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Sąjūdžio platforma 
deputatų rinkimuose 

Vilnius. — LIC pranešimu, 
spausdiname Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio rinkiminę 
platformą. 

Dabartiniai r inkimai į TSRS 
liaudies deputatus su t inka su 
TSRS Konstitucijos pakeitimais 
ir į s t a tymu „Dėl l i aud i e s 
deputatų r inkimų", pri imtu 
1988 m. gruodžio 1 d. 

Šie pakeitimai ir esminiai 
į s ta tymo punkta i pažeidžia 
lygių ir tiesioginių r inkimų 
principą: trečdalis deputatų ren
kama nuo Maskvoje centrali
zuotų visuomeninių organizaci
jų, šaukiamas liaudies deputatų 
suvažiavimas. Taip pat pažeis
t a s ir poli t inis są jungin ių 
respublikų statusas. 

Rinkimų sistema išreiškia 
„st ipraus centro" ir ..bendro 
namo" beatodairiško kūrimo 
tendencijas, kurios akivaizdžiai 
išreiškia didžiavalstybinę hege
moniją, Rusijos dominavimą 
visose TSRS gyvenimo srityse. 

Lietuvos gyventojai 1,800.000 
parašų protestavo prieš tokią 
r inkimu sistemą ir ta i galėtų 
r e ikš t i , kad m u m s nede ra 
dalyvauti dabart inėje rinki
minėje kampanijoje. 

Tač i au viena d idž iaus ių po
l i t ikos nuodėmių — neveiklu
m a s . 

Sąjūdis, tvir tai t i kėdamas 
demokratijos principų amžinu
mu ir matydamas galimybe 
r e m t i s j a i s n e t g i esamoje 
r i n k i m ų s is temoje , r a g i n a 
Lietuvos gyventojus pabusti 
aktyviam politiniam gyveni
mui, toliau ugdyti polit inę 
kultūrą 

Dalyvavimas r i n k i m u o s į 
TSRS l iaudies d e p u t a t u s 
būt inas dėl šiu priežasčių: 

• rinkiminė kampanija sutei
kia galimybę viešai apsvarstyti 
visuomenei rūpimus svarbiau
sius Lietuvos valstybingumo 
klausimus, nes rinkėjai, for
muluodami savo priesakus kan
didatams į deputatus , turės 
lemiamos reikšmės politiškai 
konso l iduo jan t L ie tuvos 
visuomenę; 

• išrinkti deputatai atstovaus 
Lietuvai aukščiausiame TSRS 
įstatymdavystės organe, kur 
galės pademonstruoti Respubli
kos visuomenės santarvę pa
grindiniais mūsų gyvenimo 
klausimais. 

Tarp neatidėliotinai spręstinų 
Lietuvos gyvenimo problemų, 
Sąjūdis ypatingą dėmesį skiria 
politikos, ekonomikos, nacio
naliniams ir ekologijos klau
simams. Visi jie gali būti sėk
mingai reprezentuojami je igu 
TSRS liaudies deputatų suva
žiavime ir TSRS Aukščiausioje 
Taryboje deputatai veiks par
lamentine grupe, protestuodami 
prieš bet kokius mėginimus var
žyti jų laisvę, a t s tovau jan t 
suverenią Lietuvos TSR. 

P o l i t i k o s s r i t y j e b ū t i n a 
pabrėžti, kad: 

1. Lietuvos t au ta turi gilias 
nacionalinės valstybės tradici
jas, kad ji niekuomet laisva 
valia nėra a ts isakius i savo 
va l s tybės . Iš to i š p l a u k i a 
prigimtinė ir neatimama Tautos 
teisė atkurt i nepriklausomą 
valstybę — tarptaut inės teisės 
subjektą. 

2. RTFSR ir kitos sąjunginės 
respublikos turi gerbti V. Leni
no vadovaujamos vyriausybės 
pasirašytą 1920 m. liepos 12 d. 

taikos sutar t į tarp Lietuvos ir 
RTFSR (Rusijos). 

3 . B ū t i n a p r i p a ž i n t i 
ne t e i s ė t a i s ir TSRS viešai 
pasmerkti 1939 ir 1940 metų 
S t a l i n o - H i t l e r i o s a n d ė r i u s , 
a tvėrus ius kelią į Lietuvos 
Respublikos aneksiją 1940 me
tais. 

4. Lietuvos TSR teisėti santy
kiai su TSRS ir sąjunginėmis 
r e s p u b l i k o m i s gali b ū t i 
g r i n d ž i a m i t i k s u t a r t i m i s . 
Respublikos įstatymams tur int 
v i r š e n y b ę TSRS į s t a t y m ų 
atžvilgiu. 

5. Karinė tarnyba turi būti at
l iekama nacionaliniuose dali
niuose, Respublikos teritorijoje. 

* * * 

E k o n o m i k o s srityje būtina 
pabrėžti, kad 

1. Lietuvos ūkinis gyvenimas 
gali toliau vystytis tik ekonomi
nio savarankiškumo pagrindu. 
Lietuva yra paruošusi tokio sa
varankiškumo koncepciją, ku
rios įgyvendinimas gali būti 
pradėtas 1989 m. kovo 1 d. ir 
baigtas 1991 m. pabaigoje. 

2. Ekonominis Respublikos sa
v a r a n k i š k u m a s t u r i b ū t i 
p a t v i r t i n t a s v i e n k a r t i n i u 
įs tatyminiu aktu, kurį priimtų 
Lietuvos TSR Aukščiausioji Ta
ryba. 

3. Lietuvos ekonominis sa
varankiškumas neįmanomas be 
savo piniginio vieneto, sava
r a n k i š k o s f inans inės ir 
mokesčių sistemos. 

4. Visi žemės ūkio (pvz. žemės 
grąžinimo valstiečiui), socialinio 
aprūpinimo ir kiti klausimai 
gali būti išspręsti Lietuvai pa
lankiu būdu tik įtvirtinant eko
nominį savarankiškumą. 

Nacionalinių santykių srity
je būt ina pabrėžti, kad: 

1. Taut in ia i klausimai Lietu
voje gali būt i sprendžiami,tik 
pr is imenant istorinį aspektą. 
Lietuva LDK laikais tapo tėvy
ne d a u g e l i u i rusų, l enkų , 
totorių, karaimų, žydų, baltaru
sių, ukrainiečių ir kt. tautų 
žmonėms, kurie čia rasdavo 
kultūrinio ir religinio pakan
tumo atmosferą. 

2. Nesantaika tautų tarpe bu
vo ska t inama carinės Rusijos 
okupacijos laikais. Tačiau ir 
tada Lietuvoje nebuvo nė vieno 
žydų pagromo bei tarpnacionali
nių riaušių. 

3. Milžinišką žala tautų tar
pusavio san tyk iams padarė 
s t a l i n i s t i n i s i n t e rnac iona 
lizmas, neatsiejamai susijęs su 
tautiniu genocidu, masinėmis 
deportacijomis, mechaniniu tau
tų maišymu, kultūrinės atmin
ties naikinimu. 

4 . T a u t i n i s Lie tuvos at
gimimas apėmė visas be išim
ties Respublikoje gyvenančias 
taut ines mažumas ir santykiai 
ta rp jų įgavo dinamiškas, iki 
šiol nepažintas formas. 

3. Visos tarpnacionalinių san
tykių problemos gali būti spren
džiamos t ik Lietuvos teisinio 
suvereniteto sąlygomis, įvedus 
Lietuvos TSR pilietybę. Nacio
nalinės valstybės rėmuose, pri
p a ž į s t a n t l ie tuvių k a l b a i 
va l s tyb inės kalbos s ta tusą , 
visoms taut inėms mažumoms 
būtų garantuotas kul tūrinis 
vystymasis. 

Lietuviai, susirinkę Vilniuje, Kalnų parke, ffas:niame susirinkime klausosi Sąjūdžio tarybos 
narių pranešimų rinkimų reikalais. 

Estams rusai neleidžia būti 
šeimininkais savo namuose 

Tall innas. — AP agentūra iš 
Maskvos praneša, jog tūkstan
čiai rusų ir kar tu su jais kitų 
t a u t y b i ų žmonių, ne es tų , 
surengė demonstraciją Estijos 
sostinėje ant radienį , protes
tuodami prieš es tų t au t i n į 
nusistatymą. 

Rusų tautybės gyventojai gra
sina skelbti generalinį streiką, 
jei Estijos Komunistų partijos 
vadovybė neužkirs kelią estų 
taut i škumui . Estų žurnalistė 
Maarika Saarna pranešė, kad 
demonstravo maždaug 30,000 
ne estų žmonių, o policija, sako. 
50,000 sulaikė nuo demons
travimo, tačiau suomių radijas 
pranešė, kad dalyvavo t a rp 
80,000 ir 90,000 žmonių. Šią 
protesto prieš es tus demons
traciją suorganizavo Intefronto 
sambūris, kur iam vadovauja 
rusai . Estijos Komunistų parti
jos dienraštyje , ,Sovetskaja 
Estonia" buvo straipsnis, kad 
reikia protestuoti prieš ..kontra-
revoliuciją, kuri nori nuvert in
ti socializmą Estijoje ir Pabaltijo 
respublikose". Šis sambūr is 
sako. kad 420.000 rusų yra estų 
diskriminacijos aukos. Estijos 
Aukščiausioji taryba, pasinau
dodama Gorbačiovo suteiktomis 
estams didesnėmis autonominė
mis teisėmis, nubalsavo sausio 
18 d., kad visi ne estų tautybės 
žmonės, gyveną Estijoje.išmok
tų estų kalbą per 4 metus. 

Įsakė demonstruoti 
Interfronto sambūris reikalauja. 

kad rusų kalbai būtų suteiktas 
toks pats s tatusas kaip ir estų 
kalbai. Atėjūnai rusai reikalau-

Ekologijos srityje būt ina 
pabrėžti, kad: 

1. Ekologinė situacija Lietu
voje itin pablogėjo pastarųjų 
dviejų dešimtmečių laikotarpiu. 
Respublikai tapus ekspansionis-
tinių Maskvos žinybų interesų 
objektu. 

2. Ekonomiškai, energetiškai. 
demografiškai nepagrįstas ūkio 
vystymas kasmet vis labiau 
naikina gamtą, tampa grėsme 
tautos sveikatai ir net gyvybei. 
vis a k t y v i a u p a ž e i d ž i a m a s 
genetinis Tautos kodas, gausiu 
imigrantų sveikata. 

3. Ekologinę padėtį Lietuvoje 
galima pager int i , tik įgijus 
po l i t in į , t e i s in į s a v a r a n 
kiškumą, suverenios jurisdikci 
jos galią 

ja tų pačių teis:u. kokias tu r i ir 
šio krašto šeimininkai, pastebi 
žinių agentūros. Estijoje šiuo 
metu esama 2v ' r rusų, o patys 
estai jau rtriaro 65<£ Estijos 
gyventojų. 

Minėta prote -to demonstraci
ja prasidėjo t šiai iš fabrikų 
darbo metu. E u-bininkai netu
rėjo kito pasirinkimo, ka ip tik 
s e k t i savo vadus , p r a n e š ė 
suomių radijas, nes jiems buvo 
įsakyta.Rusai tą dieną uždarė 
savo mokyklas, kad mokiniai ir 
mokytojai galėtų dalyvauti de
monstracijoje. Iš Estijos provin
cijos autobusais buvo suvežti 
r u s a i ir j i e m s pr i jaučią 
dalyvauti proteste. Kalbėtojai 
reikalavo specialios Aukščiau
sios tarybos sesijos, kad būtų 
„sulaikytas buržuazinis tau
t i škumas" ir „kontrarevoliu-
cija. Interfronto grupė grasina 
j e i jų r e ika l av ima i n e b u s 
išklausyti per dvi savaites, tai 
balandžio 3 d. bus skelbiamas 
streikas. 

Estų jaunimas Tallinne reiškia savo 
nusistatymą būti laisvais savo 
žemėje. 

Užsienio žurnalistai mano. 
kad ne tik šis protesto mitingas 
Estijoje, bet ir Latvijoje ir 
Lietuvoje, yra organizuojami iš 
Maskvos. 

Sąjūdžio prezidento 
problemos 

Komp. Juzeliūnas pagerbė partizanus 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sov ie tų Sąjunga, atsaky
dama Amer ika i už jos diploma
to, kur i s šnipinėjo, ka r in io 
a t t ache i šva rymą , įsakė iš 
Maskvos išvykti Amerikos kari
niam a t t achė . 

— Kremliuje vakar įvyko 
svarbus posėdis žemės ūkio 
r e i k a l a i s . Užs ien io spaudos 
atstovai praneša , k a d yra labai 
stipri opozicija prieš Gorbačiovą, 
kuris nori išsklaidyti kolchozus 
ir visą žemės ūkį atiduoti pri
vatiems sav in inkams . Šiai opo
zicijai v a d o v a u j a J e g o r a s 
Ligačiovas. 

— Wash ingtone vyriausybės 
p r a n e š i m u , E g i p t a s d a r o 
p a s t a n g a s p r a d ė t i g a m i n t i 
nuodingas dujas, nes įsigijo 
reikalingų medžiagų iš vienos 
šveicarų kompani jos . P r ez . 
Busho administracijos atstovas 
sako. jog pastangos uždrausti 
cheminius ginklus galioja ne tik 
Libijai ir I ranui . be t ir visoms 
valstybėms. 

— Nikaragvoje dalyvavo Chi-
cagos ep i skopa lų vyskupas 
Frank Griswold, ku r susitiko 
Pietų Afrikos vyskupą Des-
mond T u t u ir k a r t u aptarė su 
sandinistais politinę ir religinę 
padė t į . I š C h i c a g o s b u v o 
nuvežta mediciniška parama, 
kurią padovanojo Episkopalų 
Bažnyčios šalpos fondas. 

— Sofijoje, Bulgarijoje, 12 
valstybių, įskaitant Vak. Vokie
tiją. Prancūziją ir Italiją, pasi
rašė bendrą susi tar imą kontro
liuoti automobil ių išmetamas 
dujas i r energi jos j ėga in ių 
n i t r o g e n o d ioks idą . K i t o s 
v a l s t y b ė s , k u r i o s p a s i r a š ė 
sutartį , y r a Austri ja, Belgija, 
Danija, Liechtenšteinas , Olan
dija, S u o m i j a , N o r v e g i j a . 
Švedija ir Šveicarija. 

— Maskvos žinių agentūra 
paskelbė, jog pirmadienį prasi
dėjo streikas Nagorno-Kara 
bacho srityje, reikalaujant at
siskyrimo nuo Azerbaidžano 
respublikos. Streikas prasidėjo 
Stepanakert mieste. Tai pirmas 
s t re ikas , kai t a m e regione 
Kremlius įvedė specialią kont
rolę, kuriai vadovauja paskirti 
3 asmenys. Darbas sustojo 
visose įmonėse, liko neužsi
dariusios tik maisto krautuvės. 

