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Maskva iš Lietuvos 
reikalauja bilijonų 

Bet rusai daugiau skolingi 

Vilnius, kovo 7 d. — Trečia
dienio vakare Lietuvos Komu
nistų partijos vadas ir Prezidiu
mo pirmininkas Algirdas Bra
zauskas kalbėjo lietuviams tele
vizijoje. 

Antradienio susitikime Mi
chailas Gorbačiovas kalbėjo 
Algirdui Brazauskui, jog nepri
klausoma Lietuva bus skolinga 
Kremliui . maždaug doleriais 
skaitant • 33 bilijonus dolerių. 
Tie pinigai buvę išleisti Lietuvo
je jos pagerinimams nuo to lai
ko, kai Maskva aneksavo Lie
tuvą 1940 m., o taip pat ir už ne
pristatytas prekes Maskvai, ku
rias turėjusi pristatyti Lietuvos 
respublika. 

Gorbačiovas taip pat pirmą 
kartą kalbėjęs ir Lietuvos sienų 
klausimu. Lietuva turėsianti 
atiduoti Klaipėdos miestą su 
uostu ir dar ki tas žemes Sovie
tų Sąjungai. 

Lietuviai atmetė tuos jo reika
lavimus, tačiau Gorbačiovo pa
siruošimas pradėti derybas atsi
skyrimo sąlygoms aptarti yra 
aiškus ženklas, kad Kremlius 
susitaikė su principu, kad res
publika turi teisę išeiti iš sąjun
gos. „New York Times" pažymi, 
kad Lietuva niekada ir nesi-
prašė būti įjungiama į Sovietų 
Sąjungą. Prisijungimo aktas 
buvo fiktyvus farsas, be jokio 
tautos referendumo. 

Sąska i tos Maskva i 
Brazauskas pasakė televizijo

je, jog „nereikia gąsdinti save ir 
k i tus" ekonominėmis sąlygo
mis, kai bus atsiskirta. Jis pa
kartojo, jog respublikai bus 
daug geriau, kai ji pati tvarkys 
savo reikalus ir pateiks savo 
sąskaitas Maskvai. Užsienio 
žurnalistai t a proga pastebi, kad 
ir Sovietų Sąjungoje įvykiai rie
da daug greičiau, negu kad vy
riausybė tikėjosi. Brazauskas 
taip pat pasakė, jog Gorbačiovas 
jam pasakęs, kad finansinės sąs
kaitos turės būti sumokėtos ne 
rubliais, bet konvertuojama 
užsienio valiuta. „Mes neturime 
tokios rūšies pinigų ir esame 
tikri, kad jos neturėsime kurį 
laiką", kalbėjo Brazausko pade 
jėjas Algis Žukas ,.New York 
Times" korespondentui. 

\F INLAND / • 

SOVIET 
UNtON 

Kl«v» 

D o k u m a n t a i 
Vilniaus radijas pranešė, jog 

Gorbačiovas įteikęs Brazauskui 
dokumentus, kad Lietuvos res
publika esanti skolinga Sovietų 
Sąjungai 17 bilijonų rublių už 
kapital inius investavimus Lie
tuvoje ir 4 bilijonus rublių už 
nepristatytas gėrybes. Doleriais 
t a i ir būtų 33 bilijonai. Gorba
čiovas taip pat pasakęs, kad Lie
tuva turės sumokėti persikėli
mo išlaidas ir kompensacijas 
t iems rusams, kurie išvyks iš 
Lietuvos. Gorbačiovas pasakė, 
jog, jei Lietuva paskelbs nepri
klausomybę, jos ekonominiai 
ryšiai su Sovietų Sąjunga turės 
būt i legalizuoti kaip tarp dviejų 
nepriklausomų valstybių ir są
skaitos mokamos laisvai keičia
m a valiuta", pareiškė Algis Žu
kas , Brazausko asistentas. 

Tai reikštų, jog griežtos blo
kados neturėtų būt i iš Krem
liaus pusės, bet tie ryšiai aptar
t i , kaip tarp dviejų valstybių. To 
lietuviai ir norėjo, rašo Reuterio 
k o r e s p o n d e n t a s Londono 
spaudoje. Sąjūdis šiuo metu turi 
90 narių būsimajame Lietuvos 
parlamente ir gali kontroliuoti 
vyr iausybės sudarymą, nes 
Komunis tu partija nebeturi 
daugumos. Sekmadienį l a u 
kiama oficialaus nepriklauso
mybės atstatymo paskelbimo. 
Klausimas lieka neišspręstas, 
kas bus daroma su Lietuvoje 
esančia Sovietų kariuomene. 
Lietuvos KGB viršininkas E. 
Eismuntas pasitraukė iš parei
gų ir greičiausia išvažiuos į 
Rusiją. 

Sovietai d a u g i a u skol ingi 
Lietuvoje, kaip praneša pran

cūzų žinių agentūra, jau plačiai 
diskutuojamas reparacijų klau
simas. Sovietų investavimai ne
atsveria lietuvių sąskaitų. Lie
tuvos ekonomistai jau esą pa
ruošę apskaičiavimus, kiek So
vietai yra skolingi lietuviams už 
koncentracijos stovyklose dirbu
sius ir žuvusius, už kariuome
nės bazes, atimtus ūkius, darbo 
stovyklas ir visą eilę kitų daly
kų. Žinios buvo renkamos ir iŠ 
išeivijos lietuvių. Lietuviai esą 
pasiruošę ir ekonominei bloka
dai, tačiau nemanoma, kad 
tokia būtų vykdoma. 

Gorbačiovas iškėlė ir Klaipė
dos miesto ir uosto klausimą, 
sakydamas, kad tai yra nuo 
1945 metų Sovietų teritorija, 
bet ne Lietuvos teritorija. Buvę 
kalbėta ir Vilniaus teritorijos 
klausimais. 

Sovietu vyriausybės laikraštis 
„Izvestijos" antradienį parašė 
taip. kad Lietuva tuojau pat bus 
užsienio šalis ir kad tariamasi 
finansiniais klausimais. 

Algirdas Brazauskas, kuris 
dažnai pasisakydavo, jog prie at
siskyrimo reikia eiti palaipsniui 
ir susitariant, staiga supyko, 
kai televizijos žurnalistas jį 
paklausė, ar jis ir Gorbačiovas 
nebando gąsdinti lietuviu, kad 
dėl žiaurių sąlygų būtu atidėtas 
nepriklausomybes ats tatymo 
paskelbimas Brazauskas pa 
neigė tai ir pasakė, kad jis ne
bando sulėtinti nepriklausomy
bės proceso ir kad jis kelis k a r 
tus tame 90 minučių pasitarime 
su Gorbačiovu griežtai laike 
Lietuvos poziciją už nepriklau
somybe. 

Lietuvos jaunimas prie Vilniaus katedros Pabaltijo kelyje Sia vasarą. 

Senate rezoliucija Lietuvos reikalais 

Kas yra šeimininkas 
Minskas . — Vasario 25 d. 

Lenino aikštėje vykusiame 
mitinge, kuriame dalyvavo apie 
100 tūkstančių žmonių, pirmą 
kartą per Gudijos ..perestroi-
kos" istoriją kalbėjęs Gudijos 
TSR komunistų partijos pirma 
sis sekretorius Jefremas Sokolo-
vas pasakė, kad ..šeimininkas 
yra ne tas. kuris gamina, o tas, 
kuris paskirsto". Tai sukėlė 
mitingo dalyvių juoką ir pasi
piktinimą. Mitinge reikalauta 
respublikos vyriausybės atsista
tydinimo, TSKP CK Politinio 

Washingtonas, 1990 kovo 7. 
(LIC> — JAV senatorius Jesse 
Helms (resp. iš North Carolina). 
šiandien Senate įteikė rezoliu
ciją ryšium su neseniai įvyku
s ia i s r inkimais į Lietuvos 
Aukščiausiąja Tarybą. 

Helms pasiūlytas dokumen
tas , pavadintas „Rezoliucija, 
sveikinanti pronepriklausomy-
bės opoziciją Lietuvoje už jos 
pergalę 1990 m. vasario 24 d. 
rinkimuose'" trumpai apibūdina 
Lietuvos pokarine istoriją, jos 
siekį atgauti nepriklausomybę 
taikingu, demokratiniu būdu 
bei grėsmę, kurią Lietuvai su
daro sovietinė kar iuomenė, 
KGB bei siūlomas įstatymas, 
įgalinantis Maskvą paskelbti 
nepaprastą padėtį Pabaltijo 
šalyse. 

Helms rezoliucija Senatui siū
lo šiuos punktus: 

• Pasveikinti lietuvių tautą 
pirmais jos demokratiniais rin
kimais po neteisėtos sovietų 
aneksijos; 

• Pasveikinti ir paremti besi-

Jaunuolio 
terorizavimas 

Kaunas . — Saulius Gaižutis 
iš Kauno karinį bilietą grąžino 
prieš pusantrų metų. 1989 lapk 
ričio 27 d. tėvas Gaižutis kvie
čiamas kartu su sūnumi Sau
liumi atvykti pokalbiui į Kau
no Požėlos rajono karinį komisa
riatą pas papulk. Kleginą. 1989 
m. gruodžio 29 d. pasiųstas kvie
timas Gaižučiui Sauliui. Raimu-
čio ir tėvams atvykti į Kauno 
Požėlos rajono prokuratūrą ap
klausai dėl Gaižučio Sauliaus 
vengimo eiliniam šaukimui į 
karinę tarnybą. Požėlos rajono 
prokuroro padėjėjas jaunesnysis 
teisininkas Seškauskas 1990 m. 

. sausio 8 d. pakartotinai kviečia 
atvykti į Požėlos rajoną pas pro
kuroro padėjėją Šeškauską pasi
aiškinimui. 1990 sausio 16 d. 
Gaižučio tėvams siųstas kvieti
mas atvykti i Požėlos raj. proku 

vystančią mul t ipar t inę demok
ratiją Lietuvoje, kuri atspindi 
tautos vakarietišką kultūrą; 

• Pilnai paremti lietuvių tau
tos ryžtą eiti pliuralizmo, de
mokratijos bei nepriklausomy
bės keliu; 

• Realizuojant JAV nepri
pažinimo politikos ti .sius. pa
remti lietuvių tautos veiksmus, 
siekiančius valstybinės nepri
klausomybės atstatymo ir pa
smerkti sovietinės karinės jėgos 
bei ekonominės prievartos nau
dojimą užkirsti lietuvių kelią į 
taj)tjnį a p s i s p r e n d i m ą be i 
laisvę; 

• Pasmerkti KGB teroristi
nius veiksmus, pakertančius 
demokratinį procesą Lietuvoje; 

• Pasmerkti neseniai įvestą 
įstatymą TSRS Aukščiausiojoje 
Taryboje, kuris įgalintų valdžią 
Maskvoje perimti naujai išrink
tą Lietuvos valdžia Hei anuliuo
ti jos sprendimus 

Kadangi rezoliucija ką tik 
įvesta, neaišku, kada jinai gaus 
eigą. Sen. Helms yra JAV Sena
to Užsienio reikalu, komiteto 
narys. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— V a k . Vokiet i jos parla
mentas nusprendė, kad dabar
tinės sienos su Lenkija yra ne
keičiamos. Tuo nutar imu pa
g r e i t i n t a s Vokie t i jų susi
jungimo įvykis. 

— K u b o s diktatorius Fidel 
Castro apkaltino sandinistų pre
zidentą Daniel Ortegą atsisa
kius komunizmo ir pasakė nu
t raukiąs jam ginklų tiekimą. 

— M a s k v o s spauda rašo, jog 
Kubos diktatorius Castro tebe-
sivadovauja Brežnevo laikų po
litika ir neseka dabartinės per
sitvarkymo Gorbačiovo politi
kos pavyzdžiu. 

— Afgan i s t ano komunisti
nės vyriausybės Gynybos minis-
teris gen. S. Tanai, nelaimėjęs 
perversmo prieš prez. Najibul-
lah pajėgas, pasi t raukė pas af
ganų laisvės kovotojus ir perė
jo į Pakistano pusę, iš kur padės 
kovoti afganų partizanams lai
mėti kovą už Afganistano išlais
vinimą. 

— N i k a r a g v o s išrinktosios 
prezidentės Violetos Chamorros 
atstovai pradėjo pasitarimus su 
contrų vadais, kad būtų baigtas 
civilinis karas . 

— „ W a s h i n g t o n Pos t " laik 
raštyje kolumnistai R. Evans ir 
R. Novak cituoja sąjūdietį Bro
nių Genzelį, kuris jiems rinki
mų išvakarėse Vilniuje pasakė: 
„Jūs turite suprasti, kad Gorba
čiovas žaidžia su Vakarais kaip 
ka tė su pele". Genzelis šiuo 
metu dirbąs su ekonomistais. 
kad būtų paruoštas planas eko
nominiams ryšiams nustatyti. 

— „ V a k a r ų nusiteikimas, 
kad Gorbačiovas yra už demo
kratiją, nėra teisingas. Jis yra 
realistas, kuris žino receptą, 
kaip išgauti Vakarų paramą iš
gelbėti Rusijai nuo bankroto", 
pasakė Genzelis užsienio žurna
listams. Lietuviai netiki, kad 
Gorbačiovo kalbos apie pervedi
mą teisių respublikoms yra nuo
širdžios. Jis dar labiau norįs 
viską suimti į savo rankas, kaip 
krašto prezidentas. Ir tai jam se
kasi , nes pirmadienį, manoma, 
bus jam tos teisės suteiktos 
Kongreso sesijoje. 

— „The Chri8t ian Science 
Monitor" dienraštis plačiai rašo, 
kad šį savaigalį lietuviai yra pa
siruošę pskelbti nepriklausomy
bės atstatymą. 

