«-n< įga minia prie 

Nuotr J . Tamulaičio 

75 kuopos valdybą sudarė 
pirm. Bernice Nedzveskas, 
vicepirm. Ona M. Lenauski, fin. 
sekr. Donna Žilis ir Teresė Žilis, 
sekr. Matilda Monto ir jos duktė 
Mary Ann, ižd. Monika Puišis 
ir Bronys Martus. Laimėjimus 
tvarkė Helen Vaičiauskas. Tai 
šias visas pasitiko atstovės iš 5 
kuopų. 

Skaniai pavalgę ėjome prie 
darbo. Pereito suvažiavimo 
protokolą perskaitė Eva Lukas. 
Protokolas buvo ilgas ir gražiai 
surašytas, priimtas be pataisų. 
Toliau ėjo kuopų pranešimai. 
Pirmoji turi pranešimą padaryti 
2 kuopos. Antros kuopos nebuvo 
nė vienos narės. Nebuvo pra
nešta. 3 kuopos pranešimą darė 
pirm. Vida Sakevičiūtė. Ji sakė, 
kad kuopa veikia gerai, narės 
susirinkimus lanko. Dalyvavo 
procesijoje, kurią ruošė parapi
ja. Dalyvės buvo pasipuošusios 
taut iniais rūbais, dalyvavo 
seime ir jo bankete, ne tik daly
vavo, bet ir dirbo, kad viskas 
eitų gerai. 20 kuopos pranešimą 
padarė sekretorė Stefanija 
Miliauskienė. Ji sakė, kad narės 
sugyvena labai gerai ir uždirb
tus pinigus išdalina senelių ar
ba vaikų prieglaudoms. Kas 

metai ruošia Kūčias, kas lieka 
nuo išlaidų, atiduoda našlai
čiams, vaikų prieglaudai ar se
neliams. Narės gražiai sugy
vena. Kuopoje yra 59 narės. Iš 
jų 5 yra ligonės. Mes j a s 
aplankome, linkime pasveikti. 

46 kuopai atstovavo Mary 
Ann Gerčius, Vicky Leone. Ši 
kuopa yra pajėgi, joje yra gerų 
narių. Jų kuopai priklauso ir 
dabar per seimą išrinkta cen
tro pirm. Dalė Murray ir pir
mininkė, kuri prieš tai buvo — 
Emilie Prose. Jų kuopa su 
pagalba kitų kuopų buvo išlei
dus i Vir imo knygą, k u r i 
sėkmingai išparduota. Atrodo, 
kad išeis dar viena lietuviškų 
valgių knyga, nes daug dar yra 
norinčių l ietuviškų valgių 
knygos. 

Apskr i t i es valdybos visa 
valdyba atsisakė, bet vėl buvo 
perrinkta 2 metams ta pati . 
Narės, linkėdamos viena kitai 
sveikatos ir gero veikimo, skirs-
tesi namo. G r M 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šestad 9 v.r. iki 1 vai. d. 