Pirmasis lietuvis 
Vilnius . — P i r m a s lietuvis 

įeinąs į Visasąjunginį Liaudies 
deputatų kongresą yra aktorius 
Regimantas Adomaitis, praeitą 
ruden į v i e š ė j ę s J A V - b ė s e , 
pranešė Alvydas Medaiinskas iš 
Vilniaus telefonu Lietuvių In 
formacijos Cent ru i . Trečdalis 
vietų deputatų kongrese y ra au
tomatiškai skir iami visuomeni
nėm organizacijom. Adomaitis, 
LTSR Tea t ro veikėjų sąjungos 
valdybos p i rmin inkas ir Sąjū
džio seimo narys , buvo paskir
tas Kūrybinės sąjungos atstovu. 

Vilnius. — Sąjūdis pasisako 
už 39 kandidatus iš 42-jų, kurie 
y r a skirti Lietuvos respublikai. 
Deputatų r inkimai į sąjunginį 
Kongresą bus kovo 26 d., 
Velykų sekmadienį. „Nevv York 
T imes" korespondentas Keller 
mano, jog Sąjūdis y ra šiuo atve
j u geriau susiorganizavęs negu 
Latvijos ir Estijos frontai. Bus 
i š r inkta 2,250 narių Deputatų 
Kongresas, kuris bus Sovietų 
Sąjungos aukščiausia instanci
j a ir iš savo tarpo išsirinks 
įstatymų prižiūrėtojus ir krašto 
prezidentą. 

Sąjūdžio t ikslas esąs laimėti 
respublikos r inkimus kituose 
viet iniuose rinkimuose. Tri
juose specialiuose rinkimuose 
vakuojančias vietas laimėjo 
Sąjūdžio kandidatai . Tai sukėlė 
partijos vadų susirūpinimą, kad 
nelaimėtų Sąjūdžio kandidatai 
ir kitas vietas. Daromas spaudi
m a s vietinius rinkimus, kurie 
numatyt i Lietuvoje šį rudenį, 
nukel t i į pavasarį . 

Dvi Sąjūdžio srovės 
Abi pusės — Sąjūdis ir Komu

nistų partija šiuo metu skiriasi 
savo nuomonėse, kaip palaikyti 
ryšius t a r p savęs. Vytautas 
Landsbergis, Sąjūdžio preziden
t a s , b a n d o su l a iky t i savo 
žmones, kad nebūtų sueita į 
konfliktą su partija. Jis ir kiti 
Sąjūdžio vadai sako, jei Lietuvai 
bus leista suorganizuoti savo 
nuosavą ekonomiją — uždaryti 
gamtą naikinančią sunkiąją 
i n d u s t r i j ą , l e i s t a t u r ė t i 
privačius fabrikus ir ūkius, 
leista laisvai prekiauti su Va
kara is ir sudaryti savo piniginę 
sistemą — tada Lietuva gali 
pasilikti Sovietų federacijoje lai
kinai . Bet atsiskyrimo kalbos 
labai erzina Maskvą. Tačiau, 
bet kokiu atveju. Lietuvai rei
kės maždaug 10 metų išvystyti 
savo ekonomijai, kol ji pati galės 
atsitoti a n t savo kojų. 

„Vyraujanti nuomonė, kurią 
jūs galite pavadinti utopija, yra. 
kad Lietuva turi padėti Sovie
tų Sąjungai protingu ekonomi
niu pavyzdžiu", pasakojo kores
pondentui Kelleriui Landsber
gis. „Kitų nuomonė yra, kuri 
y r a radikal i nuomonė, iššokti 
lauk iš skęstančio laivo". Palai
kyti tas dvi pažiūrų grupes kar
t u Sąjūdyje ,,yra mano didžiau
sia problema", pasakė Lands
bergis ..Nevv York Times" re
porteriui. 

Paske lb imas okupacijos 
Kiti Sąjūdžio tarybos nariai, 

kaip Arvydas Juozaitis. 32 m. 
po l i t in ių mokslų a t s tovas , 
pasakė, jog Sąjūdžio pirmasis 
l og i škas ž ingsn i s buvo 
paskelbimas, kad Lietuva yra 
okupuotas kraštas. Ekonominė 
nep r ik l ausomybė yra k i t a s 
žingsnis šiame kelyje. ..Mes 
gerai žinome, ką iš tikrųjų 
reiškia siūlyti privačias įmones 
ir laisvą ekonominę zoną Lietu
voje", pasakojo Juozaitis. „Iš 
tikrųjų, ta i būtų lemiamasis 
žingsnis į atsiskyrimą iš Sovietų 
Sąjungos". 

Korespondentas primena, jei 
Maskva ir duotų laisvas rankas 
ekonominėje srityje, tai Krem
lius tikriausiai netoleruotų kito 
Sąjūdžio reikalavimo, kad res
publika būtų išjungta iš Sovietų 
karinės jurisdikcijos. Brazaus
kas palaiko didesnį Lietuvos sa

varankiškumą, tačiau Sovietų 
Sąjungos rėmuose. Jis sako, jog 
visiškas ekonominis atsiskyri
mas yra nepraktiškas ir kariuo
menės pašalinimas politiškai 
neįmanomas. „Palyginus su 
ki tomis respublikomis, mes 
labai toli nuėjome", sako Bra
zauskas. Iš Maskvos Brazaus
kas susilaukia didelio spaudi
mo. Tautinės minties idėjos per
simetė į daug didesnę respub
liką — Ukrainą ir į Gudiją. 

Komp. Juzeliūno žodis 
Praėjusį mėnesį buvo užda

ryta Sąjūdžio televizijos va
landinė programa, kuri buvo ne
paprastai laukiama. Vienoje iš 
paskutiniųjų programų, vasario 
1 d., kompozitorius Julius Juze
liūnas atidavė pagarbą Lietuvos 
partizanams, kurie kovojo už 
Lietuvos laisvę miškuose iki 
1953 m. prieš sovietų kareivius 
savoje gimtoje žemėje. „Tai y ra 
valstybinė televizijos stotis, bet 
ne privati kompanija", pažy
mėjo korespondentui Brazaus
kas, pateisindamas tos pro
gramos uždraudimą. Jis pasakė, 
kad po rinkimų programa vėl 
galės veikti. 

Kai kurie Sąjūdžio nariai sim
patizuoja Brazauskui. „Jis yra 
labai spaudžiamas. Aš nenorė
čiau būti jo vietoje", pasakė 
Sąjūdžio laikraščio redaktorius 
Romualdas Ozolas. Dėl to Sąjū
dis atšaukė kai kuriuos savo 
kandidatus iš rinkimų. 

Sąjūdis pirmauja 
Žmonės, kurie daro Sąjūdžio 

sprendimus, nėra kokia nors ne
tvarkinga banda, bet žinomi 
visuomenės vadai, sako „New 
York Times" reporteris. 35 
asmenų vykdomoji taryba tur i 
savo posėdžius kiekvieną ant
radienį, kuriuose aptaria savo 
strategiją, o taryboje yra žinomi 
ekonomistai, mokslininkai, tei
sininkai , kultūrininkai ir vie
nas kunigas, ir ta i reiškia, kad 
ir Lietuvos Bažnyčia tyl iai 
pr i tar ia Sąjūdžiui. Ir kas įdo
miausia, kad iš 35 Sąjūdžio 
tarybos narių 14 yra Komunistų 
partijos nariai. 

Lietuva buvo paskutinė iš 
Pabaltijo valstybių, kuri sudarė 
šį populiarųjį Sąjūdį, kai jau 
Latvijoje ir Estijoje tokie fron
tai buvo susiorganizavę. Bet 
Sąjūdis dabar su savo programa 
pirmauja. Lietuvai ir lengviau, 
nes rusif ikacija m a ž e s n ė 
kadangi daugiau kaip 80% 
gyventojų yra savo krašto šei
mininkai, ko nėra Latvijoje ir 
ypač Estijoje. Lietuvos žurnalis
tas Adolfas Uza. Sąjūdžio narys, 
paminėjo, jog lietuviai tu r i 
žengti pirmuosius žingsnius, 
nes yra geresnėje demografinėje 
padėtyje. Estija ir Latvija stebi 
lietuvius, nes. kiek bus nueita 
Lietuvoje nepr iklausomybės 
link, tiek bus ir j iems langviau 
eiti prie nepriklausomybės. 

KALENDORIUS 

Kovo 16 d.: Julijonas, Diony
zas. Vilija. Eibutis, Gidonė, 
Henrika. Vaidotas. 

K o v o 17 d.: P a t r i k a s . 
Gertrūda. Gentvilas, Varūna. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:03, leidžiasi 5:57. 
Temperatūra dieną 44 1., nak

tį 26 1. 
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SVEČIAI IS VILNIAUS 

Kaip jau buvo skelbta, šį pava
sarį Siaurės Amerikoje lankysis 
Vilniaus Universiteto folklori-
nis-etnografinis ansamblis „Ra
tilio". Į Detroitą „Ratilio" at
vyks balandžio 16 d. ir Detroi
to visuomenei pasirodys tą pačią 
dieną, 12:30 vai. po pietų. Die
vo Apvaizdos parapijos salėje. 
Southfield. MI. 

Šiam koncertui rengti, ir kar
tu jaunus svečius — studentus 
globoti jų kelių dienų viešna
gėje, Detroite yra sudarytas 
komitetas iš jaunimo organiza
cijų: ateitininkų, skautų ir Jau
nimo sąjungos. Jiems talkina 
Detroito Vaizbos Butas ir 
„Lietuviškųjų melodijų" radijo 
valandėlė. 

Ansamblis keliauja pasamdy
tu autobusu ir ta kelionė parei
kalaus nemažos sumos pinigų. 
Yra numatytas išleisti specialus 
programos leidinys su įvairia 
informacija apie svečius, o taip 
pat ir su mūsų kolonijoje vei
kiančių organizacijų sveiki
nimais. Pats pagrindinis 
pajamų šaltinis tai būsite jūs, 
mieli lietuviai, kurių lauksime 
su viltimi, kad pilnai užpildysi-
te Dievo Apvaizdos parapijos 
salę ir sutiksite mūsų mielus 
svečius iš Vilniaus atviromis 
širdimis. 

Visų patogumui, bilietus bus 
galima įsigyti ir iš anksto su 
didele nuolaida. Bilietų kaina 
prie durų bus 15 dol. asmeniui, 
bet perkant iš anksto — tik 12 
dol. Vaikai iki 12-kos metų am
žiaus bus įleidžiami veltui. 
Bilietus galima įsigyti Šv. An
tano parapijos spaudos kioske ir 
prie Dievo Apvaizdos parapijos 
pas Algimantą Bražėną. Toliau 
gyvenantieji gali kreipt is 
telefonu 312-588-5445, arba 
užsisakyti bilietus paštu, rašant 
A. Bražėnui, 1415 Midland 
Blvd., Royal Oak, Mich. 48073. 

Gal kam atrodys, kad bilietų 
kainos yra kiek aukštos, bet 
pagalvokite iš kur atkeliauja 
mūsų svečiai, ar juos sutikti ir 
pamatyti nėra verta vienos ar 
dviejų valandų uždarbio? 

V. P . 

„ŠVYTURIO" KUOPOS 
POSĖDYJE 

„Švyturio" jūrų šaulių 1989-
90 metams išrinkta kuopos 
valdyba kovo 3 d. įvykusiame 
posėdyje pasiskirstė pareigomis 
taip: Bronius Valiukėnas — 
pirmininkas, Juozas Kinčius — 
vicepirm., Romas Macionis — 
sekretorius. Albinas Grigaitis — 
iždininkas. Algis Macionis — 
renginių vadovas. Stasys Sližys 
— kultūros reikalų vadovas. 
Balys Telyčėnas — „Pilėnų" sto
vyklos administratorius, Vacius 
Slušnys — administrato-
rius-padėjėjas, Antanas Šiurkus 
— ..Pilėnų" statybos vadovas, 
Ona Selenienė — kuopos moterų 
vadovė ir vadovės padėjėjos Ste
fanija Telyčėnienė, Sofija Siru
tiene, Salomėja Grigaitienė, 
Ona Abarienė. Elena Braziūnie
nė. Kuopos kapelionas — kun. 
Kazimieras Simaitis. Revizijos 
komisiją sudaro: Petras Bitleris, 
Albertas Misiūnas ir Vincas 
Žebraitis. 

Posėdyje padaryti nutarimai: 
..Pilėnų" stovyklavietės ati
darymas — gegužės 28 d. 
Joninės — birželio 25 d. Nutar
ta leisti stovyklaviete naudotis 
Stasio Butkaus šauliams, 
..Židinietems'", taip pat ir 
nuomoti kambarius, pagal su
tarta auka. Garsiakalbio ir tele
fono reikalingumas dar kartą 

buvo teigiamai išspręstas. Spau
dos parama skirta šiems laik
raščiams: „Draugui". „Dirvai". 
„Nepriklausomai Lietuvai", 
„Lietuvos Balsui" ir ..Kario" 
žurnalui. Posėdis buvo darbin
gas, nors neišvengta nepama
tuotų priekaištų. Posėdyje daly
vavęs Šaulių sąjungos centro v-
bos pirm. Mykolas Abarius 
prašė nekelti ginčų dėl ne
esminių dalykų, bet imti pavyz
dį iš dabar t ines Lietuvos 
žmonių, kur dideli ir kompli
kuoti reikalai yra išsprendžia
mi palankia linkme. 

Posėdis .vykęs kuopos pirmi
ninko namuose, baigėsi nuotai
kingai pasivaišinimu. 

Stasys Sližys 

PATIKSLINIMAS 

Vasario 16 minėjimo Detroite 
programoje, kurios mecenatu 
sutiko būti lietuvių federalinė 
kredito unija, pasitaikė ne
tikslumų. Turi būti: darbo 
valandos: pirm.-ketv. 9:30 v.r. 
iki 3:30 v. p.p., penktadieniais, 
9:30 v.r. iki 6:30 v. v. Šeštadie
niais, 9:00 v.r. iki 1.00 v. p.p. 
Kapitalo aktyvas 65 milijonai 
dolerių. Už klaidą atsiprašome. 