— Mongoli jos n 
ninkai, kurie jau si 
šešias demonstrac 

ratūrą pas tardytojo pa'dėjėją opozicinę Mongol 
Šeškauską 
nimai. 

Prasidėjo grasi- tų partija ir papras 
šam veikimui. 

ormų šali-
nrganizavo 

as, įsteigė 
Demokra-

eidimo vie-

biuro narių Sliunkovo ir Jagoro 
Ligačiovo teismo. 

Sis mitingas turėjo būti tiesio
giai transliuojamas per Gudijos 
TSR televiziją, tačiau translia
cijos buvo atsakvtos. " 

- C a p e Cana\< 
centre lankėsi Sovie 
delegacija, kai buv 
:•-.'. \ t lant is erdvelaiv 
su slaptais satelitai- kurie buvo 
išmesti virš So\i'* l Sąjungos 
rinkti žinioms 

r ai erdvių 
ų Sąjungos 
ruošiama-

o skrydžiui 

Senatorius Jesse Helma, visą laika 
kovojąs prieš komun;/' a, nori padėti 
atsistatančiai Lietuv.-r.. 

Nuosavybės [statymas 
ne toks, kaip Vakaruose 

Bet bus darbdaviai ir darbininkai 
Maskva . - Sovietų Sąjunga Sovietų Sąjunga ir toliau pasi-

atsisakė vieno pagrindinio ko- laiko teisę turėti respublikose 
munizmo principo, kai Aukš- pagal susitarimą apsigynimui 
čiausioji taryba 350 balsų dau- reikalingas nuosavybes ir są-
duma prieš 3 nubalsavo suteikti junginės programos įrengimus 
privatiems piliečiams teisę įsi- — jėgaines, transportą bei ko-
gyti mažus fabrikus ir kitos rū- munikacijos priemones. Jstaty 
sies mažas įmones ir leido sam- mas taip pat leis suorganizuoti 
dyti darbininkus, bet kad nebū- paga lb ines verslo įmones, 
tų žmonių išnaudojimo, skelbia kurios bus reikalingos pagrindi-
Maskvoje esančios žinių agentu- niams fabrikams bei įmonėms. 
r°o , . . , , , Nuo liepos 1 d. bu šiuo nutarimu, del kurio 
buvo ginčijamasi visą pusmetį, V i s i įstatymai, kurie bus pa-
sovietai a ts isakė Karolio tvirtinti Kongreso sesijoje. įsiga-
Markso mokslo, kurį prieš 72 l i o s n u 0 l i e P° s l d Daugelis 
metus buvo priėmęs Vladimiras deputatų čia iškelia psichologi-
Leninas. Tai didelis žingsnis į n i momentą, kadangi iki šiol So-

Rlmučio Pilkausko 
pareiškimas 

Klaipėda, sausio 12. Karinį 
bilietą grąžinau 1989 rugpjūčio 
18 d. 1989 rugsėjo 6 d. komisa
rai atsiuntė šaukimą į apmoky 
mus, jį priimti atsisakiau. Rug
sėjo 19 d. atvyko majoras Gor-
tuzovas. Vėliau atvyko i darbą 
milicijos apylinkės įgaliotinis 
Fedorovas, kuris rinko duome
nis baudžiamajai bylai. Pir
mame milicijos poskyriuje bu
vau tris kartus — 1989 m. lap
kričio 1, 20 ir 22 d. Čia supa
žindino su man iškelta byla ir 
reikalavo, kad pasirašyčiau po 
jų dokumentais. Norėjo uždėti 
namų areštą, sakė. jog taikys 
tardomąjį metodą, 1990 sausio 
8 d. vėl buvau iškviestas į 
pirmąjį milicijos poskyrį, mat 
teismas gražino bylą. Atvykus 
pranešė, nors aš pats jiems sa
kiau, žinau, kad esu atidavęs 
karinį bilietą — ir byla bus 
tęsiama. 

priekį, nes priimtas pliuralizmo 
principas nuosavybės formoms, 
aiškino deputatas Aleksiejus 
Jablokovas spaudos žmonėms. 
Įstatyme nėra išsireiškimo „pn 
vati nuosavybė", bet tas pats 
yra pareiškiama su žodžiais ..pi
liečių nuosavybė". Kad įstaty
mas Įsigaliotų, jį turi patvirtinti 
Liaudies Deputato Kongresas, 
kuris prasidės šį pirmadienį. 
Tai būtina, kadangi paskutiniu 
metu priimami įstatymai pneši-

vietų piliečiai buvo pripratę būti 
valstybės darbininkais ir ne
kreipi dėmesio į atsakomybes 
jausmą. Pirmasis vicepreziden
tas Anatolijus Lukjanovas pasa
kė, jog jiems tie įstatymai rei
kalingi tuojau pat. Leninas no
rėjo palikti tam tikrą nuosavy
bes teisę, bet po jo nr , -ties Sta
linas uždraudė ..flirtuoti su ka
pitalizmu" ir jėga suvarė ūki 
ninkus į kolektyvinius ūkius, 
kurie vėliau atnešė badą ir nuo 

naši Sovietų Sąjungos Konstitu- J» I T l i l v : , r n f a i t C , k s t aJ l C ; i u fmo 

cijai, nes tuo pačiu vra keičiama 
ir Sovietų Konstitucija. 

Žemė — valstybės 
Dabartinėje Konstitucijoje šis 

principas buvo aptartas „socia
listines nuosavybės" terminu. 
Praėjusią savaitę buvo priimtas 
įstatymas, kad ūkininkai gali iš 
valstybės nuomoti žeme ir steig 
ti privačius ūkius. Sovietu 
Sąjungos respublikoms šutei 
kiama teisė nustatyti, kokio 
didumo ir apimties gali būti tie 
privatūs ūkiai ar įmonės. Taip 
pat dabar žmonės galės turėti 
savo produkcijai reikalingus 
įrankius, kas anksčiau buvo 
valstybės nuosavybe. įskaitant 
pastatus ir mašineriją. Tačiau 
žemę bus galima nuomoti tik iš 
valstybės i r perleisti, bet 
neparduoti. 

Kanclerio ir 
prezidento pokalbiai 

C a m p David. — Praėjusį sa
vaitgalį prez. G. Bushas ir Vak. 
Vokietijos kancleris H. Kohl čia 
dvi dienas turėjo pasitarimus 
Vokietijų susijungimo klausi 
mais. Pasitarimai prasidėjo be 
fanfarų. Kai Kohl su žmona 
Hannelor atvyko į Dalies 
aerouostą po 9 valandų skridi
mo iš Bonos, tai jis marinu 
malūnsparniu buvo atvežtas į 
šią prezidentų poilsio vieta-
Šalia pasitarimų, abu vadai su
sitikdavo ir dažniems priva 
t iems pokalbiams. Netrukus 
įvyks keturių II Pasaulinio kam 
laimėtojų pasitarimas Čia buvo 
ir Valstybės departamento sek
retorius James Baker III Žur 
nalistai patyrė, kad buvo kai 
bama ir Lenkijos vyriausybės 
prašymu neišjungti jos. kai bus 
iš naujo aptariamas sienų klau
simas. Abu vadai atsisakė susi
tikti su spaudos atstovais 

— Sen. J e s s e Helms, įteik
damas Senatui rezoliucija Lie 
tuvos nepriklausomybe reika-
lu, pridėjo ir platų devynių 
puslapių paaiškinnamąjį raštą, 
kodėl JAV Senatas turi remti 
lietuvių apsisprendimą būti 
laisvais ir teikti visokeriopa 
parama 

niu, ypač Ukrainoje. Priimtasis 
įstatymas yra geresnis, negu 
kad ~;ūlė vyriausybė, praneša 
AP žinių agentūra. Tad dabar 
Sovietų Sąjungoje galės būti 
darbdaviai ir darbininkai. 

Žymusis Leningrado teisinin
kas Anatolijus Sobčakas pasakė 
po įstatymų priėmimo, jog „tai 
smūgis valstybės monopolio tei
sei ir valstybės ekonomijai". !..> 

dar didesnių nuosavybės 
teisių, kokio.; yra Vakaruose. 

„Mūsų k raš tas bus. . ." 
Kiti deputatai sako. jog tai 

yra grįžimas prie Lenino laiku, 
kai buvo galima turėti mažus 
fabrikus, ūkius, restoranus ir 
parduotuves. Kazimiera Pruns
kienė, vėl „New York Times" 
korespondento užkalbinta, kaip 
Lietuvos ekonomiste, pasakė 
jam. jog naujasis įstatymas yra 
svarbus žingsnis, tačiau dar 
labai toli nuo to. kas buvo Lie
tuvoje ir kitose Pabaltijo respub
likose jau anksčiau priimta. Jai 
pritarė ir minėtasis advokatas 
Sobčakas. Ta proga ..Izvestijos" 
primena, jog kai buvo leista 
veikti kooperatyvams, tai praė 
josiais metais ju prekyba pakilo 
4 kart us ir dabar toje šakoje jau 
dirba 5.5 milijonai žmonių. Sob
čakas n Prunskienė sutinka, 
kad turi būti įvestos korporacijų 
nuosavybės akcijų pagrindu. Jie 
taip pat pasisakė, jog asmuo turi 
ne tik ten dirbti, bet ir būti so
cialiniai aprūpintas pensija ir 
medicinos aptarnavimu 

Joj ir dabar viskas bus daro 
ma pagal ta. planą, tai po kelių 
metu ..mūsų kraštas bus nebe 
atpažįstamas ir padaręs didele 
pažangą", pasakė šis advokatas 

KALENDORIUS 

Kovo 9 d.: Pranciška, Domas, 
Visgaile. Žygintas. 

Kovo 10 d.: K) šventųjų kan
kinu;. Emilis, Geraldas, Dai
nius. Nnubartas. Butgaile. Ži-
buolė. 

ORAS CIOCAGOJI 

Saule teka 6:1a. leidžiasi 5: IH 
Temperatūi i diensj •r>4 l . nak 
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RUOŠKIMĖS IV PASAULIO 
LIETUVIŲ SPORTO 

ŽAIDYNĖMS 

\ \ ^ 
;AVV»L SA 

^ 

^frtvv^ 

IV PLS žaidynės, kaip jau 
žinote, 1991 m. liepos 27 • 
rugpjūčio U d. vyks Lietuvoje. 

Šiais metais liepos 1-3 d. 
Vilniuje vyksiančioje sporto klu
bų atstovų ir darbuotojų konfe 
rencijoje bus nustatyta žaidynių 
programa: sporto šakos ir jų 
rungtys, laikas, vieta i r varžy 
bine sistema. 

Principiniai Lietuvoje nu 
tarta, kad tų sporto šakų, ku
riose nebus dalyvių iš užsienio, 
varžybų nebus. 

Šiuo metu numatomos sporto 
šakos yra: 

Krepš in is : Vyrų A ir B kla
sės, moterų, jaunių (19 m. ir 
mažiau) ir gal senjorų. 

Tinkl inis : Vyrų, moterų ir 
mergaičių. 

Fu tbo las : Vyrų ir ̂ al senjo-
rų. 

I jedo r i tu lys : Vyrų. 
L a u k o t en i s a s : Vyrų ir mo 

terų A ir B, jaunių ir mergaičių 
senjorų 35-45. 45-55 ir 55 m. ii 
daugiau, ta ip pat vyrų, moteru 
bei mišrūs dvejetai. 

S t a l o t en i sa s : Vyrų. moterų, 
senjorų ir dvejetai. 

I>«*ng. at let ika ir plaukimas: 
Rungtys ir distancijos bus nu 
statytos vėliau. 

Bur i av imas : Jachtos bus vie
toje. 

Biliardas: Vyrų ir moterų. 
Š a c h m a t a i ; Vyrų. 

B e i s b o l a s : Labai pagei
daujama bent viena komanda iš 
užsienio, nes Lietuvoje jau yra 
9 komandos. 

Fechtavimas: Vyrų. 
Per klubų atstovų pasitarimą 

Bostone (sąjungos žaidynės vyks 
gegužės 26-28 d.) reikia, kad visi 
klubai jau turėtų provizorinius 
sąrašus vykstančių j Lietuvą 
komandų ir pavieniu sportinin 
kų. Pageidautina, kad j pa
vienių sportininku sąrašus būtų 
užregistruoti visi norintieji 
vykti ir dalyvauti šiose sporte 
šakose: futbole, ledo ritulyje, 
moterų krepšinyje ir beisbole. 
.Jiems bus galimybė atstovauti 
Chicagos F.K. „Lituanicą", 
Chicagos ledo ritulio komanda 
.,Gintarą ", ŠALFASS moteru 
krepšinio komanda ir bandomą 
sudaryti beisbolo komandą. 

Klubai, kurie nedalyvaus Bos
tono žaidynėse, tokius provizo 
rinius sąrašus tur i prisiųst ; 

komitetui iki gegužės 20 d. 
Su sportiška pagarba 

Vyt. G r y b a u s k a s 
K-to vykd. vicepirmininkas 

Sydnėjous ..Kovo"' jauniai. Kairėje trenere S. Motiejūnaitė-Gustafson, dešinėje — klubo pirmi
n inkas D. Atkinson. 

REGISTRUOKITĖS 
DALYVAUTI I V-TOSE 

PLS ŽAIDYNĖSE 

Visi lengvaatlečiai, plaukikai, 
stalo teniso, biliarde, bi isbefo, 
ledo ritulio, futbolo i- šadttaa-
tų žaidėjai kviečiam n -<-uo 
t i s pas Algį Yamoši#BN» 
tel.708 354-2516. 

Visos mot .erų I n •• r •• 
dėjos kviečiamo- i otis 
pas Juozą Kijauska. 
Dorchester Dr., Clevela nd, Ofcio 
44119; tel. 216-289-7504. H-
Kijauskas vadovavo ii 
t r ene r i s ŠALFASS m-t-
krepšinio komandos 111 PLS 
žaidynės< Australi joje 
laimėjusios pirma rietą 
pareigos patikėto* jam '.r IV 
PLS žaidynėms Lietovt 

V. G. 

BURIUOTOJŲ 
DĖMESIUI 

Buriavimas Lietuvoje jau ir 
taip buvo gana populiarus spor 
tas, tačiau kai jachtos „Audra", 
..Lietuva" ir ,.Dailė", su būriu 
'ikrai drąsių buriuotojų, pernai 
vasarą perskrodė didžiules 
Atlanto bangas, tai Lietuvos 
buriavimui davė naują impulsą 
ir p a s k a t i n o dar didesni 
entuziazmą. -Jų iškilmingam 
išlydėjimui ir su t ik imui 
Lietuvoje prilygo Nevv Yorka.;. 
N'ew Jersey ir įspūdingas pager
bimas Cbicagoje. 

Nenuostabu, kad buriavimas 
IV PLS žaidynėse ateinančią 
vasarą žada būti ypač įdomus. 
Cia varžybos bus ne buFju'>t<jju 
•:r>eš Atlantą, bet Atiant-.i 

nugalėtojų prieš Amerikos lie
tuvius buriuotojus. Turime gerų 
buriuotojų - jūrų skautų, jūrų 
šaulių bei privačių buriuotojų 
tarpe. Septyni jų jau įrodė savo 
pajėgumą ir drąsą, plaukdami 
su Lietuvos jachtomis joms grįž
tant atgal i Lietuvą. 

Buriavimo varžybos numa
tomos Platelių ežere ir Kauno 
mariose su Lietuvos olimpi
nėmis jachtomis. Visi užsienio 
buriuotojai bus a p r ū p i n t i 
nakvyne ir maistu, kiekvienam 
\ ainuos tik kelionė iki Vilniaus 
ir atgal. 

Belieka pradėti ruoštis ir re-
: istruotis. Registraciją priima 
Leopoldas Kupcikevičius, Chi
cagos jūrų skautininkų „Gran
dis" pirmininkas. Skambinti 
tel. 312-735-6403. 

. 

PASIKALBĖJIMAS SU 
VOKIETIJOS ČIUOŽIMO 

MEISTERIAIS 
KAZYS KAKONAS 

Mūsų ko responden tas Europoje 

Sudegus ManaheHBB puikiai ir treniruotes? 
įrengtai čiuožyklai, dalis Vaka 
rų Vokietijos dailiojo čiuožime; 
meisterių savo treniruotes 
turėjo perkelti į mano gyve
namo miestelio čiuožyklą. Dar 
pr ieš Europos pirmenybes 

A. Sunku. Praleidau keletą 
semestrų, tačiau juos „atgau
n u " pasibaigus čiuožimo 
sezonui. 

K. — O tu, Anuška? 
A. — Aš siekiu , ,mana 

Leningrade stebėjau jų tremruo- gement"' imonės vadovės) laips-

„ROUND ROBIN" 
TENISO VARŽYBOS 

Chicagos lietuvių tenisininkų 
antrosios „round robin" varžy
bos vyko vasario mėnesį Oak 
Brook teniso klube, dalyvaujant 
net 35 žaidėjams. Trečios tokios 
varžybos bus kovo 17 d. Ever-
green Parko teniso klubo aikš 
tėse. Laukiama dar didesnio 
dalyvių būrio. 

Tuo pačiu, visi tenisininkai, 
nežiūrint amžiaus ir pajėgumo, 
kviečiami registruotis IV Pa-
aulio lietuvių žaidynėms Lie 

tuvoje. Jos vyks 1991 m. liepos 
27 d iki rugpjūčio 11d. Teniso 
varžybos numatomos Palangos 
ir Vilniaus teniso klubų aikštė 
• . Nepalankaus oro atveju 

varžybos vyks naujame Vil
niaus teniso klube. Varžybos 
numatomos vyrų ir moterų A ir 
R ki•' i -e. jaunių ir mergaičių 
(19 m ii mažiau), ir senjoru 
(vyrų IK'I moterų* 36 15,45-66 ir 
55 m ir daugiau; taip pat ir 
dvejetai — vyrų, moterų bei 
miš ūs. 

Visi atvykusieji bus aprūpinti 
maistu bei nakvyne, kainuos tik 
kelionė iki Vilniaus ir atgal 

Laikas pradėti ruoštis ir 
registruotis pas Vitą Mockai 
D. tel. 708 389-3740. darbo 
708 354 5533 

LTOK SUSITIKO STJ 
JAV 

KONGRESMANAIS 
Lietuvos Tautinio Olimpiniu 

komiteto (LTOK) prezidentas 
Artūras Poviliūnas, vykdomojo 
komiteto nariai Arvydas 
•Juozaitis ir žurnalistė Roma 
Gnnbergienė, LTOK direkto 
rius Petras Statutą vasario 
d. susitiko su Lietuvoje vie 
šiais JAV-ių kongresmanats 
Amerikiečiai domėjosi LTOK 
veikla, Lietuvos sportininku 
galimybėmis dalyvauti „Gero 
šios valios" žaidynėse, vyk 
siančiose Seot t le m i 
Kongresmanas John Mill< i ;. 
reiškė, kad grįžęs Amerikon pe 
sistengs ..Gerosios valios"' žai
dynių organizaciniam komitetui 
ir Seat t le gyventojams pa 
a i š k i n t i ap ie L i e t u v o s n, 
priklausomybės siekius Ji 
pastebėjo, kad galimybių dalj 
vauti atskira Lietuvos koman 
da praktiškai jau nesą. ne< liko 
mažai laiko iki žaidvniu pra 
džios. John Miller žodžiai; 
..Mes jūsų lauksim, 
jumis bendrausim ir pasi ; 
sime kartu suorgar . i / i ..t 
demonstraciją". 

(P r aneš imas iš Vilniaus 

tes, susipažindamas su keliais 
Vakarų Vokietijos rinktinės 
atstovais, paprašydamas paskir-
ti bent pusvalandį laiko mažam 
pokalbiui lietuviškai spaudai 
Deja, po t reni ruočių , j ie 
suprakaitavę skubėdavo į na
mus, prižadėdami suteikti man 
ilgesnį pasikalbėjimą po varžy
bų Leningrade. 

nio. Daug darbo, tačiau čiuo
žimą taip pat suderinu su 
mokslu. ^ 

K. — Treneris, treniruotės 
reikalauja daug pinigo. Ar 
remia jus finansiniai tėvai, ar 
kokia organizacija? 

A. — Pradžioje tūkstančiais fi
nansavo tėvai. Pasiekus aukš
tesne pakopą, visą finansinę pa-

Tokia proga atsirado jiems ramą ant savo pečių neša vals-
bes i ruoš i an t pasau l inėms tybė, skirdama iš savo iždo lėšas 
dailiojo čiuožimo pirmenybėms sportinei plėtotei. 
kanadiškame Halifakse. Patiko 
man porinio čiuožimo Vakaru 
Vokietijos meisteriai Anuška 
Glezen ir Steponas Pfregle. Eu
ropos p i rmenybėse užėmę 
penkta vietą. 

K. - Steponai (vok. Stefan). 
kaip gali suderinti treniruotes, 
tavo partnerei gyvenant Stutt 
garte. Juk „nutolę" esate be
veik 150 km? (abu sutiko kreip-
tis vardais). 

A. - Keturis kartus j savaitę 
Anuška atvyksta traukiniu, aš 
du kartus važiuoju automašina 
į Stuttgartą. Laiką taip pat 
suderiname 

K. — Ar gerai pasiruošę pa
saulinėms pnmenvliėms? 

A. — Taip, nežiūrint stiprios 
amerikiečių , kanadiečių ir 
soviet inių čiuožėjų konku 
rencijos. 

K. — Kokia vieta numatote 
užimta? 

A. — Stengiamės patekti į 
pirmąjį dešimtuką. 

K. — Steponai, juk studijuoji 
mediciną. K • n >uderini mokslą 

K. — Gal numatote pereiti į 
profesionalų stovyklą? 

A. — Niekuomet! Baigęs me
dicinos mokslus numatau pra
džioje dirbti ligoninėje (or
topedu1, vėliau pereiti į sporti
nes klinikas Freiburge. Anuška 
taip pat numato pereiti į kokia 
nors įmonę-įstaigą. 

LIETUVOS 
BEISBOLININKAI 

KVIEČIA 
1989 m. vasario 3 d. buvo 

įkurta Lietuvos beisbolo asocia
cija (LBA), kuri savo gyvavimu 
stengsis, kad beisbolas Lie
tuvoje savo populiarumu, laiko 
slinktyje, pasivytų krepšinį, fut
bolą ar kitas sporto šakas, tu
rinčias gilias tradicijas mū
suose. 

Šiuo metu Lietuvoje jau yra 
susikūrusios 9 komandos; po 
kelias Vilniuje ir Kaune, po 
vieną Utenoje ir Šalčininkuose. 

Dvi stipriausios mūsų beisbolo 
komandos bandė laimę šių metų 
Sovietų Sąjungos pirmenybėse. 
Vilniaus „Žalgiris" baigė 7-je 
vietoje, o Kauno „Audra" devin
toje. Šių komandų žaidėjai nuo 
ateinančių metų pradžios jau 
gaus atlyginimus už žaidimą. 

Ta pačia proga teko keliais 
sakiniais pasikeisti su 1989 m. 
Europos dailiojo čiuožimo meis-
tere Klaudia Leistner, Stepono 
drauge. 

K. — Klaudia, čiuožiate „Ice 
Revue". Galėčiau sužinoti jūsų 
honorarą? 

A. — Ne, tai sutarties pasi
rašymo paslaptis. 

K. — Keliems metams 
pasirašėte? 

A. — Dvejiems. Noriu nors 
dalinai atsilyginti tėvams už 
įdėtus pinigus, man žengiant 
pirmuosius žingsnius ant ledo. 

K. — Be abejo, stebėjote tele
vizijoje Europos pirmenybes. Ką 
galite pasakyti? 

A. — Moterų lygis buvo labai 
žemas. Rytų Vokietijos meisterė 
Hausmann nieko naujo nepa
rodė. Jos trenerė duoda tuos 
pačius elementus, kuriais ji 
„maitino" pasaulio meisterę K. 
Vitt. 

K. — Kas laimės moterų 
varžybas Halifakse? 

A. — Mano kandidatės yra 
amerikietės, kanadietės ir japo
nė. 

Pasakiau visiems trims lietu
viškai ačiū (tegul žino nors 
vieną lietuvišką žodį!), kartu 
palinkėdamas daug laimės Kle
vo lapo krašte. 
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Kol kas specialių stadionų dar 
neturime, bet IV PLS žaidy
nėms numatomi įrengti du sta
dionai. 

Kviečiame ir laukiame beis
bolo komandų iš užsienio — tai 
padidintų entuziazmą ir padėtų 
šios naujos sporto šakos populia
rinimui. 

A. Bandž ius , 
LBA atsakingas sekretorius 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chrtst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, CMcago 
Tai. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai) 

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MECHCAL BUIUDING 

6449 So. Pulmkl Road 
Valandos Dagai susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
T * . (708) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims 'šsipletusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
T * . (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Peikt . antr ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St . Chicago IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave Hickory Hills IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kablnato Ir bute: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ava . . Ctcaro 

Kasdien i iki 8 vai vak 
^skyrus trec Sešt 12 ik> 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 H. Mlchlgan Ava. . Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaaki Rd.. Chicago. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 2 - vai | 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDlCAL BUILDlNG 
3200 W. 81st Straat 

Kablnato ta*. (1-312) 737-1168: 
Razld. (708)385-4811 

Or. Tumatonto kablnatą parama 
DR. S. LAL 

SPFCIALYBE - VlOAUS LIGOS 
2454 W. 71at Straat 

(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
PansMnkams nuolaida 

2434 W. Uthuanian Plaza Court 
Tat. (1-312) 925-42M 

507 8. GHban, LaGranga. IL 
Tai. (708) 352-4487 

Kab. ta i . (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kadala Ava., 
Chicago, III. 60652 

Pirm . antr , ketv ir penkt 
pagai susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marųuette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

SURENDER KUM AR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal- susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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Valandos pagai sus'tanmą 

DR. FRANK PLECKAS 
Ootometnsias (Kaiba lietuviškai) 

Tikrina akis. pntaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tai. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 
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T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Crvrurgi|a 
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Vai pirm , antr ketv ir penkt 

3 -k; 7 vv Tik Susitarus 

OR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71 «t. St.. Chicago. III 

Tai.: (1-312) 436-0100 
11800 Southvast Hlghv/ay 
Palo* Hatgnts. III. 60463 

(708) 361-0220 (708) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. P Ū S L E S IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (1 312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

Vak. VoV .lijo? dailiojo čiuožimo meisteriai Anuška Glezer ir Steponas 
Pfronr ' ' 

Kab. tai . (1-312) 585-0348: 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal Susitarimą pirm ir ketv 12-

6 9 antr 12 6 penkt 10 12 1 6 

EDMUNDS VIZINAS, M.D.. S.C 
Speciaivoe — Vidaus i>gu gydvtoias 

Ka'bame lietuviškai 
6'»£5 S. Archar Ava. (prie Ausdnl 

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

Kab. tai. (1-312) 586-3166: 
Narmj (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wa*t 63rd Straat 
Vai pirm. antr ketv ir penkt 3 6 

Seštadie-iiais paaai susitarimą 

l \ 



Gavėnios metu, kuriuo 

KELIU PASUKSIME? 
Gavėnios metu stengiamės 

savo gyvenimus ryškiau pa
kreipti Dievo link. Ta tema man 
vienas pažįstamas per kitą 
asmenį perdavė ortodoksų kuni
go parašytą straipsnį, pavadintą 
..Kaip nebenusidėti", atspaus
dintą katalikų žurnale \ew 
Covenant (III. 1990K Žurnalą 
perduodantysis straipsnį irgi 
perskaitė ir pridėjo savo 
komentarą, jog jam kliudė tai. 
kad straipsnyje neskiriamos 
mirtinos nuodėmės nuo mažųjų 
— taip pat kalbama apie persi
valgymą kaip ir apie svetima
vimą. Tad dabar jau kontrover
siniu tapusį straipsnį skaičiau 

tenka tik nenorėti blogųjų. 
Jom atėjus, reikia mokėti, būti 
pasiruošus protą, širdį užimti 
stipresniu už jas geru darbu. La
bai veiksminga bus ir malda, 
prašant Dievo parodyti tikrovę 
— ką tas veiksmas iš tikrųjų 
padarytų man ar mano artimui. 