B . Brizgys 

VYČIŲ VEIKLA 

LEHIGH VALLEY KUOPOS 
ŽINIOS 

63-ios Lehigh Valley (PA) Lie
tuvos Vyčių susirinkimas sau
sio 15 dieną prasidėjo pirmi
ninko Jokūbo ZansiČio liūdnu 
pranešimu, kad a.a. Leonas 
Meshauk, mielas draugas ir 
Vytis, mirė sausio 8 dieną 
Wilkes Barre miesto JAV-ių 
veteranų ligoninėje. Jis liks 
mūsų atmintyje kaip žmogus, 
labai didžiavęsis savo lietuviška 
kilme, veiklus bendruomenėje 
bei kuopoje. Leonas buvo mūsų 
kuopos steigėjų tarpe, dirbęs 
kartu su kuopos kūrėju Antanu 
Sockel. Nuo 1982-rųjų metų 
gegužės mėnesio iki pat sunkios 
ligos ištikimo, Leonas ir jo 
žmona Trudy pasiaukojančiai 
dirbo kuopos labui. Prisimin
sime jį kaip švelnų ir jautrų 
asmenį.romantiką, mylintį ir 
rašanti poeziją. Jo eilėraščiai 
pasirodydavo „Vytyje". A. a. 
Leonas JAV-bių kariuomenėje 
ištarnavo 32-jus metus — 20-tį 
metų rezervuose. 12-ka metų 
aktyvioje tarnyboje. Išėjęs į 
pensiją dirbo fotografu New 
Yorko valstijos kalėjime Beacon 
mieste. Leono sielą tepriima 
Dievas. Užuojautos jo šeimai. 

Vasario 16 dieną suruošėme 
Lietuvos valstybės vėliavos 
pakėlimus Easton. Bethlehem 
ir Allentown miestuose. O 
vasario 19-tą dieną Eastono Šv. 
Mykolo parapijoje išklausėme 
šv. Mišias, po kurių Bethlehem 
mieste Candlelight Inn sve
tainėje dalyvavome iškilmin
guose pietuose, kurių metu 
buvo pravesta oficiali tai dienai 
pritaikyta programa. 

Sveikiname narius Nellie (Lu-
shytę) ir Edvardą McGary, 
neseniai atšventusius savo 
vedybinio gyvenimo 50-tąjį 
jubiliejų. Lai Dievas juos 
laimina ir myli ir suteikia dar 
50-tis bendro gyvenimo metų. 

J. F. Ogint 

vertė Aleksandras Pakalniš
kis, J r . 

Seattle, Wash. 

VASARIO 16 D. 
MINĖJIMAS 

Netoli 200 svečių susirinko 
Latvių salėje vasario 18 d. pami
nėti Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę. Visi dalyviai 
susėdo prie baltom staltiesėm 
apdengtų stalų, dailiai papuoš
tų gyvomis gėlėmis ir žvakė
mis. Prieš pradedant akademinę 
programą, tėvelių vadovaujama 
vaikučių tautinių šokių grupė 
pasirodė su žaidimu „Plaukia 
žąselė". Po vaikučių programos 
tėvelių vardu I. Blekytė viešai 
padėkojo Linui Erlingiui, kuris 
praeitą rudenį pradėjo kas antrą 
savaitę pravesti lietuvių kalbos 
pamokas vaikučiams. 

Formalią minėjimo programą 
pravedė Seattle Lietuvių Bend
ruomenės vicepirmininkė Irena 
Blekytė. Vėliavas įnešė Edvar
das Žvirzdys ir Kristina 
Minelgaitė, o himnams pianinu 
akompanavo Kathie Moritis. 

iš Seattle kongresmanas John 
Miller, pagarsėjęs JAV 
Kongrese kaip lietuvių rūpesčių 
globėjas, pasveikino minėjimo 
dalyvius su tautos iškilminga 
švente, savo kalboje priminė, 
kad dar daug darbo laukia visų 
lietuvių, kol Lietuva pasieks to, 
ko jos žmonės prašo. Kongres
manas Miller taip pat šiltai 
padėkojo Seattle lietuviams, 
kurie uoliai dirbo praeitais me
tais, kad jis vėl būtų išrinktas 
į JAV Kongresą. 

Seattle Liet. B-nės pirminin
kė Ina Bertulytė-Bray nuošir
džiai padėkojo kongresmanui 
Milleriui,ne tik už dalyvavimą 
minėjime, bet už visas jo 
pastangas Amerikos Kongrese 
kovoti už lietuvių politinių 
kalinių teises ir už jo suteiktą 
dėmesį lietuvių tautos reika
lams. Seattle lietuviai didžiuo
jasi tokiu puikiu atstovu krašto 
valdžioje. Ina Bertulytė-Bray 
toliau apibūdino paskutinius 
įvykius Lietuvoje ir stipriai 
paragino visus l ietuvius 
prisidėti darbais bei finansine 
parama prie atgimstančios 
tautos vilčių išsipildymo. 

Sveikino latvių bei estų bend
ruomenių atstovai. 

Atvykus iš Los Angeles profe
sorė Marija Gimbutienė pasakė 
pagrindinę kalbą. J i pasi
džiaugė, kad salėje matėsi tiek 
daug jaunimo, tai beveik ne
įprastas daiktas kitose koloni
jose. Profesorė Gimbutienė kal
bėjo dviguba tema: lietuviškos 
dainos ir lietuviška mitologija. 
Savo paskaita profesorė Gimbu
tienė pamokė jaunimą apie 
lietuvos turtingą tautosaką ir 
priminė visiems klausytojams, 
kiek l ietuvių tauta gali 
didžiuotis savo kultūriniu tur
tu. Šiltais plojimais dalyviai 
padėkojo prelegentei už labai 
idomią paskaitą. 

Baigiant akademinę progra
mą I. Blekytė pakvietė visus 
dalyvius sudainuoti keturis 
posmus Lietuva brangi. Buvo po 
to 10 minučių pertrauka, po 
kurios „Lietučio" tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Zitos Pet
kienės, atliko meninę prog
ramą. Šokėjai sulaukė didelio 
pasisekimo su savo programa, 
kurioje buvo pašokta pradės 
aušrelė aušti, vakaruškos, aš-
tuonytis, malūnas, varkijietis, 
pasiutpolkė ir suktinis. Ypa
tingai malonu, kad keliems šo
kiams akompanavo Saulius 
Matas akordeonu, o Rasa 
Matienė, Marius Bernotavičius 
ir Mar ta Bernotavičienė 
prisidėjo su gitaromis ir kitais 
muzikiniais instrumentais. 

Buvo tradicinė suneštinė va
karienė, o kai visi jau turėjo pro
gos pakartoti mėgiamus lietu-

Prof. dr. M. G i m b u t i e n ė iš Los 
Angeles, Cal . , skaito paskaitą Seat
t l e l i e t u v i a m s Vasario 16-tosios 
minėjme. 

Nuotr . V. S p a r k y t ė s 

VEIKIA ŠEŠTADIENINĖ 
MOKYKLA 

Tėvelių pastangomis praeitą 
rudenį buvo įkurta lituanistinė 
mokyklėlė, kurioje šiuo laiku 
mokosi 7 vaikučiai ir 15 
suaugusių. Pamokos vyksta kas 
antrą savaitę Alan ir Kathie 
Moritis namuose Bellevue. Jas 
praveda Linas Erlingis su tėve
lių pagalba, o t au t in iams 
šokiams vadovauja I rena 
Blekytė, asistuojant Kathie 
Moritis prie pianino. 

LIETUVOS DUKTERYS IR 
BŪSIMOS MAMYTĖS 

Vasario 26 d. pirmininkės 
Alisos Lapatinskienės namuose, 
įvyko labai malonus pobūvis: 22 
dukterys susirinko pasveikinti 
ir įvairiomis dovanomis ap
dovanoti dvi būsimas mamytes: 
Vidą Žvirzdytę-Farler ir Lionę 
Kazlauskienę. Ir Vidos ir savo 
vardu L. Kazlauskienė nuošir
džiai padėkojo visoms susirin
kusioms draugėms. Ji dar papa
sakojo, kad, jai su vyru And
rium prieš keletą metų persi-
kraustant į Seattle gyventi, 
klevelandiečiai jų apgailestavo 
ir sakė, kad Seattle nėra lietu
vių, kad Kazlauskai neturės 
draugų. „Va, kiek daug draugų 
aš čia turiu!" pasidžiaugė Lionė. 

- K . 
ilgai i r smagiai sustoję ratu 

dainavo. 
Šios šventės organizavimui 

vadovavo Virginija Strase-
vičiūtė-Metz. Minėjimui salę 
paruošė Irenos Kinderienės va
dovaujamas komitetas, o salę 
papuošti apsiėmė Wanda 
Pelayo. Virtuvėje šeimininkavo 
Dalia Tutlytė-Mrowiec su pagel-
bininkėm :, o joms labai padėjo 
Birutė Gylienė ir Zita 
Zvirzdienė, kurios dosniai 
paaukojo įvairius reikmenis 
suneštiniam stalui. Kai visi 
išvažiavo namo, salės valymu 
rūpinosi Lino Erlingio vadovau
jamas jaunimo sudarytas komi
tetas. Programą išspausdino 
Lionė Kazlauskienė, Lorettai 
Werner programą papuošus lie
tuviškais raštais. 

PROFESORĖ 
GIMBUTIENĖ KALBĖJO 

UNIVERSITY OF 
WASHINGTON 

Atvykusi į Seattle iš Los 
Angeles dalyvauti Vasario 16 d. 
minėjime, profesorė M. Gimbu
tienė taip pat skaitė paskaitą 
University of VVashington an
tropologijos studentams. Jos 
tema — senovės deivės. Prele
gentė buvo labai šiltai priimta 
universiteto studentų bei 
profesorių. Kitą savaitę 
universiteto laikraštis iš
spausdino jos pamokos apra
šymą. Aprašymas gana ilgas, 
užėmė daugiau pusę puslapio. 

SĄJŪDŽIO NARYS 
ARŪNAS DEGUTIS 

SEATTLE 

Sausio pabaigoje Seattle 
trumpam laikui atvyko Arūnas 
Degutis, kuris buvo labai šiltai 
priimtas lietuvių visuomenės. 
Jo viešnagės Seattle metu Inos 
Bertulytės-Bray pastangomis A. 
Degutis susitiko su University 
of Washington profesoriais ir 
taip pat su Holt Ruffin, kuris 
pirmininkauja politinei prieš-
komunistinei organizacijai 
World Without War Council. 
Kadangi JAV kongresmanas 
Miller iš Seattle tuo laiku buvo 
Washington, D.C., ir negalėjo 
susitikti su A. Degučiu, I. Ber
tulytė-Bray susitarė su kongres-
mano raštine, kad kongresma
nas Miller stengsis sueiti su 
Degučiu po kiek laiko Washing-
tone. A. Degučiui jo viešnagės 
Seattle metu Inos ir Jim Bray 
buvo suruoštas priėmimas, per 
kurį Degutis ilgai kalbėjo apie 

viškus patiekalus po kelintą dabartinius įvykius Lietuvoje ir 
kartą, visų rankose pasirodė net parodė ištraukas iš video 
Seattle Liet. B-nės išleistas dai- juostelės apie pastaruosius 
norelis ir vakaro dalyviai, įvykius. 

Brooklyn, N.Y. 
TRADICIJA TĘSIAMA IR 

TOLIAU 
New Yorko skautai ir skautės, 

puoselėdami seną tradiciją, 
kiekvieneriais metais suruošia 
Kaziuko mugę. Mugę jie 
suruošė ir šiais metais sekma
dienį kovo mėn. 5 d. Kultūros 
Židinyje Brooklyne. Kada kitų 
renginių rengėjai pradeda 
nusiskųsti mažėjančiu dalyvių 
skaičiumi, tai to negalima pa
sakyti apie Kaziuko mugę. Į ją 
atsilankančiųjų skaičius ne tik 
nemažėja, bet priešingai — didė
ja. Ir šį kartą atsilankiusiųjų 
buvo pilna didžioji Židinio salė, 
o apatinėje salėje, kur buvo 
pietaujama, stalų pritrūko! 

Skautų ir skaučių vėliavoms 
išsirikiavus altoriaus šonuose 
(Mišios buvo atnašaujamos Ži
dinio salėje), mugė buvo pradė
ta šv. Mišiomis. Mišias atnašavo 
vienuolyno v-kas kun. Antanas 
Prakapas,OFM. Kadangi tą pa
čią dieną buvo švenčiama ir šv. 
Kazimiero, Lietuvos skautų glo
bėjo šventė, todėl ir pamokslas 
buvo pasakytas ta tema. Pa
mokslininkas kun. A. Prakapas 
kalbėjo: ,,... Malda jungia mus 
su šventaisiais, ypač su mūsų 
tautos šventuoju Kazimieru. 
Malda jį iškėlė į šventumo aukš
tumas... Atsiverkime šventajam 
Kazimierui ir mes per šią Mišių 
auką, tada žinosime ką sudėti 
jam, kad jis neštų visa tai pas 
Dievą. Tada atsivers mums ir 
mūsų gyvenimo prasmė". 

Mišioms tarnavo, aukas atne
šė, skaitymus skaitė ir kitas 
pareigas atliko uniformuoti 
skautai ir skautės. 

Aukos, šalia duonos ir vyno, 
dar buvo atnešta: balta lelija — 
šv. Kazimiero ir jaunystės sim
bolis. Jungiantis su Lietuvoje 
atsikūrusiais skautais — skau-
tų,-čių ženklai lelijėlė ir rūtelė 
ir žurnalas „Skautų aidas" 
skautiškų darbų simbolis. Mišių 
metu buvo giedamos lietuviškos 
giesmės, kurioms vadovavo 
skautė Vida Jankauskienė. 

Po Mišių skautininkas Alfon
sas Samusis, pasveikinęs ir 
padėkojęs gausiai susirinku
siems, perkirpo žalią kaspiną, 
mugę formaliai atidarydamas. 

Po tojau prasidėjo „turgus". 
Salės pakraščiuose buvo išdės
tyti stalai, o ant jų išdėstyta 
įvairūs gintaro, medžio bei odos 
dirbiniai, paveikslai, išaustos 
juostos, staltiesės ir rankš
luosčiai su prasmingais įrašais 
juose. „Pušies šakelė glaudžia
si į širdį kaip sava, šakelėje 
žaliuoja manoji Lietuva". Ir 
daug, daug meniškai pagamin-
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tų medžio darbų ir įvairių 
rankdarbių. Buvo demonstruo
jamas kiaušinių marginimo ir jų 
dažymo menas. Kas norėjo, 
galėjo to meno pasimokyti. S į 
meną rodė ir mokė Astra Bile-
rienė. Veikė „Lėlių teatras". Du 
tapybos darbai, vienas dail. P. 
Lapės, o kitas dail. M. Žukaus
kienės, buvo išstatyti laimėjimų 
būdu. 