4. Pritarimas. Kai jau galime 
įsivaizduoti veiksmą atlikę, 
tada duodame jam savo suti
kimą. Kada tam veiksmui pave
dame savo valią, prie pirmos 
progos jis bus įvykdytas. Jei tai 
senelių ar ligonių lankymas — 
artėjame prie Dievo. Jei tai pasi-
vogimas popieriaus iš darbovie
tės — tolstame nuo Dievo. Net 

„LAIŠKŲ LIETUVIAMS" 
40 METŲ SUKAKTIS 

Pokalbis su redaktorium kun. Juozu Vaišniu 

VYTAUTAS KASN1ŪNAS 

JEIGU ŠV. KAZIMIERAS 
DABAR ATVYKTŲ \ CHICAGĄ... 

su dar didesniu įdomumu. Ir iš jei ir nepasisektų nuodėmės 
tikrųjų, straipsnyje buvo taip, įvykdyti, nuodėmė širdyje jau 
kaip sakė. Tik autoriaus tiks
las nebuvo padėti atskir.i di
džiąsias nuodėmes nuo maiųjų, 
kad žinotumėm, ką sakyti per 
išpažintį. Autorius norėjo per
duoti labai svarbius dvasinio 
vystymosi dėsnius, kurie pasta
ruoju metu nebėra gvildenami 
religinėje spaudoje, bet kurie ir 
katalikų moralinėje teologijoje 
yra klasikai. 

Nors tas straipsnis davė pata
rimus kaip nebenusidėti, iš 
tikrųjų jame nurodomi dėsniai 
taip pat veikia ir ugdant 
dorumą savo charakteryje. Va
tikano II įžvalga buvo. kad 
neužtenka nuodėmės vengti, 
būtina ir dorybes ugdyti. Tame 
straipsnyje buvo analizuojama, 
kaip pagunda pavirsta į nuo-

įvyko. Panašiai ir su geru 
darbu. 

5. Palinkimas. Antrą kartą 
pakartoti veiksmą visuomet 
lengviau negu pirmą kartą pa
daryti. Penktoje stadijoje išsi
vysto palinkimas. Todėl doro
vingumo ugdyme taip svarbūs 
yra maži geri darbeliai — jie 
mus formuoja didesniems. Bet 
lygiai kritiškos yra ir mažos 
nuodėmės. Po Vatikano II-jo su
sirinkimo nedaug girdime apie 
nuodėmių skirstymą į mažąsias 
ir mirtinąsias, nes žinodami, 
kad mažųjų nereikia išpažinti, 
daug kas nekreipė į jas dėmesio, 
laisvai jas darė, o paskui, kaip 
pagal šį dėsnį ir turėjo išeiti. 
pasidarė nebeaišku, kas yra 
nuodėmė ir kas ne: jei nebegalė-

„Laiškai lietuviams" skaity
tojus ištikimai lanko jau 40 
metų. Tai graži sukak t i s . 
Malonu prisiminti kaip pirmą 
kartą susipažinau su šiuo žur
nalu. Tai buvo 1950 metais, 
švenčiant vasario 16-tos dienos 
i šk i lmes kažkokioje labai 
didelėje auditorijoje Ten per 
p e r t r a u k ą jėzui tas P e t r a s 
Kleinotas dalino pirmuosius 
žurnalo numerius susirinku-

— Platesnė lietuvių jėzuitų 
veikla Chicagoje prasidėjo 1949 
metais. J au buvo įsigytas mažas 
namelis, kuriame gyveno penki 
jėzuitai: keturi kunigai — Jonas 
Kidykas. Jonas Borevičius. 
Jonas Sukackas , Juozas 
Vaišnys ir vienas brolis — 
Petras Kleinotas. Visi supra-

siems lietuviams, kurių ten tome. kad būtina apaštalavimo 
buvo daugiau kaip tūkstantis, priemonė yra spauda, todėl 

Koks didelis susidomėjimas nutarėme leisti kokį nors laik-
tada buvo šiuo žurnalu. Išalkę raštį ar žurnalą Buvo visokių 
lietuviškos spaudos, mes ,,Laiš- pasiūlymų, bet pagaliau apsi-
kų lietuviams" spausdintus žo- sp rendėme leisti kuklų 
džius ryte rijome. Jei kitoje leidinėlį, panašų į Vokietijoje 
mūsų spaudoje buvo lyg ir kun. J. Bružiko leistus „Misi-
užmiršti šeimos ir jaunimo jonieriaus laiškus". Tad ir var-
klausimai. tai šiame žurnale jie das buvo parinktas ..Laiškai lie-
buvo labai atvirai keliami. tuviams". Nutarta, kad man 

Džiaugdamiesi šio žurnalo teks jį redaguo': Tad ir emiau-
garbingai nueitu jau gana ilgu si darbo. Pirmasis labai kuklus 
keliu, aplankėme jo redaktorių numeris pasirodė 1950 m. va-
kun. Juozą Vaisai, S.J., pateik- sario mėnesį, 
darni keletą klausimų. — Kas davė žurnalui toną 

— K a s buvo šio žurna lo ir kodė l buvo p a s i r i n k t a 
s u m a n y t o j a s ir p i r m a s i s p i rmiaus ia rašyti šeimos ir 
r edak to r ius? j aun imo klausimais? 

dėmę ir kaip toji nuodėmė visiš- J a i susilaikyti, tai nebeveikė 
kai asmenį užvaldo. Tiek nuo
dėmė, tiek ir dorybė nėra stai
ga mus užklumpantis dalykas, 
o palaipsniui vykstantis, iš 
..sėklos" augimo procesas. Jei 
pažįstame augimo stadijas, ga
lim pasirinkti, kas mumyse augs. 

1. Provokacija. Tai pati pir
moji mintis — pasiūlymas ką 
nors daryti. Jei tai blogas dar
bas, vadiname pagunda; jei ge
ras darbas — malonė. Tiek pa
gundos, tiek malonės mums 
nuolat ateina. Nei už pagundas 
esame kalti, nei dėl gautų malo
nių gauname nuopelnus. Ir tas 
ir tas ateina be mūsų valios. 

2. Sujaudinimas. Gavę mintį 
apie galimą veiksmą, patiriame 
kokį nors jausmą, emociją: ar 
patraukimą, ar pasišlykštėjimą, 
pasipiktinimą, a r beviltiškumą, 
ar nuliūdimą, ar malonumą. Jei 
gavome gerą mintį ir pajuntame 
jai pozityvius jausmus, bus daug 
lengviau tą veiksmą įvykdyti. 
Panašiai, neigiami jausmai apie 
blogą mintį padės blogo veiksmo 
išvengti. Tačiau sunkiau būna. 
kai gavę malonę pajuntame be
viltiškumo ar susierzinimo 
jausmą: arba blogai minčiai pa
juntame patraukimą, malo
numą. Norint būti geru. būtina 
kultyvuoti gerus jausmus gėriui, 
blogus jausmus blogiui. Mūsų 
materialistinėje, reklaminėje 
kultūroje, tai yra eiti prieš sro
vę. Bet be šio pagrindo, kitos 
pastangos bergždžios. 

3. Bendravimas. Jei antroje 
stadijoje neužkirtome tolimes
niam vyksmui kelio, tiek gero 
darbo, tiek ir nuodėmės, perei
name į trečią stadiją, kurioje 
gautoji malonė ar pagunda 
Įgauna vykdomąja jėgą. ener
giją. Pradedame bendrauti su 
teigiamais jausmais pastiprinta 
malone ar pagunda, fantazuo
dami jos įvykdymą Juo ilgiau 
leidžiame fantazijoms pintis 
šioje stadijoje, juo labiau užtik
rintas veiksmo įvykdymas. Ban 
dančiam mesti rūkymą cigare
tes surūkymas pradeda atrody
ti labai patraukliai. Norinčiam 
gera padaryti gali megstis gali
mybės aplankyti seneliu namus. 
Vienos fantazijos veda vienon 
kryptin. nulemia vieną galimy
bę; kitos fantazijos veda kiton 
Svarbu leisti rutuliotis fantą 
zijoms apie gerus darbus, už
tvenkti blogoms kelią. Ir neuž-

laisva valia ir tu nekaltas. Tad 
nebelikę ir ką išpažinti, o doro
vinis gyvenimas virto didžiule 
neaiškybe; 

Iš tikrųjų krikščioniškame 
gyvenime neutralaus, ,,\įdurio" 
kelio nėra. Kiekvienu savo ; 
veiksmu panašėjame arba į 
Kristų, arba į jo priešingybę. 
Taip ir prisipažįstame Mišių 
pradžioje: „nusidėjome minti
mis, darbais ir apsileidimais". 
Nedarymas gerų darbų — lygus 
nuodėmėms. Kristumi sekimas 
yra gyvenimo — visų veiksmų 
linkmė. Kiekvienu veiksmu 
ar atsisakymu veikti yra daro
mas apsisprendimas už ar prieš 
Kristų. O su nuodėme kovoti 
efektyviausia yra ne tik nuo jos 
bėgti, bet imtis gero darbo. 
Nesiskaitymas su šia dvasinio 
gyvenimo tikrove atveda į šeš
tą stadiją. 

6. Dorybė- Vergovė. Pakarto
tinis kooperavimas su Dievo 
duotomis malonėmis išugdo mu
myse dorybes. Pasiekiame sta
diją, kad kenčiantį, varge esantį 
žmogų visuomet pastebime ir 
gavę malonę jai ar jam padėti, 
nedvejodami, savęs nežiūrė
dami, visuomet padedame. Tai 
yra geras darbelis, išugdytas į 
įprotį ir tapęs dorybe. Deja, 
panaši dinamika veikia ir su 
blogais darbais. Pasiekę tą sta
diją nebegalime savęs sulaikyti 
nuo žalingo veiksmo — nuo ten
kinimo kiekvienos toje srityje 
pagundos, kol ji tampa pirmiau 
įpročiu, o paskui asmenį paver
giančia adikcija. Išsivaduoti iš 
šią stadiją pasiekusio blogio 
nebeužtenka paprastos valios. O 
visos adikcijos ilgainiui vienaip 
ar kitaip nuveda ir į fizinį su
sinaikinimą. 

Padėti žmonėms nugalėti įvai
rias adikcijas veikia įvairios 
anonimines savitalkos grupės, 
vadinamuoju 12-os žingsnių me
todu, kurių pirmieji yra pri
pažinti sau ir kitiems, kad ši 
yda yra tave pavergusi, kad esi 
prieš ją bejėgis, ir maldauti, kad 
Dievas gelbėtų. Straipsnio au
torius kunigas rašo: ..Tikėk ma
nim: yra atvejų, kai joks žmogus 
ir joks kunigas tau nepadės. 
Tada belieka šaukte šauktis 
Dievo. O jis išgirsta kiekvieno 
bėdoje e=ančio žmogaus šauks
mą". 

a.j.z. 

Kun. Juozas Vaišnvs, ..Laišku lietuviam- redaktorius. 

— Aišku, kad laikraščiui ar 
žurnalui toną turi duoti pats 
redaktorius. Nusprendėme ypa
tingą dėmesį kreipti į šeimos bei 
jaunimo problemas dėl to, kad 
ši sritis mūsų spaudoje buvo la
biausiai apleista. Kai kurie in
tymesni šeimos a r jaunimo 
klausimai buvo laikomi tabu. 
nors kitataučių spaudoje jie 
plačiai ir atvirai nagrinėjami 
Mums atrodė, kad apie tai 
rašyti yra būtina Daugumui 
skaitytojų atviras šių klausimų 
nagrinėjimas labai patiko, bet 
atsirado ir tokių, kuriuos šis 
atvirumas šokiravo. Į tai ne
kreipdami dėmesio, mes ėjome 
ir toliau užsibrėžtu keliu. 

— K i e k t e k o g i r d ė t i , 
p i rma i s i a i s me ta i s t u rė jo t e 
l a b a i d a u g skai ty tojų , be t 
d a b a r t u r b ū t j au sumažė jo? 

— Žinoma. Pradžioje spausdi
nome 8000 egzempliorių. Di 
deliais kiekiais siuntinėjome į 
Vokietiją, kai ten dar gyveno 
daug lietuvių. Dabar spaus 
diname tik apie pustrečio tūks
tančio. Senieji miršta, o jau
nimas neįsijungia į prenumera
torių eiles. Gal tų mirusiųjų ar 
jau negalinčių paskaityti vietą 
užims skaitytojai iš Lietuvos. 
Dabar jau Lietuvoje yra dau
g iau ka ip p u s a n t r o š imto 
prenumeratorių. J iems žurnalą 
užsako gimines. Kai kuriems 
siuntinejame nemokamai 

— B ū d a m a s r e d a k t o r i u s , 
r a š o t e įva i r i aus iomis temo
mis, be t k u r i t e m a i šp l auk ia 
iš š i rd i e s gelmių? Kokios 
d ienos , sėd in t r e d a k t o r i a u s 
kėdėje , y r a dž iaugsmingiau
s ios , k o k i o s l iūdniaus ios? 