Ir taip iki vėlaus vakaro susi
rinkusieji vaikštinėjo apžiūrė-
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Žodžio laisvė 

IR PAGARBA 
ARTIMUI 

Rašytojas kur t i tur i turėti 
laisvę. Kūryba be laisvės nėra 
t i k r a kūryba, o tik sekimas, 
pritaikomasis menas, gyvenimo 
parodymas, koks jis turėtų būti. 
Ta ip yra komunistiniuose kraš
tuose , kur rašytojas, poetas, 
d a i l i n i n k a s y r a suva ržy t a s 
tokių nuostatų, kuriuos skelbia 
ne kul tūros kūrėjai, bet poli
t i k a i , dažn i aus i a juodi ne
mokšos. Dabar, kai šiek tiek 
laisvės įgijo, net Lietuvos rašy
tojai nusiskundžia cenzūra. Ji 
buvo rašytojų talentus pajungu
si partijai ir partijos pastaty
t i ems pare igūnams. 

Tačiau bet kokia laisvė turi ri
bas . Tos ribos yra kitas žmogus, 
k i to žmogaus šventi įsitiki
n i m a i , t ikėj imo ar moralės 
dalykai. Laisve naudotis galima 
išsireiškimuose. Bet rašant ar 
k u r i a n t nereikia užgauti kito 
žmogaus, savo art imo. Juo la
biau negalima fantazijos laisvai 
paleisti tikėjimo dalykuose. Gali 
rašytojas neturė t i jokio tikė
j imo, gali vieno ar kito tikėjimo 
negerbt i , bet laisvė jam nelei
džia tą ar kitą tikėjimą užgauti, 
nes užgaunami žmonės, ku
r iems tas tikėjimas yra šventas. 

Tikintieji dėl tikėjimo gali iš
kęst i kank in imus ir nepabūgti 
ne t mirt ies. Taip buvo pirmai
s ia is krikščionybės laikais, kai 
j i ems grėsė žvėrių dantys ar 
ugnis . Taip šiandien kenčia per
sekioj imus ir kančias tuose 
kraš tuose , kuriuose tikėjimas 
ne ig iamas ir Dievas laikomas 
nesančiu, nors prieš jį kovo
j a m a . Taip ir su musulmonais, 
k u r i e savo pranašą Mahometą 
la iko Dievo siųstu pranašu. 

J e i ir negal ima pateisinti 
I r ano ajatolos Chomeinio te
roristinio tikėjimo gynimo rašy
toją Salman Rushdie už pinigus 
nužudyt i , bet negalima teisinti 
i r r a š y t o j o . J i s , b ū d a m a s 
musu lmonas , pranašą Maho
metą ir jo religiją įžeidžia lais
vės vardu. Nors jis nuo musul
monų atsimetęs, bet leido savo 
fantazijai ta ip veikti, kad jo 
„Satanic Verses" pasidarė pikt
žodžiavimu prieš visus musul
monus. 

J o k s krikščionis negali pri
t a r t i tokiam sprendimui, kaip 
a j a to lo s C h o m e i n i o . Tai 
n u s i k a l t i m a s pr ieš žmoniš
kumą, tai viešas valstybinis ir 
rel iginis terorizmas. O tero
r izmo bet kokiu pavidalu ne
ga l ima pateisinti . Galima kelti 
pr ieš rašytojo Salman Rush
die nesuvaldomą laisvo žodžio 
išnaudojimą protestus, galima 
naikint i jo knygą, bet negalima 
už tai mirt imi bausti žmogaus, 
kur i s yra kitokių pažiūrų, kuris 
y r a nešvarus ir nesugeba šva
r iai pasisakyti prieš savo neken
č i a m u s m u s u l m o n u s ar jų 
pranašą Mahometą. 

Romanas nieko neįrodo ir jis 
ne tur i tikslo įrodyti, kad Maho
m e t a s buvo tik blogas žmogus. 
Bet kad ši knyga padidino plyšį 
t a r p Rytų ir Vakarų, tarp mu
sulmoniško pasaulio ir krikščio
niškos Europos ar Amerikos, tai 
t ik ra , kaip t ikra, kad vieni kitų 
n e t n e s u p r a n t a ir nenor i 
supras t i . 

Istorija ir dabar t i s skiria 
v ienus nuo kitų taip giliai, kad 
t a s plyšys juo toliau, juo labiau 
darosi neperžengiamas. Dabar 
Rytai ne tik politiškai yra prie

šingi Vakarams. Juo labiau ara
biškas pasaulis, kuris priešinasi 
Izraelio valstybės įkūrimui jų 
žemėje ir tos valstybės palai
kymą, ateinantį t ik iš Vakarų. 
Ši knyga dar labiau pagilino tą 
skirtumą, kad Izraelis mažiau 
ga lė tų sus ika lbė t i su ara
biškuoju musulmoniškuoju pa
sauliu. 

Nors Salman Rushdie laiko
mas vienu iš geriausių dabar
ties Anglijos rašytojų, bet jis blo
gai pas i t a rnavo savo neri
bojama žodžio laisve musul
m o n i š k a m pasau l iu i , t a i p 
pat ir Anglijai bei jos bendri
n inkams, kurių didžioji dalis 
yra kitų tikėjimų. Ne be reikalo 
knygą ir rašytoją smerkia dėl 
nežinojimo, kaip panaudoti, bet 
neišnaudoti laisvę net tie, kurie 
su musulmonais neturi jokių 
reikalų. Politikai ar politikos 
atstovai, kurie tu r i kalbėtis su 
musulmoniškomis tautomis ir 
valstybėmis, tur i priminti ir 
r a š y t o j a m s , k a d n e g a l i m a 
laisvės vardu ką nors įžeisti. 

PRIEŠ PENKIASDEŠIMT METŲ 

Musulmonų nutar imas rašy
toją bausti nužudymu, įsakytu 
I r a n o ajatolos Chomein io , 
krikščionių mintį grąžina prie 
Mar t in Scorsese pagaminto 
filmo „The Lašt Temptation of 
Chris t" („Paskutinė Kris taus 
pagunda") . Filmo režisierius 
pritaikė N. Kazantzakio, graikų 
rašytojo, romaną, bet savaip pa
vaizdavo ir nepabūgo įžeisti 
visų krikščionių j ausmų ir 
tikėjimo. Krikščionys, nors kai 
kur piketavo filmą rodančius 
teatrus, kai kur protestus reiškė 
režisieriui ir filmo direktoriui, 
bet niekas negrasė jam mirtimi. 
Buvo ir krikščionių t a rpe va
d inamų „fundamenta l i s tų" , 
kurie griežtai pasisakė prieš 
filmą ir režisierių, bet nedėjo nei 
už jo galvą, nei už filmo 
sunaikinimą milijonų. 

Mart in Scorsese dar buvo pri
pažintas drąsiu režisierium ir 
pagir tas už savo drąsą statyti 
kontraversinį filmą. Tačiau tai 
nei filmui, nei jo statytojui gar
bės nesudaro. Viena t ik reikia 
šiuo atveju atsiminti, kad tiek 
a n g l ų rašyto jas , įže idęs 
musulmonus ir jų šventu laiko
mą pranašą, tiek filmų direkto
rius, įžeidęs krikščionis, lai
kančius Kristų Dievo Sūnumi, 
nėra vert i mirties. Jie ver t i tik 
a t i t inkamo tikėjimo žmonių 
paniekos dėl įžeidimo jų šven
čiausių jausmų, dėl panau
dojimo šventos žodžio laisvės 
blogam. Savo menu, savo kūry
ba jie nebus pranašai, kuriais 
seks daugelis. J ie bus t ik kurį 
laiką asmenys, apie kuriuos su 
panieka kalbės krikščionys ir 
musulmonai, taip pat ir tie, 
kurie sugeba pagerbti ne t klai
dingas kito pažiūras, juo labiau, 
kas k i tam yra šventa. 

Kalbėdami apie kūrybos ir žo
džio laisvę, visuomet prisime
name, kad viskas šioje žemėje, 
gyvenant tarp žmonių, y ra ri
bota. Visiems yra būtina turėti 
a t s a k o m y b ė s pa jau t imą ir j 
pagarbą kitaip galvojančiam. 
Sa lman Rushdie ar Mar t in 
Scorsese yra pavyzdžiai, kaip 
galima laisvę išnaudoti blogam 
ir tuo įžeisti žmonijos dalį. Tikra 
l a i svė re ikalauja l a i svę 
pripažinti ir kitam. Ki ta ip ji 
nėra t ik ra laisvė. 

P . S. 

Šiemet sueina 50 metų, kai 
mirė popiežius Pijus XI ir kai 
buvo išrinktas Šv. Petro kated
roje Pijus XII. Du didieji popie
žiai, kuriuos lietuviai turėtų 
prisiminti su dėkingumu ir 
pagarba. 

Pijus XI-Achile Ratti gimė 
1857 metais gegužės 31 d. De-
sio, Lombardijoje. Aukštąjį 
mokslą, tapęs kunigu, baigė 
Romoje, įsigydamas filosofijos. 

| teologijos ir bažnytinės teisės 
I daktaro laipsnius. Kurį laiką 
I profesoriavo Milano seminari
jo je . Nuo 1888 iki 1911 dirbo 
I Milano Bibliotekoje Ambrosia-
I na. 1911 m. buvo pakviestas į 
!'Romą ir paskirtas Vatikano 
I bibliotekos prefektu. Buvo taip 
I pat paskirtas popiežiaus Bene-
jįdikto XV Šv. Petro patriarchali-
I nės bazilikos kanauninku. 

Pasibaigus pirmam pasauli-
I niam karui, Šv. Tėvas Benedik-
jjtas XV mons. A. Ratti pasiuntė 
B diplomatinei misijai į Varšuvą, 
•pask i rdamas apaštal iškuoju 
I vizitatorium Lenkijai ir Lie
t u v a i . Kai 1919 kovo 30 dieną 
ii Šv. Sostas pripažino Lenkiją de 
i! jure nepriklausoma, mons. A. 
I Ratti buvo pakeltas į arkivys-
I kupus ir paskirtas nuncijum 
^(1919 spalio 28 d.). Lietuvai ir 
I toliau liko apaštališko vizita

toriaus pareigose. Pažymėtina, 
kad, ruošiantis konsekracijai ir 
atliekant rekolekcijas, joms va
dovavo palaimintasis Jurgis 
Matulaitis, kuris tuo metu buvo 
Varšuvoje ir buvo artimoje 
pažintyje su būsimu popiežium. 
Arkiv. A. Ratti , kaip apaštališ
kasis vizitatorius, lankėsi Lie
tuvoje Vilniuje ir Kaune du kar-
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tus: 1920 sausio ir kovo mėne
siais. Tai pirmasis popiežius, 
kuris asmeniška: lankėsi ir 
pažino Lietuvą. Kai i 936 metais 
mes, tuo metu studentai kuni
gai Romoje, buvonu priimti spe
cialioje audiencijoje. Pijus XI, 
priėjęs prie manę.-, p .klausė, ar 
aš nebūsiu iš Kauno, atsakiau 
— ne, jis t a rė : „Gaiia. o aš bu
vau Kaune. Esu pirmasis po
p iež ius , k u r i s a smeniška i 
aplankė Lietuvą. Noriu tikėti, 
kad nebūsiu paskutinis!" 

Popiežius Benediktas XV, 
mi rus Milano arkivyskupui 
kard. Ferrar i , ark v. Ratti pa
skyrė vadovauti Milano arki
vyskupijai ir 1921 birželio 13 d. 
konsistorijoje sute-ke kardinolo 
skrybėlę. Vos keliems mėne
siams praslinkus, mirė popie
žius Benediktas XV ir 1922 m. 
vasario 6 d. nauju popiežiumi 
buvo i š r i n k t a s kard inolas 
Achile Ratti. kuris pasirinko Pi
jaus XI vardą. 

Pijus XI yra vienas iš didžiųjų 
popiežių. Per 17 popiežiavimo 
metų įnešė Bažnyčios gyvenime 
daug naujumo beveik visose 
srityse, būtent diplomatijoje, 
pas torac i jo je , studijose, 
soc ia l inė je , v isuomeninėje 
veikioje. Visame parodė nelygs
tamą mokslinį ir dvasinį pasi
rengimą, o taip pat valdyme 
stiprią ranką. 

Prie Pijaus XI Vatikanas su
darė 17 su įvairiais kraštais su-
tarčių-konkordatų. tarp kurių ir 
su Lietuva (1927 >. Istorinės 
reikšmės sutartis buvo sudaryta 
su Italijos Musolinio vado

vaujama vyriausybe, kuria buvo 
tam t ikra prasme pasirašyta 
taikos sutart is tarp Šv. Sosto ir 
Italijos, ir Italija pripažino 
Vatikaną kaip savarankę vals
tybę. T a i įvyko 1929 vasario 11 
d. 

Lietuvai popiežius Pijus XI 
pripažino nepriklausomybę de 
facto ir de jure 1922 lapkričio 22 
d. Tuo pačiu buvo užmegzti 
diplomatiniai santykiai tarp Šv. 
Sosto ir Lietuvos. Kaune buvo 
atidaryta nunciatūra. 

Pirmasis Vatikano diploma
tas Lietuvoje buvo Luigi Fai-
dutti '1923). J is išbuvo Lie
tuvoje charge d'affaires t i tulu 
iki mirties (19311. Buvo visų 
mylimas ir vertinamas. Be to, 
Lietuvoje dar buvo apaštališko 
vizitatoriaus t i tulu arkiv. Anto-
nio Zecchini. J is buvo paskirtas 
dar Benedikto XV 1921 lapkri
čio 19 d. Jo prolenkiška laiky
sena ir kišimasis į krašto vidaus 
politiką iššaukė lietuvių ir 
Lietuvos vyriausybės nepasi
tenkinimą ir 1925 jis turėjo 
pasitraukti iš krašto. Persikėlė 
į Latviją ir buvo paskirtas Va
tikano atstovu-nuncijum Lat
vijai ir Estijai. 

Diplomatiniai santykiai tarp 
Lietuvos ir Vatikano pablogėjo 
po 1925 pasirašyto konkordato 
su Lenkija, kuriuo Vilniaus vys
kupija buvo pr i sk i r ta prie 
Lenkijos. Dar labiau santykiai 
įsitempė 1931 metais, kai nun
cijus Riccardo Bartoloni birželio 
6 d. buvo policijos palydėtas iki 
Vokietijos-Lietuvos sienos ir 
turėjo apleisti kraštą. Tai buvo 
tikrai apgailėtinas įvykis. Kon
f l ik tas įvyko dėl į t emp tų 
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Vilniaus katedra. N'uotr. G. Petrauskienės 

vyskupų santykių su vyriau
sybe del katalikų akcijos veiklos 
trukdymo. Popiežius Pijus XI, 
pri imdamas audiencijoje dr. K. 
Šaulį, Lietuvos atstovą prie Šv. 
Sosto, pasakė: „Ponas ministeri, 
ar jūs nemanote, kad mažas Va
t ikanas kar ta is gali būti labai 
naudingas mažai Lietuvai?!" 

įsteigė ir visomis išgalėmis 
r ėmė o rgan izuo tą k a t a l i k ų 
p a s t o r a c i n ę ve ik lą ž i n o m ą 
katalikų akcijos vardu. įvedė 
Kristaus Karal iaus šventę 1925 
ir ją paskelbė katal ikų akcijos 
pagrindine švente. 

Arkiv. Zecchini pas i t raukus , 
naujuoju apašta l išku vizitato
r iumi Lietuvoje Šv. T ė v a s 
paskyrė arkiv. J . Matula i t į 
1925 gruodžio 7 d. su pavedimu 
įsteigti Lietuvos bažnytinę pro
vinciją ir paruošti konkordatą. 
Tai išimtinas atvejis Vat ikano 
diplomatijoje, kad vizi tatorium 
buvo paskirtas tos pačios tautos 
sūnus. Palaimintajam vysk. J . 
Matulaičiui pavyko greitu laiku 
paruošti naujos Lietuvos bažny
tinės provincijos projektą, kurį 
popiežius aprobavo ir 1926 ba
landžio 4 d. apaštal iška konsti
tucija „Lituanorum Gentes'" ofi
cialiai pripažino bei paskelbė. 

Pijus XI rūpinosi Bažnyčios 
veikla įvairiuose kraštuose. En
cikl ika , ,Rerum E c c l e s i a e " 
(1926) davė nurodymų kunigų 
parengimui misijoms. 1929 m. 
įsteigė Romoje kolegiją „Russi-
cum". kurioje turėjo būti rengia
mi būsimieji apaštalai Rusijoje. 
Rengtis būs imoms misijoms 
Rusijoje vadovu buvo paski r tas 
P. Būčys, sute ikiant jam Olim
po rytų apeigų vyskupo ti tulą. 
Tai dar vienas įrodymas, kiek 
P i jus XI buvo p r i e l a n k u s 
Lietuvai. 

Pijus XI, būdamas mokslo 
vyras , negalėjo n e s i r ū p i n t i 
bažnytinėmis studijomis. 1931 
paskelbė encikliką „Deus Scien-
t iarum Dominus", kuria per
t v a r k ė ir sus t ip r ino teolo
gijos-filosofijos ir kitų bažny
tinių disciplinų mokymą semi
narijose ir katalikiškuose uni
versitetuose. Kreipė taip pa t 
dėmesį į geresnį dvas išk ių 
dvasinį parengimą. 

Enciklika „Quadragesimo An-
no" papildė ir pagilino sociali
nį Bažnyčios mokymą bei pa
skatino į socialinę veiklą t ikin
č iuos ius (1931.V.15) . T a i s 
pačiais metais paskelbė ir ki tą 
labai svarbią encikliką ..Casti 
Conubi i ' . ku r io j e i š d ė s t ė 
Bažnyčios mokslą apie krikščio
nišką moterystę. Žinomas ir 
dažnai cituojamas Šv. Tėvo šioje 
enciklikoje pareikštas šūkis: 
„Duokit man šventų šeimų, 
šventų motinų, o aš atnaujinsiu 
pasaulio veidą'*. 

Ypatingu būdu Pijus XI krei

pė dėmesį į visuomeninę Bažny
čios veiklą ir į su t inkamas poli
t ines kliūtis . J is drąsiai ir at
kakl ia i gynė katal ikiškos veik
los laisvę, smerkdamas politinių 
veiksnių kišimąsi j bažnytinę 
sritj ir s tatomas kliūt is bei vyk
domą persekiojimą. Kai fašistai 
Italijoje kėsinosi į ka ta l ikų 
akciją, bandė jos veiklą sustab
dyti , popiežius paskelbė encik
liką ,,Non Abbiamo Bisogno" 
(1931.VI.29», protestuodamas ir 
neigdamas vyriausybei teisę 
save dievinti ir s ta ty t i s virš 
dieviško autoriteto. 1937 metais 
paskelbė k i tas dvi labai svar
bias enciklikas — „Divini Re-
demptoris" ir „Mit Brennender 
Sorge" '1937/. Pirmąja pasmer
kė bed iev i šką komun izmą , 
kur i s siautė Rusijoje, bet grasė 
savo skelbiama proletarų re
vo l iuc i ja v i s a m p a s a u l i u i . 
Antrąja encikl ika pasmerkė 
Vokietijoje siaučiantį nacional-
socializmą. 

Reikėjo drąsos paruošti ir 
paskelbti šias dvi pas tarąs ias 
enciklikas. Tai juk galėjo iš
šaukt i dar didesnį Bažnyčios ir 
tikinčiųjų persekiojimą t iek 
Sovietų Sąjungoje, t iek Hitlerio 
Vokietijoje. J i s įspėjo ir Vokie
tijos vyskupus, kad priešintųsi 
nac iona l soc i a l i zmui . La i ške 
Vokietijos primui kardinolui 
Bertram. Breslau arkivyskupui, 
rašė: „Kai politika paliečia 
altorių, mes ne tur ime būti it 
šunys , kurie loti nemoka. Tada 
privalu prisiminti ir vykdyti šv. 
Paul iaus raginimą Timotiejui: 
„Skelbk žodį. veik laiku ir 
nelaiku. bark. drausk, ragink su 
didžiu kan t rumu ir kaip išma
nydamas'" (2 Tim 4.2). 

Ka i 1938 me ta i s Hi t le r i s 
lankėsi Romoje, buvo tam tikrų 
bandymų, kad bū tų pr i imtas 
popiežiaus, bet Pijus XI išvyko 
iš Romos į Castelgandolfą. o ir 
Vat ikano muziejai tomis die
nomis buvo uždaryti. Gegužės 4 
d. audiencijos metu Pijus XI 
kvietė visus melstis, nes ..liūdni 
dalykai dedasi arti ir toli. O tarp 
šių liūdnų dalykų ne vietoje ir 
nelaiku šv. Kryžiaus dienoje 
iškeliama ki tas kryžius, kuris 
nėra Kris taus k ryž ius" (Cit. 
Carlo Confalonieri. Pio XI. To-
rino 1957. p. 373). 

Kai 1938-39 metais Italijos fa
šistinės vyriausybės santykiai 
su Šv. Sostu vis blogėjo. Pijus XI 
pasiryžo sušaukt i visus Italijos 
vyskupus ir į juos prabilt i stip
ria kalba. Deja. dieną prieš, 
būtent , vasario 10. Dievas pa
šaukė didįjį popiežių pas save. 
Jo paruošta kalba Italijos vys
kupams liko stovėti ant rašo
mojo stalo. Tačiau vyskupai 
susirinko ir jį palydėjo į amžino 
poilsio vietą. 

Je i laimė tikrai susidarytų iš 
fizinių patogumų ir laisvės nuo 
rūpesčių, tai laimingiausias 
individas nebūtų nei vyras nei 
m o t e r i s , o. m a n a u , ka rvė 
Amerikos ūkyje. 

William Lyon Pht-lps 

Galva ima suktis, kai pa
galvoji, kad tu pavargęs sėdi 
šalia kelio ir mėgini iš dulkių 
rinkti gražius akmenėlius, kai 
ten už horizonto yra krūvų 
krūvos. 

J. Jankus 

KELIONES LIETUVON 
DIENORAŠTIS 

ALFONSAS NAKAS 
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Per vieną tiltą žygiavo jaunavedžiai su palyda. 
Visai, kaip Amerikoj. Jaunoji ilga, bal ta suknia. Pa
mergės — spalvotom. Tik pabroliai, regis, skir t ingais 
kostiumais, kas kokį turėjo. Jaunasis per tiltą jaunąją 
nešė ant rankų. Ar kai pamatė, kad fotografuoju, a r 
jau anksčiau pagriebę, nešė ir pabroliai pamerges. 

Vestuvių mačiau ir daugiau, ypač Vilniuje. Visi 
gražūs, jaunyste trykštantys. Bet kai ateina laikas gim
dyti, tai vis du ir du vaikai. Tik vieno mano brolio 
žmona pagimdė šešis. Bet jie — kolūkiečiai. Bar iau 
kitus, gausius dvivaikius. Sakau, kad visi bent po 
trečią, tai tauta po truputį augtų. Jie teisinosi, jog ankš
ti butai, mažos algos, abiem reikia dirbti. Nenusilei
dau: jei jau du pagimdot. trečias į bankrotą nenuvarytų. 

Pakeliui į Šiaulius užvijom iš manevrų grįžtančius 
kariuomenės dalinius. Keletas tankečių. Keletas 
sunkvežimių. Važiavo lėtokai. Bet nebuvo arogantai , 
leido aplenkti. Šiaulių gatvėse mačiau pėsčių kareivių 
ir karininkų. Atrodo, ten esama didesnio telkinio. 
Šiauliai padare gerą įspūdį itin švariomis gatvėmis, 
gyvu, bet nenervingu eismu. Kai sustojome vienoj 
šeimoj, didžiavosi, kad Šiaul ia i buvęs p i rmas 
respublikos miestas, vieną judrią gatve pavertęs tik 
pėstiesiems promenadine. Kauno Laisvės alėja tik į 
Šiaulius nusižiūrėjus buvusi autovežimių eismui 
uždrausta. 

Viskas, viskas, ką šią dieną per Lietuvą keliau
damas patyriau, buvo nepaprastai įdomu. Bet, jeigu 
klausiamas, kas užvis įdomiausia, nedelsdamas at
sakyčiau: Kryžių kalnas Jurgaičių laukuose (beje. vi
si vietiniai žmonės Jurgaičius taria su riestiniu kirčiu 
ant pirmo skiemens, ant r; kaip Jurbarką). Kiek ten 
to kalno, tai juokas: maždaug toks, kaip Juodonių 
piliakalnis, kas apie tą Vaižganto kalnelį žinote. Bet 
kryžių, kryžių! Jie nesuskaitomi. Jų tūkstančiai! 
Visokio dydžio. Nuo sprindžio ir dviejų sprindžių, iki 
kelių metrų. Su metaliniu Nukryžiuotoju ir pliki. Su 
patriotiniais įrašais ir su asmeniškais. Kad Lietuva 
nepražūtų, kad vyras liautųsi gėręs. 

Kalnelio plotas vargu ar didesnis kaip hektaro. Pa
grindinis, platesnis takas , bent dviem žmonėm 
prasilenkti. Jis šauna tiesiai į kalno viršūnę ir kitoj 
pusėj leidžiasi į pievas ar dirvas, kur keliuko nebėra. 
Šalutiniai takeliai į visus šonus siauručiukai, vienam 
žmogui praeiti. Vieni eina nuo viršūnės spinduliais, 
kiti vinguriuoja. Vis tarp kryžių, tarp kryžių. 

Atvažiavom pavakary. Radom du irgi turistų au
tomobilius. Plačiojo takelio papėdėj sėdėjo senas vyras. 
Pardavinėjo rožančius ir dideles juoda-balta Kryžių 
kalno nuotraukas. Nusipirkom tris po rublį. Turistai 
vaikščiojo ir fotografavo. Kadangi iki pietų liję, takeliai 
buvo glitūs, molžemis lipo prie batų. 

Šiauliuose mums pasakojo tai.ką jau seniai iš spau
dos žinome. Kad ne kartą ateistiniai vandalai , su 
valdžios palaiminimu. Kryžių kalną piešę, kryžius 
laužę ir deginę. Bet žmonės naktimis jų prigabendave 
daugiau, negu sunaikinta. Dabar. Persitvarkymo 
įtakoj, kalnas paliktas ramybėje. Tiek Vilniuje, tiek 
ir Šiauliuose girdėjom (buvę. regis, spaudoje), kad vieną 
kryžių žmones pastate Michailo Gorbačiovo garbei, 
melsdami jam sveikatos ir eerovės. Ne Dokštaudami 

a r a te is tus užgaudinėdami . o iš grynos širdies, su 
geriausiom intencijom, nes Gorbačiovas t ikra i kol kas 
labai gerbiamas. Apie tai sužinojusi valdžia, paprašiusi, 
ar privertusi tą kryžių (gal tik dedikuojantį užrašą?) 
nuimti . Aš nieko p a n a š a u s ten neberadau. 

Griže į Šiaul ius , užsukom i apylinkę dominuojan
čią, aukštabokštę. puošnią Šv. Petro ir Povilo bažnyčią 
(fotografavau, bet n u o t r a u k a neišėjo: keista — tik už 
10-15 minučių po fotografavimų Kryžių kalne, iš kur 
visos nuotraukos puikiausios ' . Turtingo paveikslais bei 
skulptūromis interjero negalėjome apžiūrėti, nes vyko 
pamaldos. Pasirodo, šeštadienių vakarais mišios 
laikomos, kaip Amerikoj . Ant šios ir visu lankytų 
bažnyčių Vilniuje bei Kaune durų. arba prieangiuose, 
užrašyta l ietuviškai bei rusiškai, kad pamaldų metu 
tur i s tams nevalia t a rp besimeldžiančiu vaikštinėti . 
Įsakmus prašymas, atrodo, respektuojamas. Šv. Rapolo 
bažnyčioj Vilniuje, pamaldų metu. dvi rusiškai 
kalbančių turistų grupės liko stovėti ir šnabždėtis prie 
durų. 

Kai iš Šiaul ių t ems tan t išvykom. Panevėžį 
pasiekėm dar anks tyva vakarą. Gal per valanda, ar 
pusantros. Ten lauke šampano tostai ir kraujo giminių 
šiluma. 

Panevėžio apžiūrai skyrem sekmadienio, rugsėjo 
25 d visą pusdienį. Ten. vaikystėj, mano arti metų 
gyventa. Ketunol ikmečiu i berniukui trijų dešimčių 
tūkstančių miestel is buvo svaiginantis didmiestis. 
Šimto tūkstančių mies tas septintą dešimtmeti bai
giančiam, iš Amerikos a tvykusiam, nei dydžiu, nei 
eismo t r iukšmu nebeimponavo. Smalsumą kele tik 
todėl , kad Panevėžys. 

(Bus daugiau* 
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VILNIAUS UNIVERSITETO FOLKLORINIS ANSAMBLIS „RATILIO", 

VAD. ZITOS KELMICKAITĖS, BALANDŽIO MĖN. ATVYKSTA Į ŠIAURĖS AMERIKĄ. 