— Jeigu matai, kad tema yra 
aktuali , naudinga, reikalinga, 
tai gal ji ir labiausiai išplaukia 
iš š i rd ies . R e d a k t o r i u i 
džiaugsmingiausios dienos yra 
tos, kai gauni gerų. aktualiu, 
gerai paruoštų straipsnių, o 
liūdniausios, kai. neturėdamas 
pakankamai gerų straipsnių, 
turi dėti tai, ka turi . kad tik 
galėtum kaip nors užpildyti tuos 
36 puslapius. 

— J ū s iš Lietuvos į užsienį 
išvykote studijuoti, b ū d a m a s 
22 metų. Pasku i 12 metų 
gyvenote vokiečių ir i talų 
ka lbų į takoje. O k a i p t a d a 
buvo su suvalkiet iška t a rme? 

— Gyvendamas svetimoje ap
linkoje, vis dėlto lietuvių kalbos 
neužmiršau, nes buvau gavęs 
gerą pagrindą iš savo tėvų. 
kurie, nors neišėję jokių mokslu. 

Apie tai t i lpo straipsnis 
..Drauge" šv. Kazimiero šventes 
išvakarėse, kovo 3 d. Pavaizduo 
damas tai, ką žinome iš apsilan 
kančių iš Lietuvos apie medici 
ną Lietuvoje, straipsnio auto
rius užbaigia klausiniu, ką at
sakytų Šv. Kryžiaus ligonine, 
jeigu jau senokos praeities 
ligonis šv. Kazimieras dabar 
atvyktų į Chicagą pasigydyti. 
Kaip žinome, šv. Kazimieras 
mirė nuo tuberkulozės-džiovos 
(Z. Ivinskis. Šv. Kazimieras, psl. 
47). Jeigu minimo straipsnio 
autorius rekomenduotų tok) 
ligonį į Šv. Kryžiaus ligoninę, 
tesprendžia gydytojai apie 
straipsnio autoriaus medicininę 
nuovoką. O ligoninė gerai pa 
darytų tokiam ligoniui re 
komenduodama jam reikalingą 
sanatoriją. 

Straipsnio autorius jau daug 
ka r tų siūle Šv. Kryžiaus 
ligoninei parsivežti ligonių iš 
Lietuvos. Jis paraše net grasi 
nantį laišką kardinolui J. Ber 
nardin. Chicagos arkivyskupui. 
kaip jis pasielgs, jeigu kar-
dinolas neprivers Šv. Kryžiaus 
ligonines parsivežti iš Lietuvos 
laiško autoriaus parinktu ligo 
nių. Žinome iš informacijos ir 
faktu, kad Lietuvoje yra gerų 
gydytojų. Straipsnio autorius 
teisingai pavaizduoja stoką 
Lietuvoje medicinos įrankių ir 
medicinos. Žinome, kad Vakarų 
Europoje yra įstaigų, kurios 
įori padėti Lietuvai šiuose 

reikaluose ir šiek tiek padeda 
Straipsniu autoriaus dažnai 

minima A.L.K. labdariu sųjun 
ga gerai padarytu susikoncen 
truodama. kaip šios pagalbos 
Lietuvai suteikti, užuot nuolat 
mokiusi, ką turėtu padaryti Šv 
Kryžiaus ligonine. Straipsni" 
pabaigoje autorius pamini \ is 
eilę tokių savo žygių. Paskuti 
niu pamini, kad jo pasiūlymas 
pakviesti iš Lietuvos kunigą 
kuris S\ Kryžiaus ligoninėje 
pasimokytu kaip patarnauti 
l igoniams kape l ionau t i . 
nebuvęs priimtas. Iš tikru;1; 
autorius tokio klausimo niekam 
ki tam neužnune. tik vienai 
ligoniams patarnaujančiai vie 
nuolei Autoriui dora žinoti, kad 
tokj reikalą, jeigu jis iškilti, 
spręs ne j i s . o kuris noi s 
Lietuvos vyskupas, parinkęs 
kunigą ir kreipdamasis i kokia 
no r s ligonine Europoje ar 
Amerikoje. Iš savo patirties 
galiu pasakyti, kad iki šiol tokio 
atvejo Lietuvoje nebuvo. Ir 
ligoniams patarnauti mokomi 
būsimieji kunigai kunigų semi
narijoje. Taigi tokį savo 
pasiūlymą autor ius turėtu 
parašyti kuriam nors Lietuvos 
vyskupui. Jeigu kuris vyskupas 
ai jo p a r i n k t a s kunigas 
kreiptųsi tokiu reikalu j Sv. 
Kryžiaus ligonine, tai būtu 
kitaip priimta, negu autoriaus 
pareikšta k u n nors kitam 
mintis. 

Vysk. V. Brizg>* 

kalbėjo gana taisyklingai lietu 
viškai. žinoma, kartais įterp 
darni kokį skolinį iš vokiečiu ar 
slavų kalbų. Kiek pamenu, jų 
kalboje nebuvo labai daug 
c h a r a k t e r i n g ų suvalkiečių 
tarmes žymių, tad ir mane iš 
kalbos ne visi tuoj palaiko su 
valkiečiu. nors esu ginies ir 
augęs Marijampolėje. 

— D a b a r J ū s esate įrikiuo-
t a s į ka lb in inkų eiles. Kas 
paskat ino šia sritimi domėtis: 
kalbinia i gabumai .mei lė sa
vajai k a l b a a r dar kas nors? 

— Gimnazijoje turėjau ypa 
tingą pa l inkima i lietuvių 
kalbą. Jeigu nebūčiau ėjęs i 
kunigus, tai tikriausiai būčiau 
studijavęs lituanistiką. Ar aš 
turiu šioje srityje ypatingu ga
bumu, nežinau. Prof. A. Salys 
vis sakydavo, kad aš turis lietu
vių kalbai įgimtą „uoslę". 

— Kiek m e t ų jau J ū s reda
g u o j a t e , , L a i š k u s lietu-
v iams " 

— Kaip jau minėta, pradėjau 
juos redaguoti nuo pat pirmojo 

numerio. Kai 1963 m. pabaigoje 
turėjau išvykti > Kanada, redak 
toriavima perėmė kun. K. Tri
makas J i s redagavo šešerius 
metus. Nuo 1970 metų pradžios 
iki dabar vėl man tenka tęsti ši 
darbą 

— Kas d a b a r s u d a r o „Laiš
kų l ie tuviams" redakci jos ir 
adminis t rac i jos š tabą? 

Trečiame viršelio puslapy 
je visuomet rašoma, kad re 
dakcijos nariai \ r a kun. A. 
Saulaitis. D. Bindokienė, V 
Kasniūnas, -I Kuprys. N. Užu 
balione, (i. Vakaris. Techninė 
redaktorė T, Bogutiene. 
Administratore A. Likande 
r iene J i e visi daugiau ar 
mažiau padeda, bet pagrindinis 
darbas tenka redaktoriui. 

— Kasmet jus ske lb i a t e 
s t r a i p s n i o k o n k u r s u s su
augus iems ir j aun imu i . Koks 
y r a jų p a g r i n d i n i s t ikslas? 

Konkursų tikslas yra dvi 
gubas: paskatinti jaunimą ir su 
augusius rašyti: gauti geriau 

< N u kelt a i 5 psl.) 
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Pagaliau nutariau, kad atėjo laikas mūsų, 
nei kovai. Tikslas užimti Leliūnus. Išdrasky 
bus. Kas po to?... Kas žino.. Taip mintijau vic 
naktį kankinaus,galvodamas ir svarstydar: 

Prieš akis vis įkyriau stojosi ištisos g»-
panoramos. Jaunystė, gyvenimas laisvėje. 
pramogos ir visa eilė nebesugrąžinamų dienu 
palyginus su dabartimi tai tik gyvenimo pa; 
Viešpatie, dūsavau, kur Tavo Valia žmogu 
sidurti? Ir už ką? Nejaugi tai bausmė? Die 
kaip man, kad mama sakydavo. Ne! Taip ' 
kažin koks neišaiškinamas bandymo laikas. -
ding, turime kentėdami ištesėti. Tai palyg" 
biblijinę Abraomo istorija. Argi ir mes tok 
dymui skirti. Visa mūsų lietuvių tauta0 Ne' I 
būti?! O gal iš tikrųjų es* me. Tau Viešpatie, p 
bet neišmanydami nepajėgiam to suprasti u 
Ne! Negaliu patikėti, kad taip gali būti Neg 
žemė pašvęsta Tavo Švenčiausiai Širdžia 
vesta Marijos garbei... Ne. Ji , kad taip ž.ia 
tum, Dieve, užrūstinti negalėjo. O ne! 

Bet, Viešpatie, atleisk, o gal iš tikrųjų " 
beturi jokios galios žemėje velniams įsiga 

Varčiausi ir niekaip negalėjau užmigti, o tos min
tys vis lindo ir lindo galvon. Jos viena kitai priešta
ravo, mano svarstymus paneigdamos. o kartais gal ir 
pati Dievą rūstindamos. . Negeros mintys. Labai ne
geros... Krūptelėjau. Kažin kas tamsoje mane palietė. 
Pašokau! 

— Aš. vade. — pažinau Žolelės balsą. 
— Sekimas sutvarkytas. Per naktį budėję vyrai 

ilsisi. Atnešiau karštos arbatos. Sriubtelk gurkšnį... 
— šalia sėdėdamas ant šieno, kalbėjo Žolelė. 

— Ką darom, vade? 
— Taigi... 
— Per ilgai čia užsibūti, nieko neveikdami. 

negalim. 
— Aš ta žinau. 
Tylėjau ir sriūbčiojau arbatą. Pakilęs apėjau visus 

sekimo postus. Žvilgterėjau i miegančius vyrus ir. kaip 
niekur nieko, pasibeldžiau i trobelės grindis Alksni 
nis atidarė dangtį ir įsirioglinau vidun. 

— Vade! 
— Šša... Atėjau pas tave pagalbos. Alksnini. Tu 

likai vienintelis, kuris sukūręs man papasakotas 
s, anoji pasakas gali mums padėti Kitaip — aš nebežinau nei 
m ban ką daryti Reikalai kasdien prastėja. Viskas mūsų 

nenaudai. Atėjo laikas veikti... 
Su Alksniniu viską aptaręs vėl nulindau žemyn. 

Nusisukau į juodą kertę ir tyliai tariau: 
— Tavo pagalbos. Viešpatie prašau!... Padėk 

mums! 
Mano planas, kiek iš patyrimo žinojau, derinosi su 

sovietines santvarkos planais. Užplanavę miško 
valymą jie, beveik tikra, mažai kreipė dėmesio į mažus 
nutikimus Pagal juos - kol visas procesas neparuoš 
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iš tikrųjų Tavo Karalystė tik danguje' ' gal. Tu tas, tai ir javams byrant jų kirsti nevalia... Tas viskas 
Viešpatie. Karalių Karaliau.esi jau apl> žemę0., mūsų naudai Tuo pasikliaudamas susilaikiau nuo 

numatyto Leliūnų puolimo, kol nuodugniai neištirsiu 
padėties. 

Pirmąjį i mūsų būsimąjį žygį siunčiau Alksnini. 
Mums žūtbūt reikia kuo daugiau ir kuo tikslesnių 
žinių; jos labai sumažėjo Leliūnuose padėčiai pasikei
tus ir labai jau sustiprinus sargybas. 

Tuo pačiu jau buvo ištisas mėnuo, kaip paskutinį 
kartą kalbėjausi su Aiva ir Ūdre. Dieve, kaip jos ten 
laikosi? Kaip mano namai'' Tai vis klausimai be 
atsakvmu. Alksninio sugalvotas skerdžiaus mitas, šiuo 
tarpu, buvo labai parankus tai nežinomybei išspręsti. 

Aišku buvo. kaip diena - reikia pulti pulko šta 
ba. Turi būti suduotas skaudus smūgis visai sugalvo 
tai miškų valymo akcijai Kitaip Leliūnų puolimas bū 
tų bereikšmis Jis. žinoma, gali būti sėkmingas,bei — 
betikslis ir bereikšmis. Tokie maži grypštelejimai pil 
ni pavoni ir rizikos. Leliūnų iš okupanto neišvaduosi, 
jie ir teliks tik mūsų ryžto simboliu. Mums svarbiau 
laiku - trumpam ar ilgam sujaukti visa miškų valy 
mo planą, o, be to. tegul dar skardžiau pasklinda le 
gendos apie tą - ŽALIĄJĮ VELNIĄ... 

Šyptelėjau, kai Žolelė pasakojo, kaip Alksninį 
klausinėjo apie to Žaliojo Velnio žygius Niekad"- ir 
sapne nesapnavau, kad aš su savo vyrais tapsime tokio
mis pabaisomis. Ir sugalvok tu man'... 

Tačiau, kai jau esu juo apšauktas, tai, patikėkite 
man. tas mane drąsino 

Viską planavau taip. kad tas /aliojo Velnio žygis 
su visais jo žaliaisiais ragais butu siaubingas... 

A. . Viešpatie, vel dūsavau. Prielaidos Prielai 
dos Bet jau nieko nebepadarysi ir nepakeisi Menkos 
jėgos prieš daug pajėgesni priešą (ialima sakvti prieš 
milžiną.. Bet taip atsitinka Tokiu pavyzdžiu yra Do 
vydas nugalėjo Galijotą. 