KVIEČIAME JAV IR KANADOS LIETUVIUS GAUSIAI ATSILANKYTI | „RATILIO" 

KONCERTUS. PRAŠOME ANSAMBLIO NARIUS PRIIMTI 1 SAVO 

PASTOGES LIETUVIŠKU NUOŠIRDUMU. 

KONCERTŲ TVARKA BALANDŽIO MĖN. YRA SEKANTI: 

PHILADELPHIA - 7 D. 

Lithuanian Music Hali, 
2715 E. Allegheny Ave., 
Philadelphia, PA 
Pradžia 7:30 v.v. 

Rengia: LB Philadelphia apylinkės 
valdyba ir Philadelphijos 

Lietuvių Namai 

NEVV YORK — 8 D. 

Richmond Hill High School 
113 Street tarp Atlantic ir Jamaica Ave. 
Richmond Hill, N.Y. 
Pradžia 6:00 v.v. 

Balius-šokiai Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 
Pradžia 9:00 v.v. 

Rengia: „Laisvės Žiburio" radijas 

BOSTONAS - 9 D. 

Fontbonne Academy 
930 Brook Rd. Milton, Mass. 
Pradžia 3 v.p.p. 
Po koncerto priėmimas Lietuvių Piliečių Klube, 
368 VV. Broadvvay, So. Boston. 

Rengia: LB Bostono apylinkės valdyba; 
jaunimo Sąjunga ir Etnografinis 

ansamblis „Sodautas" 

L 

HARTFORD — 14 D. 

Central Conn. State University 
VVeltie Hali 
Stanley ST. 
Nevv Britain, CT. 
Pradžia 7:30 v.v. 
Po koncerto priėmimas 
Šv. Andriejaus parapijos salėje, 
396 Church St., Nevv Britain, CT. 

Rengia: LB Hartfordo apylinkės valdyba 

CLEVELAND — 15 D. 

Dievo Motinos parapijos salėje 
18022 Neff Rd. 
Cleveland, Ohic 
Pradžia 7:30 v.v. 
Po koncerto priėmimas Lietuvių Namuose 
877 E. 185 Street 
Cleveland, Ohio 

Rengia: „Čiurlionio" Ansamblis 

DETROIT- 16 D. 

Dievo Apvaizdos Kultūros Centre 
25335 VV. Nine Mile Rd. 
Southfield, Mich. 
Pradžia 12:30 vai. dienos 
Po koncerto priėmimas toj pačioj salėj 

Rengia: Detroito ateitininkai ir skautai; 
„Lietuviškų Melodijų" radijo 

valandėlė; Vaizbos Butas 

v -

TORONTO - 19 D. 

Lietuvių Kankinių parapijos salėje (Anapilis) 
494 Isabella Road, Mississauga, Ont. 
Pradžia 7:30 v.v. 

Po koncerto priėmimas tose pačiose patalpose 
Rengia: Ansamblis „Volungė" 

CHICACO — 21 IR 23 D. 

jaunimo Centre 
5620 So. Clairmont Ave. Chicago, I L. 
Pradžia: 
bal. 21 d. 7:00 v.v. 
bal. 23 d. 3:00 v. p.p. 
Po abiejų koncertų priėmimas: bal. 21 d. 
jaunimo Centro Kavinėje; bal. 23 d. 
atsisveikinimo vakarienė jaunimo Centro 
mažojoje salėje 

Rengia: JAV LB Krašto valdyba 

,,Ratilio". Viimau<- u-vverMfeto folklorinis ansamblis a t v y k i -^strolem į \\\- •.- ; Kanadą 
balandžio TIPO (*;a dalis ansamblio universiteto kieme |ie kn-cprtuos Philarlelphiioje. New 
Yorke. Bostone. Hartforde. Clevelande. Detroite. Toronte ;r ( dago je . 

Folklorinio ansamblio „Ratilio'' 
dalyvių, atvykstančių i JAV 

S Ą R A Š A S 

Pavilionis Rolandas 
grupės vadovas, 

universiteto prorektorius, filosofijos 
mokslų daktaras, profesorius. 

Maciulevičienė Natalija 
biuro „Nata" direktorė. 

Astrauskienė Asta 
IV kurso medikė. 

Bartininkaitė Ramunė 
V kurso bibliotekininkė. 

. Braukyla Audronis 
filologas, Lietuvos radijo 

korespondentas. 

Valenčiūtė Rolanda 
III kurso biologė. 

Vedrickaitė Irena 
IV kurso filologė. 

Gudelienė Lionginą 
Lietuvos Teatro sąjungos filologė. 

Cuseva La riša 
biuro „Nata" atstovė, žurnalistė. 

Zakarevičius Žilvinas 
medikas. 

Žinytė Diana 
IV kurso medikė. 

Žitkauskas Regimantas 
medikas. 

Žemaitis Virginijus 
III kurso fizikas. 

Jonaitis Dainius 
geologas, aspirantas. 

Jonušaitė Diana 
II kurso ekonomistė. 

Kaplerytė Ramunė 
filologė. 

Kelmickaitė Zita 
„Rati l io" vadovė, muzikologė. 

Kontutytė Eglė 
IV kurso filologė. 

Kuprevičius Giedrius 
Lietuvos kultūros ministerijos kultūros 

ministro pirmasis pavaduotojas. 

Landsbergis Vytautas 
filologas, poetas.* 

Laurinavičius Arvydas 
medikas. 

Povilionienė Veronika 
liaudies dainininkė, filologė. 

Radzevičiūtė Onutė 
V kurso bibliotekininkė 

Steponavičius Saulius 
fizikas. 

Survila Algirdas 
III kurso ekonomistas 

Tomkevičiūtė Aušra 
IV kurso filologė. 

Truncienė Romualda 
filologė. 

Čepulis Alvydas 
filologas, leidyklos 

„Vyturys" skyriaus vedėjas. 

Šatkauskas Artūras 
medikas. 

Šlaitas Alfonsas 
Vilniaus m. kooperatyvų asociacijos 

pirmininkas. 

šulskutė Dalia 
psichologė, viešosios nuomonės 

tyrimo centro mokslinė bendradarbė. 

Jatulis Dalius 
III kurso medikas 

* Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio pirm. sūnus. 

KOORDINATORIUS: ROMAS KEZYS, 217-25 54 AVE., BAYSIDE, N.Y. 11364. TEL. 718-769-3300: 718-229-9134 
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MOSU KOLONIJOSE 
Grand Rapids, MI 

ĮSPŪDINGAS MINĖJIMAS 

Vasario 19 d. Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo 71 
metų sukaktis pradėta švęsti 
prie lietuvių Šv. Petro-Povilo 
bažnyčios, prie kare žuvusių 
paminklo išskleidžiant Lietuvos 
vėliavą. Vietos LB apyl. vald. 
narys inž. V. Kamantas tarė 
žodį, prisimindamas tūkstan
čius nukank in tų l ietuvių 
kalėjimuose ir Sibire.komunis-
tams okupavus Lietuvą. Kvietė 
pris iminti kankin ius . Už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės 12 
vai. Mišias pusiau lietuviš-
kas-angliškas laikė parap. kle
bonas kun. Kenneth Schichtel, 
Šv. Raštą skaitė Jonas Treška 
ir jo sūnus stud. Petras patar
navo prie altoriaus. Po įnešimo 
Am. ir Lietuvos vėliavų buvo 
taut. šokių „Sietyno" 4 poros 
mergaičių su gėlių palydove. 
Klebonas pamoksle prisiminė 
šios parapijos lietuvius steigė
jus, iškėlė Lietuvą ištikusią 
nelaimę, kai komunistai nai
kino ten gyventojus, persekiojo 
t ikinčiuosius, dvasiškius , 
neleido jaunimo mokytis tikė
jimo tiesų, uždarinėjo bažnyčias, 
bet komunistai nepasiekė savo 
tikslų. Choras, vedamas vargo
nininkių M. Salatkienės ir A. 
Kamsickaitės, giedojo parinktas 
giesmes ir Mišias baigė Lietu
vos himnu. 

Mokyklos didžiojoj salėj 
iškilmingą dalį pradėjo LB apyl. 
pirm. Gražina Kamantienė, 
iškeldama tos dienos svarbą ir 
ypatingą reikšmę, kai šiemet 
Vasario 16-ji irgi švenčiama pir
mą kartą po beveik 50 m. ir ok. 
Lietuvoje. Po abiejų himnų kun. 
Jonas Žvirblis sukalbėjo invoka-
ciją. Tylos minute buvo pagerb
ti žuvusieji. Kartu buvo pagerb
ti ir du vietiniai buv. Lietuvos 
kariuomenės savanoriai: Jonas 
Petrauskas ir Juozas Jonaitis 
dalyviams plojant. Vasario 
16-os aktą perskaitė Juozas 
Lukas, o Mich. gubernatoriaus 
Blanchard proklamaciją — 
Jonas Treška,Jr. Pagrindinį 
kalbėtoją pristatė V. Kamantas, 
kaip daug kraštų apkeliavusią 
ir daug lietuvių kolonijų ap
lankiusią dabar t inę PLB 
vicepirm. Mildą Lenkauskienę. 
Ji pasidžiaugė Lietuvos laisvės 
dešimtmečiais ir plačiau 
apžvelgė pastarųjų metų ok. 
Lietuvos įvykius, kurie teikia 
daugiau vilčių atgauti laisvę. 
Ypač ji pabrėžė, kad sveikin
t inas reiškinys esąs, jog 
sambūriams, lygai ar paski
riems komitetams vadovauja 
jaunosios kartos inteligentija, 
kuri nebebijo trėmimų ir drąsiai 
reiškia naujus planus Lietuvai 
savarankiškai tvarkytis. Jos 
kalba buvo 3 kartus pertraukta 
plojimais ir gyvai palydėta ją 
užbaigus. S. Jonaitytė perskaitė 
paruoštą rezoliuciją Am. val
džiai, kuri buvo vienbalsiai 
priimta. 

Meninėje daly „Sietyno" 4 
mergaičių poros, vadovaujamos 
Rimos Puodžiūnaitės, grakščiai 
pašoko „Blezdingėlę" ir „Abrū-
sėlį". A. Astro duk te rys 

1 „Liepužėlės", paruoštos G. 
! Kamant ienės . darniai pa-

• MILIJONINIAI 
DAUGIABUČIAI 

', Chicagoje, 132 E. Delaware 
• PI., tuoj bus užbaigtas daugia

bučių — kondominijų pastatas 
su prabangiais butais, kurių 
kaina sieks iki trijų milijonų 

. dolerių. Tačiau bus ir pigesnių, 
! su trimis miegamaisiais, trimis 
j prausyklomis. 

dainavo Tėvų nameliai ir Augo 
girioj ir jaunatviškai pašoko 
Noriu miego. Astrų sūnūs Timo
tiejus ir Paulius sklandžiai 
padeklamavo Vasario 16-ji, o M. 
Marczak paskambino du daly
kėlius pianinu. Pirm. Kaman
tienė nuoširdžiai dėkojo visiems 
programos dalyviams, o prele
gentei M. Lenkauskienei buvo 
įteikta rožių puokštė. Iškil
mingoji minėjimo dalis buvo 
užbaigta, visiems giedant Lie
tuva brangi. Po to truputį buvo 
rodyta skaidrių iš Balzeko 
muziejaus. Toliau visi su nepap
rastu įdomumu žiūrėjo filmą, 
kuris rodė Vilniuje įvykusį Lie
tuvos Persitvarkymo sąjūdžio 
suvažiavimą ir demonstracijas 
su jų vadovų drąsiomis kalbo
mis, reikalaujant pilnos laisvės 
Lietuvai. V. Kamantas paaiš
kino, kad kita dalis filmo bus 
parodyta kita proga vietiniams 
lietuviams. Erdvi salė, gražiai 
papuošta scena, skoningai 
uždengti stalai ir turininga mi
nėjimo programa sudarė iškil
mingą nuotaiką. Svečiai vaiši
nosi gausiais užkandžiais ir py
ragais, kuriuos pagamino apy 
linkės moterys. Lietuvos laisvi 
nimo reikalams buvo surinkta 
istorinė 1701 dol. suma. 

Tą patį vakarą TV-8 tinklas 
per 11 vai. žinias jau rodė 
minėjimo ištraukas su Sietyno 
ir jaunųjų šokiais, dainas, ap

krautus valgiais stalus bei per
davė trumpus pasikalbėjimus su 
V. ir G. Kamantais, D. Astru, 
M. Lenkauskiene. TV-13 parodė 
šokėjų vaizdus. Kitą dieną, t.y. 
vasario 20, vietinis dienraštis 
jau pirmame puslapy įdėjo 
didžiausią nuotrauką su dviem 
Sietyno šokėjomis B. Riley ir S. 
King-Karaliūte. Kitame psl. 
buvo platesnis aprašymas apie 
minėjimą, kai pirm. G. Kaman
tienė nupasakojo Lietuvos buv. 
laisvą tvarkymąsi bei dabartinę 
komunistų okupaciją. Ten 
pasakyta, jog dabar dar 
vakariniame Michigane gyvena 
apie 10.000 lietuvių kilmės 
gyventojų, kurie savo vietovėse 
irgi mini Vasario 16-tąją 
iškeldami savo kultūrinius pa
pročius. Ten įdėta U. Astrienės 
nuotrauka, besidžiaugiančia 
vaikaičių dalyvavimu progra
moje. Straipsnis baigiamas M. 
Lenkauskienės nuotrauka ir jos 
viltingais pareiškimais apie 
Lietuvos laisvėjimą. 

Padėka priklauso, viet. LB 
valdybai už taip gražiai pra
vestą minėjimą ir ypač V.G. 
Kamantams, kad jie iš anksto 
pakvietė visų 3-jų TV tinklų ir 
dienraščio Gr. Rp. Press 
korespondentusjuos aprūpinant 
reikiamomis žiniomis. Taip per 
spaudą ir televiziją buvo psiekti 
Michigano gyventojai. Buvo 
malonu skaityti Donato stili
zuotas ir gražiai atspausdintas 
programas. 

K. Anulis 

A.tA. 
ANDRIUI VAITKUI 

tragiškai mirus, jo žmonai MARIJAI ir šeimai reiškia
me nuoširdžią užuojautą ir kar tu liūdime 

i . 

Petras Rimkus 
Genė ir Rimvydas Rimkai 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL E8TATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6109 

Norintieii PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba-norrte būti 
Rimo Stankau* klijentais Nuosa
vybės Įkainavimas namokamal. 

ta MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

No. 424 — 53 A Kd ln . 2 butų apt Tik 
$94,90013 mieg. kamb. kiekv. bute; didelis 
valg. kamb sav.; ištisas rūsys: 2 auto. 
garažas: naujas stogas, karšto vandens 
katilinė: nuomininkas moka už šilumą; 
aukšta nuoma. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti nes daugiau stengiamės 
Mamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
•labar 

O ' B R I E N F A M I L Y REALTY 
T e l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

l a ikau pirkti nebrangų 1 ar 2 bu
tų namą Chicagos priemiestyje. 
Skambinti 434-8235 tarp 8-10 
v. ryto. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas, 
II a., 71 & Francisco. Pagei
daujamas vienas pensininkas. 
Skambinti po 5 v.v. 478-5460. 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzle Ava. 
Chlcago, IL 60*29 

Ta i . 436-7878 

Or** 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKIRD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
SJčarbaltel Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

MISCELLANEOUS 

PANAIKINS CHORĄ 

Chicagos universitetas, taupy
damas lėšas, nuo birželio 
mėnesio panaikins Rockfellerio 
koplyčios chorą. 

RUMAGE SALE 
DONT MtSS BARGANS 

SATUROAY, MARCH Itttt 
8 A.M. te 3 R.M. 

CLOTMINO. FURNITURS HOUSEHOLD 
ITEMS. TOYS ST. ATMANASIUS 

2510 N. ASHLAND 
EVANSTON. ILL. 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10°/O—20°/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVast 95th Straat 

Tai. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
iąžmingai 

•55-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

A.tA. 
PETRAS NORKAITIS 

Gyveno Chicagoje, Gage Park apylinkėje. 
Mirė 1989 m KOVO 14 d. 2 vai. p.p., sulaukęs 90 m. am

žiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Juzė, dukterys: 

Danutė, Irena Gelažienė, žentas Julius, anūkė Diana Kaz
lauskienė su vyru Antanu; proanūkai: Dalytė ir Andriukas. 
Lietuvoje broliai: Kleopas, Vladas, jų šeimos ir kiti giminės. 

Priklausė Lietuvos Miškininkų sąjungai ir PL Bendruo 
menei. 

Kūnas pašarvotas kovo 16 d., ketvirtadienį nuo 2 iki 9 v.v. 
Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks kovo 17 d., penktadienį. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžia: kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukterys, žentas, anūkė ir proanūkai. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

Mylimai motinai 

A.tA. 
ANASTAZIJAI KALVAITIENEI 

mirus, mokslo dienų draugei, brangiai AMALIJAI 
KALVAITYTEI-JAGUTIENEI ir ar t imies iems 
reiškia nuoširdžią užuojautą: 

Marytė Rovinskaitė-Dailidienė 
Vitutė Mickevičiūtė-Tolmač 
Aldona Juškevičiūtė-Kudirkienė 
Aldona Prapuolenytė 
Jonas Kaunas 
Adomas Viliušis 

A.tA. 
Dr. ANTANUI ČERŠKUI 

mirus, jo žmonai ONUTEI, dukrai VITAI ir sūnui dr. 
RAIMUNDUI su šeimomis gilią užuojautą reiškia 

Birutė ir Jonas Sverai ir dukros 

Buvusiam Vilniaus apygardos teismo prokurorui 

; A.tA. 
STASIUI BALČIŪNUI 

š.m. kovo 13 d. mirus, jo sūnui REMIGIJUI, marčiai 
DANUTEI, anūkams JUSTINUI ir PAULIUI gilią 
užuojautą reiškia 

Elena Špakauskaitė 
Elenos Mangienės bei Algio Jurgėlos 
šeimos ir 
Povilas Labanauskas 

A.tA. 
ONAI KOVIENEI 

rmrus, jos dukroms GRAŽINAI REŠKEVIČIENEI ir 
REGINAI ARNAUSKIENEI bei jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą. 

Adomaičių šeima 

Annandale. VA 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. kovo mėn. 16 d. 

Brangiam Tėveliui 

A.tA. 
JUSTINUI VIZGIRDAI 

mirus, mylimai draugei VIDAI, jos MOTINAI, broliui 
ARVYDUI, seseriai DAIVAI ir visiems giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Neliūdėk, ne amžinai išsiskyrėte! 

Rasa Miliauskaitė 
Irena Jasulaitytė 
Asta Spurgytė 

A.tA. 
Dr. PRANUI SUTKUI 

netikėtai išėjus Amžinybėn, skausme likusiems: 
žmonai, mielai dail. ADAI SUTKUVIENEI ir 
vaikams - DANUTEI, VILIJAI, RASELEI, LINUI, 
ARUI bei kitiems artimiesiems reiškiu nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdžiu. 

Alodija Trečiokienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

Savo mielus kaimynus I. 
dukre lę JANINĄ, anūkus 
DAIVĄ, jų Žentui, Brangiam 

A.tA. 

ir D. EITMONUS, jų 
VIDĄ, ARVYDĄir 

Vyrui ir Tėveliui 

JUSTINUI VIZGIRDAI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame 

• A. ir E. Pakalniškiai 

P E T K U S 

MARQLETTE FUNERAL HOME 
T Ė V A S IR S U N Ū S 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas - 476-2345 

1410 So. 50th A v.. Cicero 
Telefonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir S Ū N U S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTU VIV DIREKTORIAI 

2424 West 69th S t r e e t - Tel . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Tel . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s Rd. - Tel . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 50th A v e n u e 
C i c e r o , I l l inois 

T e l e f o n a s - 652-1003 

Sallv Donald M.. Jr . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A v e . C i c e r o I l l ino i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . 652-5245 

\ 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. kovo mėn. 16 d. 

x Sol. Audronė Gaižiūnie-
nė buvo pakviesta dainuoti su 
Wisconsino simfoniniu orkest
ru, kuriam diriguoja David 
Crosby. Koncertas įvyko kovo 4 
d. Madisono mieste. Pirmoje 
dalyje buvo Beethoveno simfoni
ja Nr. 1, o antroje dalyje Hayd-
no Mišios. Solo partijas atliko 
sopranas Audronė Gaižiūnienė, 
altas Marčia Roberts, tenoras 
Scott McCoy ir bosas Gregory 
Walters. Audronė Gaižiūnienė 
Madisono spaudos kritikų buvo 
išskirtinai gerai įvertinta. Sim
foninio koncerto programoje ji 
pristatyta lietuvaite, baigusia 
studijas Vilniaus Gruodžio kon
servatorijoje ir vėliau Chicago-
je balso ir muzikos studijas 
Roosevelto universitete. Solistė 
gyvena Rockforde. 

x Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioj ..Dainavos" ansamblis 
atliks religinį koncertą. Koncer
tas bus sekmadienį, kovo 19 d., 
4 vai. p.p. Kviečiami visi gau
siai dalyvauti. 

x Lietuvių Operos valdyba 
vėl kreipiasi į lietuvių visuo
menę laiškais ir per spaudą, 
prašydami ir šiais metais 
paremti Verdi operos ,.11 Trava-
t o r e " pastatymą. Operos 
valdyba tikisi, kad ateis į talką 
ir naujų rėmėjų, kurie paleng
vins operos finansinę naštą. 
Asmenys paaukoję nemažiau 
150 dol. gauna du bilietus 
nemokamai į pasirinktą spek
taklį. Ryšį su operos rėmėjais 
palaiko valdybos narys Vaclo
vas Momkus, tel. 925-6193. 

x Kun. Antanas Saulaitis, 
S.J, Verbų sekmadienį, kovo 19 
d., 12 vai. Beverly Shores Šv. 0-
nos bažnyčioje praves priešvely-
kinį dvasinį susikaupimą, atna
šaus šv. Mišias, pasakys pa
noksią ir klausys išpažinčių. 
Šioje bažnyčioje, talkinant kuni
gams jėzuitams, marijonams 
lietuviškos pamaldos vyksta kas 
trečią mėnesio sekmadienį. Var
gonais groja muzikas Vytautas 
Gutauskas. 

x J aun imo centro metinis 
narių susirinkimas šaukiamas 
balandžio 2 d., sekmadienį, 
11:30 vai. ryto Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Bus finansinis 
pranešimas ir tarybos rinkimai. 
Jeigu kurie pakvietimų paštu 
negavo, vis tiek kviečiami daly
vauti. Nario mokesčius bus 
galima vietoje susimokėti. 

x Balys Gajauskas ir žmo
n a I rena atvyksta į Chicagą 
ketvirtadieni, kovo 16 d., 6 vai. 
v. United lėktuvu į Midway oro 
uostą. Penktadienį Gajauskai 
lankys lietuviškas įstaigas, o 
vakare Jaunimo centre padarys 
pranešimą visuomenei. 

x Margučio rengiamas Ar
vydo ir Nelės Paltinų estra
dinių dainų koncertas bus 
balandžio 16 d. 3 vai. popiet 
Jaunimo centre. Bilietai iš 
anksto gaunami Margučio ir 
Vaznelių parduotuvėje. Mar
gučio raštinėje priimami telefo
niniai bilietų užsakymai tel. 
312-476-2242. 

x Rekolekcijos tėvų, jėzui
tų koplyčioje, kurioms vado
vaus kun. dr. V. Cukuras, įvyks 
šią savaitę, ketvirtadienį, penk
tadienį ir šeštadienį. Konfe
rencijos vyks rytais 10 vai. ir 
vakarais 7 vai. Rekolekcijos 
baigsis sekmadienį šv. Mišiomis 
10 vai. ryto. 

(sk) 
x Je igu norite, kad jūsų 

Velykų stalas būtų pilnas lie
tuviškų gardumynų, jau laikas 
pagalvoti apie užsakymus. 
Turėsime kiaulienos, veršienos, 
antienos, vištienos vyniotinio, 
babkų, beržo šakų, tortų, 
ežiukų, mozūrų, varškės pyragų 
ir daug kitų skanumynų. 
S k a m b i n k i t e nau j i ems 
NIDOS sav in inkams , tel . 
476-7675. 

x Arūnas Česonis, kaip pra
neša sausio 31 dienos „Wall 
Street Journal", buvo paskirtas 
prezidentu ACC Long Distance 
ir Netvvork Consultants Inc. 
Arūnas yra Rochesterio tau
tinių šokių grupės „Žilvino" 
ilgametis narys. 

x Šeštojo Mokslo ir kūry
bos simpoziumo organizacinio 
komiteto posėdis šaukiamas 
kovo 19 d., šį sekmadieni, 3 vai. 
Lietuvių centre Lemonte. Jis 
bus 12:30 vai., kaip buvo 
anksčiau skelbta. Yra svarbių 
organizacinių klausimų, tad 
visų dalyvavimas būtinas. Sim
poziumas artėja, tad visi ra
tukai tur i pradėti darniai 
suktis. 

x Lietuviškos Knygos klu
bas išleido dvi knygas ir jau iš
siuntinėjo savo nariams laiškus, 
prašydamas užsisakyti. Reikia 
pažymėti kiek galima greičiau, 
kurias knygas siųsti ar nesiųs
ti ir kartu pasiųsti pinigus. 
Neatsakiusiems į laiškus bus 
siunčiamos knygos be atsaky
mų. 

x Rasa ir Remigijus Posko-
čimai kovo 6 d. susilaukė duk
relės Sigitos Kristinos. Nauja 
šeimos nare džiaugiasi tėveliai, 
sesutė Lina. broliukas Marius, 
seneliai iš naujo tapę Antanas 
ir Konstancija Poskočimai. 
Vytautas ir Aldona Šoliūnai. 

x Eugenijus Butėnas, Antro 
kaimo aktorius, politine satyra 
linksmins Amerikos Lietuvių 
respublikonų Illinois lygos me
tinio banketo dalyvius. Banke
tas ruošiamas balandžio 15 d. 
Lietuvių centre Lemonte. Visi 
kviečiami. 

x Putnamo seselių rėmėjų 
metinė vakarienė bus gegužės 7 
d. Jaunimo centre. Susirinkę 
valdyba ir talkininkės kovo 13 
d Balfo patalpose aptarė vaka
rienė s programą ir ruošos dar
bus, taip pat metinio rėmėjų 
susi) inkimo programą. Susi-
į nk mas bus birželio 4 d. Svč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. 

x Ignas Miniotas, ok. Lie
tuvos buriuotojų šią vasarą pla
nuojamos Klaipėda - New 
Yorkas transatlantinės kelionės 
vadovas, lankosi Chicagoje. 
Vieši jūrų skautininkų Leopoldo 
ir Marytės Kupcikevičių 
šeimoje. Jūrų skautija ir 
SALFAS s-ga stengiasi sudary
ti jam sąlygas susitikti su Chi-. 
cagos lietuviais, pasiinformuoti 
apie numatomą kelionę, jos 
tikslą ir paramą šiam užsimoji
mui įvykdyti. 

x Lietuvių Dailės muzie
jaus vaikų meno p a r o d a 
įvyks Čiurlionio Galerijoje ba
landžio 2 - 9 d. Atidarymas 
balandžio 2 d., sekmadienį 2:30 
v. p.p. Eksponatai pristatomi i 
Čiurlionio galeriją kovo 11 ir 
kovo 18 d. 1 v. p.p. Informacijai 
skambint Viktorijai. 524-8141. 