'Bus daugiau i 

i 
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ViUUl i l SBH8 
Į S P Ū D I N G A S VASARIO 

16-OSIOS M I N Ė J I M A S 
Kasmet Clevelande Vasario 

16-osios minėjimus rengia Akos 
skyriai ir LB apylinkės valdy
bos. Sekmadienį, vasario 18 d., 
Dievo Motinos parapijos salėje 
susirinko didokas Clevelando 
lietuvių būrys. Iškilmingąją dalį 
anglų ir l ietuvių kalbomis ati
darė Alto Clevelando skyriaus 
valdybos pirmininkas A. Pau-
tienis. Įnešus vėliavas. Čiurlio
nio ansamblis sugiedojo himnus 
ir maldą už žuvusius Lietuvos 
l a i svės kovose . Po k u n . 
Gedimino Kijausko invokacijos, 
Viktorija Jankauskai tė perskai
tė Nepriklausomybės aktą. To
liau sekė Ohio gubernatoriaus 
ir kitų valdžios atstovų prokla
macijos, kiek užsitęsusios svečių 
kalbos. 

Žiūrovai su entuziazmu ir 
ovacijomis pasveikino Povilą 
Pečiulaitį, Lietuvos partizaną, 
daug nukentėjusi antikomunis
tinės rezistencijos dalyvį, po ilgų 
kančių ir pastangų vos prieš 
metus atvykusį pastoviam ap
sigyvenimui Amerikoje. Jo kal
ba buvo neilga, santūri , ben
drais bruožais atpasakojami 
mūsų tautos Golgotą. Šiek tiek 
pasigedome jo asmeniškų išgy
venimų santraukos. 

Plojimais, gėlėmis ir atsisto
jimu buvo pagerbti nepriklauso
mybes kovų dalyviai, Aleksand
ras Johansonas ir Jonas Bar-
niškis. Tai buvo graudus ir pa
kilus momentas, pagerbiant gy
vus mūsų istoriniu kovu daly
vius. 

Po t rumpo Clev< lando latvių 
sąjungos pirmininko sveikini
mo, Dalia ir Henrikas Bankai-
čiai pristatė publikoje esančius 
svečius. Henrikas Bankai t is 
publiką supažindino su svečiu— 
kalbėtoju William J. H. Hough 
III. Tai iškilus tarptautinės tei
sės žinovas, mokslinių raštų au
torius, kuris specializuojasi Pa
baltijo tautų teisiniuose klausi
muose. New Yorko Teisės kole
gijos 1985 metų žurnale, didelio 
formato leidiny, kurį man su 
malonumu autografavo kalbėto
jas, yra jo beveik trijų šimtų 
puslapių mokslinis darbas, ku
riuo įrodomas tarptaut inės tei
sės įstatymų laužymas. Sovietų 
Sąjungai aneksavus Pabaltijo 
kraštus . Graudu skaityti „slap
tus '" sovietų vyriausybės nuro
dymus ir direktyvas apie Pabal 
tijo t au tų t rėmimu procedūrą. 
Autorius savo tvirtinimus doku
mentuoja autentiškomis sutar
čių citatomis ir istorinių įvykių 
pavyzdžiais. Jo kalba buvo 
įdomi ir todėl, kad jis lankėsi 
Lietuvoje ir su malonumu paste
bėjo, jog Vilniuje Lenino gatve 
vėl vadinama Gedimino gatve, 
o Marijampolės miestas atgavo 
savo senovinį vardą. Kalbėtojas 
pozityviai iškėlė Sąjūdžio veiklą 
ir kr i t ikavo JAV vyriausybės 
tylą Pabaltijos tautų laisvės sie
kime. „Jei skelbiamos sankcijos 
protestuojant prieš segregaciją 
Pietų Afrikoje, jei sugriauta 
d ik ta tūra Panamoje, tai Pabal
tijo tautų laisvės šauksmas at
simuša į kurčias ausis", kalbėjo 
Elough. J is atmeta argumentus, 
kad nepriklausomos Pabaltijo 
valstybės negalėsiančios ekono
miškai egzistuoti, primindamas, 
jog po Pirmojo pasaulinio karo 
aistru IUSIOS savo nepkriklauso 
tnybę, per laisves laikotarpi jos 
pasiekė labai aukštą ekonominį 
lygi ir galėjo konkuruoti su Da
nija ir Olandija. Kalbėtojas 
išdėstė būtinus atsikūrusioms 
valstybėms teisinius bei eko
nominiu- reikalavimus ir pabrė
žė, kad Lietuvos laisvės šauks 
mą išlaikė Amerikoje ir kitose 

laisvo pasaulio šalyse gyvenan
tys lietuviai. 

Tai buvo konkreti paskaita, 
kuri skyrėsi iš iki šiol girdėtų, 
balsus gaudančių, politikierių 
laisvės pažadų. Klausytojai jam 
ilgai ir karštai plojo. 

Po pertraukos publika pasvei
kino plojimais Čiurlionio an
samblį, o iš Lietuvos atvyku
siam vadovui ir dirigentui Ge
diminui Purliui sukėlė ovacijas. 

Girdėjome naujas dainas ir 
jutome tvirtą dirigento ranka. 
Ypačiai k lausytojus žavėjo 
„Lietuva", o sudainavus „Ju
rą", k l a u s a n t i s nuostabiai 
skambančio refreno, „tikėk savo 
ošiančia jūra", publika sustojo 
ir reikalavo „bis". Toks buvo 
didelis publikos entuziazmas, 
kad ansamblis buvo priverstas 
prailginti savo programą. Su
d a i n a v u s „ L i e t u v a , mano 
šiaurės pašvaistė" (Brazdžionio 
žodžiai ir S tepo Sodeikos 
muzika), ne vienam išspaudė 
ašaras, ansamblis išreiškė savo 
džiaugsmingus jausmus su įspū
dinga daina „Sveikinam", kurią 
aranžavo Gediminas Purlys. 

Tas minėjimas skyrėsi iš dau
gumos iki šiol surengtų tuo. kad 
pagrindiniai programos atli
kėjai, kaip Povilas Pečiulaitis ir 
Gediminas Purlys, yra mūsų 
tautiečiai iš tėvynės Lietuvos. 
Pagrindinis kalbėtojas Wm. J. 
H. Hough nedirgino mūsų jaus
mų balsų gaudymu ar tuščiais 
pažadais, bet įrodė savo nuošir
džias p a s t a n g a s t e i s in i a i s 
argumentais reikalauti Pabalti
jo tautoms laisvės. Rengėjams 
priklauso padėka už programos 
sudarymą. 

A. M. Balašai t ienė 

A.a. Leonas Barauskas vaidina lietuvių so-noje. 

REMKIME „SŪKURIO" 
Š O K Ė J U S 

Po gražaus Kauno „Sūkurio" 
koncerto sausio 29 d., grupė kle-
velandiečių pasiryžo globoti ir 
padėti šiam baliniam šokių 
vienetui, kuris savo šokio meni
niu lygiu žavėjo publiką. 

O padėti reikia visokeriopai. 
Vykstant į šokių konkursus/tur 
nyrus susidaro daug išlaidų ne 
tik kelionėms, bet ir aprangai. 
O reikia ne tik gerai atlikti 
šokius, bet ir atitinkamai apsi
rengti, nes pasauliniuose turny
ruose vertinamas ne tik šokis, 
bet ir šokėjo apranga. Teisėjai 
t a š k u s duoda ne t ik už 
atliekamu šokių judesių pre
ciziją ir grakštumą, bet ir už 
kostiumo grožį ir tinkamumą. 
Be to. labai jiems reikalingas vi
deo aparatas filmuoti jų šokius 
turnyruose ir juos tobulinti. 

Visi prašomi paremti šiuos lie
tuvių balinių šokiu menininkus 
Jie mūsų tėvynes vardą garsina 
visame pasaulyje. Visos aukos 
bus atiduotos šokėjams, kurie 
mus informuos apie jų daly
vavimą bet kur ir bet kada 
vykstančiuose šokiuose. Čekius 
rašyti „Sūkur iu i " ir siusti 
„Taupai" (#390 „Taupa" Lithu-
anian Credit Union. 767 E. 185 
St.. Cleveland. Ohio 44119> 

„Sūkurio" globos komitetą su 
daro Dana Čipkiene Vincas 
Gelgotas, Jolita Kavaliūnaite. 
Nijole Kersnauskaite ir Gražina 
Kudukienė. j ^ 

R E N G I M A I 
Kovo 18 Kaziuko muge 

DMP salėse. 
Ba landž io 21 — „Grandi

nėles" koncertas DMP audil 
joje. 

Gegužės 5-6 — Čiurlionio an
samblio 50 metų sukaktis 

Spal io 6-7 — „Dirvos" 75 
metų sukaktis . 

Prieš penkiolika metų 19^5 
m. kovo 21 nutilo Levio balsas. 
Sodrus, gilus ak tor iaus ir 
deklamuotojo balsas. Jaunas 
dar buvo vyras, nė keturiasde
šimt devynerių neužbaigęs. 

Leonas Barauskas gimė 1926 
m. gegužės 25 Želvaičių kaime. 
Telšių artumoje. Baigęs Telšių 
amatu mokyklą ir porą metų 
pasimokęs Vilniaus Aukštesnio
joje technikos mokykloje, 1944 
m. turėjo Lietuvą palikti. Apsi
gyvenęs Kasselyje. 1948 m.-ba*-
gė lietuvių gimnaziją. Vaidybos 
meną pažinęs dar Lietuvoje. 
Telšių Žemaičių teatre , šalia 
gimnazijos, Kasselyje trejus 
metus lankė ir Ipolito Tvirbuto 
dramos studiją. \ Kanadą 
emigravo 1949 m. ir apsigyveno 
Montrealyje. \ Ameriką su 
šeima persikėlė 1963 m. ir iki 
mirties liko Chicagoje. 

Šalia tiesioginio, duoną pel
nančio darbo Montrealyje įsi
jungė į lietuvių teatrinę veiklą. 
Čia sukūrė keletą pirmaeilių 
vaidmenų: Gluosnį Antano 
Škėmos „Živilėje": Kazį A. 
Škėmos „Pabudime"; Girdvainį 
Kazio Borutos „Baltaragio ma
lūne": Zbignievą Balio Sruo
gos „Milžino paunksmėje". 
Pastarieji du vaidmenys įrašyti 
Montreal io Dramos t e a t ro 
plokštelėse. 

Chicagoje vaidino Seimą 
Kris t i jono Donelaičio 
„Metuose"; Žilviną K. Jurašū-
no „Eglėje žalčių karalienėje" ir 
Karalių Birutes Pūkelevičiūtes 
sceniniame pastatyme, o taip 
pat ir vėliau režisuotame filme. 
Dariaus Lapinsko operų „Kara

liaus Mindaugo" ir „Maro" pa
statymuose atliko pasakotojo 
vaidmenį. Su Aldona Stempu- t 
žiene bei Darium Lapinsku 
lankė Pietų A: erikos lietuvius. 
Dar buvo pla uotą, bet nebe-
įvykdyta. panaši išvyka į 
Australiją. Plačiai reiškėsi kaip 
deklamatorius, savo ta lentu 
ypač džiugindamas Chicagos 
tautiečius ir Santaros-Šviesos 
suvažiavimu dalyvius Tabor 
Farmoje. 

Be minėtu ir neminėtu įrašų 
jam gyvam tebesant, pirmose 
mirties metinėse, 1976-siais, Le
vio draugai išleido jo vaidybinių 
bei dekiamacinių per l iukų 
plokštelę, :suptą į puošnų 
albumą, paprasta, bet daug sa
kančiai pa\,:dintą „Leonas Ba
rauskas". Jo viršelyje — Zitos 
Sodeikienės -ukurtas Levio por
tretas. A. T Antanaičio. Hen
riko Nagio. D. Lapinsko bei Ka
zio Bradūno tekstai (pastarojo — 
eilėraštis s ir daugiau kaip 30 
įdomių nuotraukų, vaizduo
jančiu Levin gyvenimą šeimoje 
bei scenoje Tai paminklas, ko
kio retas prieSjl miręs aktorius 
tesusilaukė. 

Neturėjau progos tapti Leono 
artimu draugą, bet mudviejų 
pažintis užsi įezgė prieš daugelį 
metų ir tvėi iki jo mirties. Tai 
buvo p-,' ąjj pavasar į ir 
pirmąja vasara po karo. 1945 
metais. Ra\ nsburge. Vienam iš 
gražiausiu švabijos miesčiokų. 
Užuodę, k jis bombų beveik 
nekliudytas, kad galima gauti 
kambariu ir butų, ten susispie
tė gal pora l akstančių lietuvių. 
Jų tarpe ir "9-metis Leonas. Aš 

CLASSIFIED GUIDE 
gyvenau Kresb ronne , pr ie 
Bod ̂ nsee. Į Ravensburgą dvi-
ra( i atvažiuodavau pas brolį ir 
pa- įkdavau po keletą dienų. 
Ten knibždėjo ir didelis būrys 
jaunimo. Ne dešimtys, o keli 
šimtai. Tą svaigią vasarą niekas 
jokių darbų nedirbom, jokių 
mokslų nėjom. Tik maudėmės, 
sportavom, Antano Urbono 
užeiginėje, kalno papėdėje, ger
davom alų ir mostą. Tik dai
navom, dainavom, dainavom. 
Prancūzų ir marokiečių išlais- ' 
v in t i , mais to pak ie tė l i a i s 
aprūpinti... Keista, kad iš kelių 
š imtų t en s u t i k t ų , kelių 
dešimčių a r č i a u pažintų 
jaunuolių begaliu prisiminti tik 
keletą. Jų tarpe visiems lai
kams išliko Leonas. Net nepa
sakyčiau kodėl. Jo balsas? Jo 
jaunatviški pokštai? Nežinau. 
Bet kai beveik po 20-mečio susi
tikome Chicagoje, susitikom, 
t a r t u m t ik v a k a r bū tume 
matęs i . P a s k u i susit ikinė
davome Tabor Farmoje. Iki jam 
paskutinio septyniasdešimt ket
virtųjų rugsėjo. Rašydamas šį 
prisiminimą, patikrinau savo 
dienoraštį. Radau 1975.111.26 
įrašą: „Pereitą šeštadienį Čika
goje mirė Leonas Barauskas. O 
pereitą rugsėjį Tabor Farmoj 
kartu dainavom. Jis pyko, kad 
nepataikau su savo bjauria 
klausa..." Įrašas, veikiausia 
kliaujantis pirma spaudos žinia. 
Mirties diena turėjo būti penk
tadienis. Bet tai tik tarp kitko. 
Šypsausi, skaitydamas, kad „jis 
pyko". Ir prisimenu, kad T.F. 
parke, ratu sustojus dainuojant, 
buvau šalia jo ir buvau aprėk
tas už „išvirkščią gerklę". Kas 
Levj pažino, supras, ką tas jo 
„pyktis" reiškė ir kiek ilgai 
tvėrė... 