(sk) 

x MEDJUGORJE - lapkn 
čio 1 d. vienos savaites kelionė. 
Kaina tik $989.00, įskaitant oro 
susisiekimą, viešbutį ir 
maistą... Travel Advisers Inc.. 
1515 N. Harlem #110 Oak 
Park. 111. 60302, 312-524-2244. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

(sk> 

x „Dainavos" ansamblio 
rengiamas religinis koncer
tas įvyks Verbų sekmadienį, 
kovo 19 d., 4 vai. p.p. Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje Brigh-
ton Parke. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti. 

x Poetė Jul i ja Švabaitė 
Gyl ienė atidarys LTršulės 
Astrienės šiaudų meno parodą 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje kovo 17 d., penkta
dienį, 7:30 vai. vak. Visi 
kviečiami parodą aplankyti. 

x Vida Milavickienė pra
ves priešvelykiniuose pusry
čiuose vaikų margučių riti
nėjimą Jaunimo centre kovo 19 
d., sekmadienį, tuoj po rekolek
cijų pabaigos. Už gražiausius 
margučius bus duodamos pre
mijos. 

x Futbolo rungtynės tarp 
„Žalgirio" jaunių ir stiprios 
Chicagos vakarinių priemiesčių 
vidurinių mokyklų rinktinės 
vyks šiandien 8 vai. vak. Oak 
Lavvn Community paviljone, 
9401 S. Oak Park Ave. Žalgi
riečiai atsisveikins su Chicaga 
ir į Dalias. Texas, išvyks 
penktadienį, kovo 17 d., 4 vai. 
p.p. Autobuse dar yra laisvų 
vietų. Norintieji kartu su spor
tininkais vykti prašomi kreiptis 
į GT International kelionių 
biurą. 

x Dr. Ju rg i s Gimbutas, dr. 
Bronius Mikonis, St. Bernata
vičius, J. H. Kaciliauskas, A. 
Žemaitis, dr. J. Kriaučiūnas, B. 
Misevičius, Juozas Andriukai
tis, K. Žvirzdys, B. G. Morkū
nas, B. Vaškaitis, Juozas Duo
ba, Vida Zupkus. A. Sekonis, A. 
Uogintas pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams ir už kalė
dines korteles ir kalendorių 
pridėjo po 10 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x F . Mikuck i s , Bronius 
Seliukas, Viktoria Denavage, 
Emilia Zilly, A. Arimas, J. J. 
Valkiūnas, S. Bražionis, V. 
Genčienė, Bronius Strikaitis, V. 
ir G. Meilus, dr. J. Gustaitis, 
Aug. Pranckevičius, pratęsdami 
prenumeratą, kiekvienas pri
dėjo po 10 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Labai ačiū. 

x Ju l ius Jodelė, Hermosa 
Beach. Cal., pratęsė „Draugo" 
prenumeratą vieneriems me
tams su visa šimtine. J. Jodelę 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už auką labai 
dėkojame. 

x Domas Šlapkūnas, Gulf-
port, Fla., pratęsdamas dien
raščio prenumeratą, pridėjo 20 
dol. paramai ir 10 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. D. 
Šlapkūną skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už rėmimą 
savos spaudos labai dėkojame. 

x Ieškoma lietuviškai kal
banti moteris prižiūrėti kūdikį 
5 dienas savaitėje. Skambinti 
784-6147. 

(sk) 

x Eugenijaus KriaučeUūno 
12-tosios jaunimo premijos 
įteikimas įvyks š.m. balandžio 
2 d., sekmadienį, 2 v. p.p. Lietu
viu Tautiniuose namuose Chica
goje. Premijos laureatas — 
Paulius Klimas iŠ Rochester , 
NY. Programoje numatyta 
trumpa akademija, meninė 
dalis ir pabendravimas prie vai
šių. Visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti. įėjimas nemo
kamas. Kviečia Kriaučeliūnų 
šeima. 

(sk) 
x Dail. Magdalena Stan

kūnienė, LB Kultūros Tarybos 
narė, savo auka įstojo į LF na
rių eiles ir padovanojo 3 savo 
tapybos paveikslus Fondo 
raštinei papuošti. LF vadovybė 
dėkoja dail. Stankūnienei už 
auką ir dovanas, kuriomis ji pa
rėmė LF, sutelkusį mūsų visų 
pastangas bei finansinius iš
teklius paremti lietuvišką tau
tinę kultūrą išeivijoje. 

(sk) 

Pasibaigus kovo 12 d. Margučio surengtam koncertui Jaunimo centre. Iš kairės: Jennifer Cochran-
Luiza, Mark George ir Aldona Stempužienė. 

N'uotr. J o n o Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MARGUČIO KONCERTAS 

Dvi įdomios solistės kovo 12 d. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
atliko patrauklią programą, 
Margučio koncerte. Tai mezzo-
sopranas Aldona Stempužienė 
ir sopranas Jennifer Cochran 
Luiza, jauna lietuvaitė. Progra
ma buvo įvairi. Sol. Jennifer 
Cochran Luiza koncertą pradėjo 
Handelio daina apie Lyrą. 
atlikdama rūpestingai. Sol. A. 
Stempužienė savo repertuarui 
pasirinkusi pirmiausia komp. 
VI. Jakubėno dainas: Žemė 
kryžių ir smūtkelių, Plaukia 
antelė, Piemenėlių raliavimas. 
Gėlės iš šieno. Į šią dainų grupę 
solistė įjungė ir gražiai besideri
nančią A. Račiūno dainą — Už 
stalo sėdau. Solistė išlaikius 
balso grynumą ir skambumą. 
Jos dainas publika palydėjo 
pasigėrėjimo reiškimais. 

Antrą pirmosios dalies progra
mos pusę plačiau pasireiškė 
solistė Luiza atlikdama lietuvių 
kompozitorių dainas: Dvariono 
Žvaigždutę, Švedo Baltos 
vyšnios, Kelpšos Ne margi 
sakalėliai. Gruodžio Saulelė 
raudona. Buvo malonu klau
sytis, kaip ji lengvai jaučiasi net 
ir aukštosiose gaidose, o ir jos 
lietuviškas tarimas neblogas. 

Pirmos dalies užbaigai pasi
reiškė sol. Stempužienė su Čai
kovskio Sudie miškai, iš operos 
„Joanna d'Arc". Jautri arija 
buvo atlikta su operine išraiška 
ir skambumu. Publikai šiltai jos 
dainavimą palydint, bisui dar 
padainavo ari ją iš operos 
„Trubadūrai" apie liepsno
jančius laužus (Verdi). Koncer
to dalyviai gėrėjosi solisčių 
interpretacija. 

Pianistas Mark George ne tik 
sudarė rūpestingai pritaikytą 
palydą, bet dar ir pats paskam
bino Chopino Baladę ir dar Šve
do sudarytą iš lietuvių dainos 
, ,Perpetuo". J a u n a s , bet 
talent ingas muzikas . Turi 
aukšto lygio techniką ir gilią 
muzikinę nuovoką. Tai buvo 
itin vertinga koncerto dalis. 

Solistė Luiza dainavo Coplan-
do Poemas anglų kalba. Sol. 
Stempužienė scenoj pasirodė su 
Kutavičiaus modernaus stiliaus 
kompozicija Avinuko pėdos, į 
kurią įjungta Lietuva, Avinuko 
pėdos, Gotika, Aria broliai, 
Pajūrio giesmė. Luiza ryžtingai 
padainavo Puccini „Musettos 
valsą. 

Publikai parodžius susi
domėjimą bisui padainavo iš 
Gershwino melodijų. 

Koncerto dalyviams buvo 
pasigėrėjimas klausytis abiejų 
solisčių atliekamą Puccini Gėlių 
duetą iš „Madame Butterfly" ir 
Offenbacho Barkarolę iš „Hof
mano pasakų". Duetai tikrai 
mielai nuskambėjo. Net ir solis
tės patenkintos pasibučiavo. 
Pelnytai joms buvo įteiktos 

gėlių puokštės. Patenkintos 
publikos susidomėjimu solistės 
bisui atliko duetą apie diviną 
naktužę (Offenbacho). 

Koncertas praėjo sklandžiai. 
Juoz . Pr. 

PAVASARĖLIS 
SUSKAMBĖJO 

MARTINIQUE SALĖJE 

Maloni kompanija, skanūs 
pietūs, jauki atmosfera, gražūs 
vaikučiai ir dėmesį patrau
kiantys rūbai... Šie elementai 
sudarė šių metų Vaikų namelių 
ir Žiburėlio Montessori mokyk
lėlių madų parodą. Vasario 26 
d. 12 valandą p.p. susirinko kuo
ne 600 svečių puikioje Marti-
niąue salėje Chicagos pietva
kariuose. Daugiau, kai dešimt 
metų Montessori mokyklėlės 
ruošia madų parodas paremti 
mokyklėles, bet iki šiol nesulau
kė tokio gausaus svečių 
skaičiaus. O madų parodos 
tikslas visai pagirtinas: remti 
dvi Chicagoje veikiančias lietu
viškas Montessori mokyklėles. 

Susirinkę svečiai valandėlę 
pasisvečiavo. klausydami 
pianistės Nijolės Kupstaitės 
švelnaus skambinimo, kuris 
davė malonų toną susirinku
siems. Po skanių pietų trumpą 
žodį tarė Audronė Vanagū-
nienė. Vaikų namelių tėvų 
komiteto pirmininkė, ir Rūta 
Sušinskienė, Žiburėlio tėvų 
komiteto pirmininkė Rita 
Kisielienė įteikė auką Lietuvių 
Fondo vardu abiem mokyk
lėlėm. Lietuvių Fondas yra 
nuolatinis lietuvių Montessori 
mokyklėlių rėmėjas. 

Birutė Pumputienė. Žiburėlio 
tėvų komiteto narė, pravedė 
laimėjimus. Daiva Meilienė. 
Namelių tėvų komiteto narė, 
pradėjo programą,pateikdama 
trumpą apibūdinimą Montesso
ri auklėjimo metodo ir jvesdama 
į pirmąją modeliavimo dalį — 
vaikų rūbai. 

Šių metų abiturientai Nyka 
Aukštuolytė, Audra Bielskutė, 
Živilė Bielskutė, Rasa Dovilai-

tė, Giedrė Kazlauskaitė, Aure-
lia Končiūtė, Vytukas Norusis, 
Vytenis Šilgalis, Aurytė 
Sužinskaitė, Viktutė Trakytė, 
Daina Valaitytė, Viktorija 
Vanagūnaitė, Siga Vasaitytė ir 
Povilas Žukauskas, lydimi 
auklėtojų Marytės Utz ir Danu
tės Dirvonienės, modeliavo rū
bus, kuriais jie patys gali apsi
vilkti, užsisegti ir užsitraukti be 
mamos pagalbos. Tai derinasi 
su vaiko savarankiškumo ugdy
mu, kuris yra dalis Montessori 
auklėjimo metodo. Rūbeliai 
buvo siuvėjos ir Montessori 
auklėtojos Julie Cooney sukur
ti ir pasiūti. Taip pat modelia
vo rūbelius iš Ali My Children 
krautuvės, kuri yra Chicagos 
Šiaurės dalyje. 

Vaikučiams užbaigus, muzi
kos tonas pagreitėjo ir modeliuo
tojos pradėjo žengti į taktą. 
Muziką pritaikė choreografė 
Lori Gedraitis. Septyniolika 
mūsų lietuvaičių — Alvida 
Baukutė, Kristina Bielskutė, 
Vida Damijonaitytė, Ona Dau
girdienė, Daina Dumbrienė, Alė 
Lelienė, Viligailė Lendraitie-
nė, Giedrė Mereckienė, Kristina 
Norkienė, Aušra Padalino, 
Daina Pakalniškienė, Danutė 
Penčylaitė, Tina Reitnerytė, Li
lė Stelmokienė, Gintarė Kere-
lytė-Thaus, Dalia Trakienė", 
Julytė Žukauskienė kartu su 
dvylika iš Kimberly Bond 
Boutiąue profesionalių mode
liuotojų ėjo greitu tempu be 
komentarų tik su įrašytos 
muzikos palyda. Visi rūbai buvo 
iš Kimberly Bond Boutiąue 
krautuvės Orland Parke. Pati 
savininkė Kimberly Bond, 
jauna ir kūrybinga moteris, 
paruošė modeliuotojas ir pri
taikė joms rūbus. Publika galėjo 
pasisemti daug įspūdžių atei
nančiam sezonui. 

Programą paįvairino jaunas 
šokėjas Paul Stancato, kuris pa
sirodė „disco" šokėjo rolėje, o 
vėliau ir su modeliuotojomis, 
kurios vaizdžiai suvaidino jo 
nematančios. 

Modeliuotojoms šukuosenas 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— M o n t r e a l i o l ie tuvių 
studentų sąjunga surengė sli
dinėjimo stovyklą Laurinijoje. 
Buvo lietuvių studentų iš Kana
dos ir iš JAV-bių, net iš Kalifor
nijos. Stovykla buvo gera, tik 
dideli šalčiai sudarė kiek nepa
togumų. 

— Bugomila ir Domininkas 
Rubšiai atšventė savo vedybų 
50 metų sukaktį, kurią surengė 
ir svečius sukvietė duktė ir žen
tas Emilija ir Romas Verbylai. 

— „Tėviškės Žiburiai" me
tinį ir sukaktuvinį 40 metų gy
vavimo minėjimą rengia balan
džio 1 d., Atvelykio šeštadienį, 
Anapilio salėje. Bus pabendra
vimas, pasilinksminimas ir 
laimėjimai. 

— Lietuvių Bendruomenės 
St. Catharines, Ont., apylinkės 
pirmininkas A. Šetikas prieš 
pat Vasario 16-tosios minėjimą 
staigiai susirgo. Bet jį gerai pa
vadavo šventėje vicepirmininkė 
V. Žemaitienė, kuri pravedė 
visą šventės programą. 

sukūrė Tina iš Features kir
pyklos Chicagoje. Baltic Blos-
soms paaukojo modeliuotojų 
nešamas gėles, o gražių gėlyčių 
puodelis prie kiekvieno stalo 
buvo iš „Les Fleurs Elegante" 
gėlių krautuvės, kurios savi
ninkė Vida Ingaunienė. 

Montessori mokyklų madų parodoje. Iš kaires: Audronė Vanagūnienė, 
Kriaučeliūnų Vaikų nameliu tėvų komiteto pirmininkė, ir Rūta Sušinskienė, 
Žiburėlio mokyklėles tėvų komiteto pirmininkė. 

Vida Damijonaitytė (kairėje) ir Danu
tė Penčylaitė Montessori mokyklėlių 
madų parodoje. 

Iškilmingai apsirengę vyrai, 
nurodinėję vietas prie sta
lų ir budėję sargyboje prie 
modeliuotojų tako, buvo Leonar
das Bičiūnas, C.J. Seestadt, 
Kęstutis Sušinskas ir Kastytis 
Žymantas. 

Šios madų parodos pasi
sekimas yra nuopelnas Jūratės 
Dovilienės ir Vidos Rudienės, 
abi iš Vaikų namelių, kurios 
energingai vadovavo. Joms 
talkininkavo visa eilė bendra
darbių iš abiejų mokyklėlių, ku
rios neatsisakė aukoti savo lais
valaikio lietuvių Montessori 
mokyklėlių labui. 

Nuoširdžiai dėkojame pavie
niams asmenims, kurie supras
dami mūsų mokyklėlių svarbą, 
rėmė aukomis. Jų tarpe Ąžuolas 
ir Lilė Stelmokai, Azėnai, John • 
Henson su žmona ir kt. 

Ypatinga padėka tiem biznie
riams, kurie ir šiemet neatsi
sakė skelbtis mūsų skelbimų 
knygutėje. Mokyklėlės juos 
įvertina. Raginame, kad madų 
parodos svečiai pasinaudotų jų 
patarnavimais. 

Mūsų nuoširdus lietuviškas 
ačiū visiems, kurie prisidėjo prie 
mūsų pastangų išlaikyti šias dvi 
priešmokyklinio amžiaus lietu
viškas Montessori mokyklėles 
Chicagoje. 

Aldona Bielskienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai. vak. 
šeš tad . 9 v. r. iki 1 vai. d. 