Penkiolika metų. Tuomet jis 
paliko „gražiausią pasaulyje 
moterį" (jo paties žodžiai) ir du 
paauglius sūnus. Andrius dabar 
advokatas Kalifornijoj. Vikto
ras — garsėjąs baleto solistas 
Chicagos Lyric operoje ir St. Pe
tersburgo baleto grupės narys. 
Floridoje apsigyvenus Dana 
turbūt prisimena Levio plokš-
telėn įrašytus Vlado Šlaito 
žodžius: 

„Ir kai mūsų nebus,/ kai mus 
pergyvens miesto skersgatvis,/ 
ir kai jo nebebus,/ ano mielo, 
mažyčio skersgatvio, paliks tik 
mėnulis,/ ir j is liūdnas ieškos 
amžinoj mūsų meilės sandoros 
skrynioj / mūsų meilės 
švelnumo". 

Liko kas metai mažėjantis 
būrys Leono gerbėjų, kuriems 
drama šį tą reiškia. J ie Leono 
niekada nepamirš. 

Kovo 21 St. Petersburgo lie
tuvių bažnyčioje už Leono sielą 
bus aukojamos šv. Mišios, o po 
jų salėje įvyks paminėjimo 
programa. 

Alfonsas Nakas 
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RIMAS L. STANKUS 
(312 ) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate a rba«x t t e būti 
Rimo Slankaus ftiljentais Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai . 

o • B * KOMPIUTERIŲ 
pagalDa gahte PIRKTI a' PARDUOTI 
NAMĄ -n.este r pi - n;esėuose S42 
n.nga' patai naus 

J . BACEVIČ IUS 
BELL4MCE REA^'ORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KE 

778 2233 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
vaistuose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine Įstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski, Chicago. IL 60629 
(312) 767-6655 

L letuviams žinomas ir patikimas vardas 

a MLS. 

B A L Y S B U D R A I T I S 
N e m o k a m a i į k a i n u o j a 

j ū s ų n a m u s . 

Turėdamas :igų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel 
767 -0600 arba 7 7 8 - 3 9 7 1 . 

Adresas 6600 s . Pulaski Rd 
One stop Real Estate 

Namas apžiūrėjimui 
Sekmd.. kovo 1 1 d . 1—4 v. p.p. 

6210 S. Major 
6 kamb.. 30 metų. 3 did mieg mūrinis; 
valg kamb daug spintelių. TV kamb 
alummio apdaila; naujai įvest elektra; 
galima pasidaryti 4-tą mieg St Syms 
parapija Geras pirkinys. Skambinkite 
dabar 

No. 623—63 St. & Karlov Ave. 
2 butai Karališkas! Visas mūrinis su 3 
mieg kamb. kiekv bute Atremontuota 
virtuvė ir vonia; 3 kamb rūsyje išnuomoji
mui; 2 auto. mūrinis garažas Naujai įvesta 
elektra ir vandens šildymas; labai švarus 

No. 635 — 71 St. & Pulaski Rd. 
3 butai. 3 mieg 1 V2 vonios pirmame ir an
trame aukšte Mod virtuve su meažio 
spintelėm; naujas karšto vandens tankas 
ir šild sistema: platus sklypas: 4 kamb 
rūsyje; 2Vz auto garažas mūrinis Puikiai 
prižiūrėtas, geras pirkinys 

AR NORITE PARDUOTI? -

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

O'BRIEN FAMILY REALTY 
( 3 1 2 ) 4 3 4 - 7 1 0 0 

0 MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Š imai t is .Rea i tc r 
Nuosavybių oa'davinas Income 1 

5953 S Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

a» 

Gntuifc KMIECik REALTORS 

OI 7922 * ruUski Rd 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti u p..-kti na 
mus, kreipkite* i Danute >tayer. ii 
pro fes iona l ia i , sąž in inga i ,• 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimą* 
veltui. 

OLSICK & C O . , REALTORS* 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 (Eituty, 
(708) 257-710C '21 
. .Ranch" stiliau* nams >u iStisu • 
žemiau $100.000. Lemonte. 3 m i e g . 2l/s 
auto. garažas, moderni virtuve, aptveria-
kiemas; daugybe rūbinių. Arti mokyklų 
ir krautuvių. Skubėkite, greit parduosim' 
$ 9 9 . 9 0 0 . 

Ant kalniuko, puikioje Lemento apy
linkėje. Spht" stiliaus namas su rūsiu. 
sklypas virš akre Vitražinės durys, 
akmeninis židinys! 26 x 26 apšildomas ga
ražas Žavus pirkinys' $225.000 

OMS. 21 OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont. Ulines 6(M3° 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

Business IBP h/A STANIULIS Residence 
(312)257-7100 IIKrlM SIAniVMO (312) 257-5A4C 

Privatus asmuo l a i k o pirkti ChJca-
goįa arba priemiestyje arti Midway ae
rodromo 1 arba 2 butų namo. kur Į 
reikėtų remontuoti Skambint i p o 9 
va i . vakaro te l . ( 312 ) 434 8 2 3 5 . 

FOR RENT 

Išnuomojamas 6 kamb. butas 
suaugusiems: su baldais, 
apšildomas; Brightcn Parko apy!. 

Tel. 523-5291 

Kur yra dorybė, ten yra rami 
sąžinė: kur yra rami saiinė. ten 
yra pasitenkinimas; panašiai 
kaip — kur yra saulė, ten yra 
gėlės, o kur yra gėlės, ten yra 
kvepėjimas. 

F. Caballero 

TORGSYN TORG-YN 
5542 Geary Blvd., San Francisco, CA 94121 

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKES! 

Tv. vers 
TELEFONAI 

CAMCORDERS 
Vol tažas 127 220 

RADIJAI IR VCR 
RADI.io ĮRENGIMAI 

Tinkantys Sov. Sąjungai 
KOMPIUimAl 

Su niM$ku raidynu 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LŪPŲ DAŽAI 
SUVENYRAI 

Žemtautlom kalno* JAV-bet* 
Priimam uiaakymut tatptonu U W«y JA V nlatti. M kitų kraitų 

Pardundame automobiliu* gintinam* Sov tjungoj 
Parvedama pinigu*. Pakvietimai Ii .-••»'»o. 

Mus,, parduotuve tiuni'it viaokiu 
<-u»ių radiju* ir elektroniniu* p- . 
tai-u* i Sov. Sąjungą «u apmokėtu 
arba neapmokėtu muitu 

Valandos: 
pirm.-tredd. 11-6 
ketvirtd-seštd. 11-7 

600 LIETUVOS 
KRIKŠTO JUBILIEJŲ! 
paminėti apžvalginis leidinys jau 
išėjo iš spaudos. Redagavo J . 
Baužys. 

Knygoje dokumentinė medžia
ga, popiežiaus ir Lietuvos vyskupų 
laiškai, dvasinio atsinaujinimo pro
grama, keletas straipsnių, konkur
sai, leidiniai, medaliai ir ženklai, 
arkiv. Jurgio Matulaičio palaimintuo
ju paskelbimas, kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus paskyrimas ir platūs 
pasaulyje vykusių minėjimų 
aprašymai su arti 400 nuotraukų 
Vertinga knyga sau įsigyti ir kitam 
padovanoti. 

Išleido Jubilijaus vykdomasis 
komitetas, 315 psl . didelio formato 
Spausdino ..Draugo' spaustuvė 
Kaina su persiuntimu 14.50 dol Il
linois gyventojai dar prideda 96 cen
tus valstijos mokesčio Užsakymus 
siųsti. 

DRAUGAS 
4545 W 63 St. 

Chicago. III- 60629 

H E L P V V A N T F D 

Ieškoma moter is prižiūrėti du 
mažus vaikus ir gyventi kartu 
Reikia mokėti šek tiek angliškai 
Kreiptis: te i . 423-8762. Skam
binti prieš 2 vai . p.p. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10°'o—20%— 30"^ pigiau mokėsit uz 
automobil io ir ugnies draudimą pas 

mus 
F R A N K Z A P O L 1 S 

3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e e t 
T e l . — G A 4 8 6 5 4 

i —i 
E L E K T R O S 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Chicagos meste eidina Hirhu r 

užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-77S-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 



JAV kongr. John Miller kalba lietuviams Seattle per Vasario 16 minėjimą. 
Jis buvo vienas iš keturių kongresmanų nuvykęs į Lietuvą. Matyti Saulius 
Matas, LB iždininkas, ir Kathie Moritis. akompanavusi vaikučių dainoms. 

Nuotr V. Sparkytės 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Seattle, Wa. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ 

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė buvo paminėta Seattle 
Lietuvių Bendruomenės vasario 
10 d. 5 v.v. Latvių salėje. Prieš 
minėj imo pradžią pasirodė 
vaikučių ansamblis su dainele 
„Du Gaideliai". Jaunimo grupė 
didėja kiekvieneriais metais. 
Programoje dalyvavo 11 vaiku
čių. Ansamblio vedėja — Irena 
Blekytė, o akompaniatorė — 
Kathie Moritis. Buvo labai 
miela pasidžiaugti atžalyno 
pastangomis. 

Minėjimas formaliai prasidėjo 
su vėliavų įnešimu ir himnų su-
giedojimu. Seattle Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė Ina 
Bertulytė-Bray pasveikino visus 
dalyvius ir išsamiai apibūdino 
praėjusių metų Seattle Bend
ruomenės politine veiklą, taip 
pat paminėdama ateinančių 
metų užsimojimus. Seattle lie
tuviai, latviai ir estai ruošia 
bendrą parodą Nordic Heritage 
muziejuje. Paroda veiks tris 
mėnesius ir sutaps su tarptau
tinėm sporto rungtynėm Good-
will Gamės, kurios įvyks Seat
tle liepos mėn. Parodos tikslas 
— dalinai atsverti rusų temom 
perpildytas reklamas, surištas 
su Goodvvill Gamės pravedimu. 
Seattle arkivyskupija pakvietė 
Lietuvių Bendruomenę padėti 
suruošti lietuviškas Mišias 
katedroje liepos 28 d. Bend 
ruomenė žada iškviesti lietuvi 
kunigą iš didesnės lietuvių 
kolonijos, bus pravesta lie
tuviškos giesmės bei maldos, ir 
visi dalyvausime su tautiniais 
rūbais. Minėjimo dalyviams 
buvo pristatyta į Seattle iš Lie 
tuvos naujai atvykę broliai lie
tuviai emigrantai bei 5 lietuviai 
studentai iš Kauno politech
nikos instituto, kurie atvyko } 
Ameriką studentų apsikeitimo 
programos su Tacomos miesto 
Pacific Lutheran universitetu. 
Visi šie svečiai buvo nuoširdžiai 
pasveikinti šiltais plojimais. 

Kongresmanas John Miller. 
Lietuvių reikalų st iprus 

„LAIŠKAI 
LIETUVIAMS" 

(Atkelta iš 3 psl.) 
paruoštų straipsnių „Laiškams 
lietuviams". 

— Kaip žadate minėti žur
na lo 40 metų sukaktį? 

— Šios sukakties minėjimas 
bus balandžio 22 d. Jaunimo 
centre. 3 vai. po pietų Jėzuitų 
koplyčioje bus šv Mišios. 4 vai. 
konkurso premijų įteikimas, 
paskui menine programa ir 
vakar ienė . Minėjimas bus 
papras tas ir kuklus . Iš
kilmingas jubiliejus bus po 10 
metų, kai švęsime auksinį 50 
metų minėjimą. Ar tada dar 
„Laiškai lietuviams" tebeeis ir 
kas bus jų redaktorius, tik vie
nas Dievas težino. 

rėmėjas JAV Kongrese, atvyko 
į minėjimą su savo žmona. Savo 
kalboje jis pasidžiaugė, kad Lie
tuvoje vyksta nuostabūs įvy
kia i , kurių niekas nebūtų 
t ikėjęs prieš keletą me!ų. 
Kongresmanas Miller pranešė, 
kad už savaitės jis su trim kole
gomis iš Kongreso vyks į Lie
tuvą stebėti rinkimus vasario 
24 d. Jis prižadėjo, kad ir toliau 
dirbs JAV Kongrese už Lietuvos 
bei kitų Pabaltijo kraštų laisvę. 
'Vasario 22 d. kongresmanas 
Miller paskambino Inai Bertu-
lyei-Bray iš Berlyno praneš
damas, kad JAV Kongreso 
atstovams statomos kliūtys — 
neduodamos vizos važiuoti į Lie-
tvą. Vėliau išaiškėjo, k a d 
kongresmanai galėjo nuvykti į 
Lietuvą tik po rinkimų. Miller 
prižadėjo duoti pranešimą Seat
tle lietuviams, kai sugrįš iš 
kelionės). 

Toliau buvo latvių ir estų 
bendruomenių atstovų sveiki
nimai, po kurių Arūnas Gaurys, 
su šeima neseniai persikėlęs iš 
Lietuvos į Seattle gyventi , 
moksliškai išvystė temą. kaip 
žmogų bei tautą pake ič ia 
sovietų sistema. Minėjimo daly
v iams buvo l aba i įdomu 
pasiklausyti apie Sąjungoje 
mėginamą ugdyti naują pilietį 
— „homo sovieticus". Savo rim
tumu, švelnumu ir nuoširdumu 

Gaurys padarė didelį įspūdį. 
Jam žiūrovai šiltais plojimais il
gai dėkojo už nelengvą kalbą. 
Angelė Nelsier^. Vakarų apy
gardos pirmininke, padarė pa
grindinį minėjimo pranešimą, 
per kurį ji detališkai apžvelgė 
apygardos pastangas dirbti Lie
tuvos išlaisvinimui. 

Kalbėjo Karen Levvis, Seattle 
menininkė bei irkluotoja, kuri 
praeitais metais buvo Trakuose 
ir sportavo su Lietuvos rinktine 
irkluotojų komanda. Ji rodė 
skaidres iš Lietuvos irkluotojų 
kelionės į Ameriką. 

Po p e r t r a u k o s Lietučio 
šokėjai, vadovaujami Zitos 
Petkienės, pralinksmino žiū
rovus menine programa, pašok
dami patrepsėlį . varkijietį. 
vakaruškas, aštuonytį. landy-
tinį ir su klumpėmis — klumpa
kojį. Programai pasibaigus, 
buvo sugiedota „L ie tuva 
Brangi", ir tada visi susėdo prie 
stalų p a s i v a i š i n t i bendra 
suneštine vakariene. 

Minėjimo suruošimo įvairius 
darbus suorganizavo Neris 
Paiūniene. Pačią programą pra
vedė Saulius Matas ir Danutė 
Musteikytė-Rankienė. Virtuvės 
darbams vadovavo Dalia 
Tutlytė-Mrovviec, salę papuošė 
Vida Zvirgždytė-Farler, pa
talpas paruošė minėjimui Irenos 
Kinder ienės vadovaujamas 
komitetas, o Linas Erlingis su 
padėjėjais sutvarkė patalpas po 
minėjimo. Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo proga meni
ninkė Loretta Merner sukūrė 
ypatingai gražią programą lie
tuviškais raštais paminėti šią 
šventę. 

Ypačiai pasisekė lietuvišku 
knygų, meno bei suvenyrų 
parodėlė, k u r i veikė per 
minėjimą. Ją paruošė Neris 
Palūnienė su Rimo Bajoraičio ir 
Valerijos Sparkvtės pagalba. 

ZP 

MUZIKOS TEATRAS 

Birželio mėnesį Tinley Parke, 
Chicagos p r i emies ty bus 
atidarytas muzikos teatras, kur 
j aun imas ypač galės pasi
džiaugti roko muzikos koncer
tais . Į rengimas to muzikos 
teatro kainuos 20 mil. dol. Sta
to Gierczvk bendrovė. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

STEPONAS VIŠČIUS 
Staiga ir netikėtai mirė 1990 m. vasario 23 d. sulaukęs 

78 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje, gyveno Čikagoje. Palaidotas 
vasario 27 d Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Dėkojame kun. prel. D. Mozeriui už maldas koplyčioje. 
Dėkingi esame klebonui kun. A. Puchenskiui už 

atsilankymą koplyčioje ir paguodos žodžius liūdinčiai seimai. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui už maldas 

koplyčioje, gedulingas šv. Mišias ir palydėjimą į kapines. 
Dėkojame Čikagos Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinės 

atstovui Juozui Gurevičiui už atsisveikinimo žodžius ir 
užuojautą šeimai. 

Ačiū Panevėžiečių klubo pirm. Petrui Beinarauskui už 
prasmingas mintis. 

Dėkingi esame Bnghton Pk. Namų Savininkų organiza
cijos pirm. Vitaliui Utarai už atsisveikinimo mintis. 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįs 
tam 'eras aukojusiems šv. Mišiom už velionio sielą, atsiun 
tusiems gėlių 

Dėkingi liekame už pareikštas užuojautas žodžiu ir raštu, 
dalyvavimą pan.aldose bei palydėjusiems velionį į Amžinuo
sius Namus. 

Ačiū karsto nešėjams, suteikusiems velionui paskutinį 
patarnavimą 

Dėkojame laidouvių direkt. Gaidui Daimid už rūpestingą 
ir nuoširdų patarnavimą. 

Dar karta dėkojame visiems nuoširdžiai užjautusiems 
mūsų šeimą liūdesio ir skausmo valandoje. 

Liūdesy pasilikę: žmona Stasė, vaikai, anūkai, seserys 
ir kiti gimines Amerikoje ir Lietuvoje. 

DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. kovo meti. 9 d 

Seattle Lietuvių Bendruomenes apylinkės pirmininkė Ina Bertulyte Bray 
(kairėje) su Angele Nelsiene, kalbėjusia Vasario 16 minėjime Seattle. Wash. 

Nuotr V. Sparkytės 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the be»t way to save regularly! 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

Vtfflft 
see us for 
financing. 

AT OUR LOVY RATES 
A I T U B Į » » V W Į H ' 

TO n f voo« I K C O M I 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 VVEST CERMAK ROAO CHICAGO. ILL 60608 
Petar Kazanauskas. Prs. Tel . : 847-7747 

Hours Mon. Tu«. Fri 9-4 Thur 9-8 Sat. 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

Mielai Sesutei 

| A.tA. 
ANELEI MIKONIENEI 

mirus Lietuvoje, jos liūdinčiam broliui ANTANUI 
VITKAUSKUI, jo žmonai JULIJAI ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir esame kartu liūde
syje. 

U genų šeima 
L K. -Jurgėlos 
Br. Bartkus 
L. Z. Balniai 

K. VI. Kartonai 
K. B. Razgiai 
J. J. Vizgirdai 

Florida 

Pradedant 1 9 M m. Kapo* 2 d., kas sastadlanl 
8:40 Iki 10 v.v. 

|Mr WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
Jauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui"' 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika vaNcata - notarų patauHs - sportą* • IHsratūr* kinas • satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
F ašakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

• :30 v.v. Iki 8:40 v.v. 

Amane* Communications, Ine. 
408 South Oak Park Avanus. Oak Park, IL 60302 

tai. nr. 848-8980 

NAUJI IR NAUDINGI PASIKEITIMAI 
SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI 

Siū:rTie tris būdus paremti artimuosius Lietuvoje: 
1 ja i galima siųsti siuntinius su pilnai apmokėtu muitu 

čia: Liet>-oje nereikės mokėti jokių mokesčių. Leidžiamųjų 
siųsti da >-ų sąrašas yra daug platesnis, kiekiai didesni ir mui
tas m ar -snis. Galima siųsti ir medžiagas 

2 Vreikia važiuoti Į Vilnių nupirkti giminėms dovanas 
d o l e r i - krautuvėje, tą galima atlikti per mus Londone 

Sv3-oesnės prekės dolerinėj krautuvėje yra šios auto
mobili akJytuvai, siuvamos mašinos, televizoriai, magne
tofoną deomagnetofonai ir kt 

mčiame ir toliau siuntinius kada siuntinio gavėjas 
pats a r 3ka muitą Tokių siuntinių pasiuntimas yra žymiai 
pigesnis 

Mūsų siunčiama elektrinė aparatūra yra tinkama nau
dojimo etuvoje. Videomagnetofonas vartojimo mstrukci|as 
tun ir ' >4 kalba. Lietuviškai instrukcijų dar nėra 

5, irant testamentus suteikiame praktišką patarimą, 
pers t iame palikimus i Lietuvą naudingiausiu 
PAVE^ETOJUI BŪDU. 

BAUTIC STORES & CO. Z. Juras, 
11 London Lane, Bromley, 

Kent BR1 4HB. England. Tel. 01 460 - 2592 

Teilsisi Amžinoje Šviesoje 

A.tA. 
STASYS SILIUS 

miręs Lietuvoje. 
Velionio l iūdinčias seseris, mūsų draugijos CV 

na rę MARIJĄ NOREIKIENE- VANDA GASPA 
R I E N E ir S O F I J Ą CIBIENE nuoširdžiai guodžiame 

Lietuvos Dukterų draugija 

Tesute ik ia Viešpa ts jėgų senutei Motinai, mūsų 
draugijos nare i , ELZBIETAI ANUŽIENEI, palydint 
dukrą 

A.tA. 
LIUDĄ JILEK 

Guodžiame velionės dukras , vaikaičius ir reiškiame 
nuoširdžią užuojautą velionės seserims VANDAI 
K A U N I E N E I ir m ū s ų draugijos narei ZITAI 
GRAŽIENEI su šeimomis. 

Lietuvi's Dukterų Draugija 

™ 

J 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Califomia Avenue 
Telefonai - G-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9862 

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Califomia Avenue 
Telefonas - (1-312) 5234)440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St.. Chicago 
Telefonas - (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th A ve.. Cicero 
Telefonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312* 737 1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o . I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - (708) 652-1003 

Sally 1>onalr1 M . J r 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 50 A v e . , C i c e r o , I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICAOOJE REl PRIFMIKSČH FOSE 
T e l . (708) 652-5245 



DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. kovo mėn. 9 d. 

x „ D r a u g o " p r e n u m e r a t o 
riams, gyvenantiems 604 ir 605 
,,zip code" zonose, administra
cija praneša, kad South Subur-
ban ir West Suburban" (Pietų ir 
Vakarų priemiesčių) gyven
tojams nori palengvinti gavimą. 
Paduotas centriniam paštui 
prašymas, kad leistų pasinau
doti „Draugą" pristatant tiesiog 
j pietinių priemiesčių paštą. 
Laukiame tos dienos ir, gavę 
leidimą, pr is ta tyts ime. Ma
nome, kad „Draugo" prista
tymas tiems priemiesčiams pa
gerės. 

x J u o z a s Baužys , redakto
r ius knygos ,,600 Lietuvos 
krikšto jubiliejus", kur apžvelg
t i visame pasaulyje vykę jubi
liejaus minėjimai ir pailius
truoti su arti 400 nuotraukų, 
kalbės šio leidinio pristatyme šį 
penktadienį, kovo 9 d., 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centro kavinėje. 
Video juostoje matysime iš
t raukas iš Romos ir Chicagos 
jubiliejinių iškilmių ir dabarties 
įvykių Lietuvoje. 

x Vysk. Alfred Abromo-
viez ir vysk. Pau l iu s Bal takis 
dalyvaus sekmadienį, kovo 11 
d., 11 vai. Lemonto lietuvių Mi
sijos inauguracijoje. Abu vys
kupai atliks lietuviu katalikų 
Misijos pašventinimo apeigas. 
Laukiama svečių ne tik iš Le
monto ir apylinkių, bet taip 
pat ir iš Chicagos. 

"x Lietuvių cen t re I^emonte 
penktadienį, kovo 16d.. 7 vai. 
vak. bus skani žuvų vakarienė, 
kurią rengia Lemonto Lietuvių 
Bendruomenes apylinkė. Po 
vakarienės bus įc'omus prane
šimas ..Pasaulio lietuvio" re
daktoriaus Broniaus Nainio 
apie apsilankymą Lietuvoje ir 
Vasario 16-tosios minėjimą. 

Dr . A. Darnusis , ses . Igne 
Marijošiūtė, kun. dr. A. Paškus 
ir A. Vėlius originaliais straips 
niais pateikia vertingų įžvalgų 
į krikščionybės vaidmenį lie
tuvių tautos gyvenime praeityje 
ir dabartyje apžvalginiame lei
dinyje „600 Lietuvos krikšto 
jubiliejus". Jo pristatymas bus 
šį penktadienį, kovo 9 d , 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro ka
vinėje. Visi kviečiami. 

x U ž t r a u k s i m naują gies
mę, brol ia i ! Edmondo ir Rūtos 
Saliklių filmas su t inkamas 
penktadienį, kovo 16 d. 7:30 v.v. 
JC kavinėje. Vakaronę ru< šia 
Chicagos sendraugiai ateiti
ninkai. 

įsk) 

x D R A U G O k o n c e r t a s 
įvyks š.m. ba l andž io 1 d. 3 v. 
p.p., sekmadienį, Marijos Aukš
tesniosios mokyklos salėje. Pro
gramą atliks okupuotos Lietu
vos solistai: Sofija Jonaitytė. 
Algirdas Januta ir pianistas Po
vilas Stravinskas. Bilietus į 
koncertą galima įsigyti Gifts 
In t e rna t iona l Vaznelių par
duotuvėje, 2501 W. 71 St„ Chi-
cago, IL 60629. tel. 471-1424. 

<sk> 

x R o m a s P ū k š t y s lydės 
g rupę liepos 1 d.; 15 dienų Lie
tuvoje! Miestus gali te pasi
rinkti. Skubiai registruokitės 
American Travel Service, tel. 
312-23*9787. 

(sk) 
x Lietuvos kel iauninkų dė-

„ — .mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
" ^ p a k e i s t i Aerofloto ar kitų linijų 
•7T*~fckryd7.iim į Lietuvą, ar gauti pa 
ZZT tarnavimus New Yorko aerodro 
riTjnuose. įskaitant bilietus j kitus 

-miestus — lėktuvais, trauki-
- niais ar autobusais — skambin 

kitę į New Yorko kelionių agen
tūrą „VYTIS" 718-769-3300. 

(sk) 

x Vysk. P a u l i u s Ba l t ak i s 
atvyko į Chicagą ir dalyvaus 
Lemonte ir Juozo Baužio reda
guotos knygos „600 metų Lietu
vos krikščionybės jubiliejus" 
p r i s t a tyme J a u n i m o centre 
šiandien 7:30 vai. vak. Apie 
knygą kalbės pats redaktor ius 
ir Vyt. Skuodis. 

x Vy tau tas Vengal i s , Lietu
vos turizmo komisijos vadovas, 
Boleslovas Jurgelėnas, Vilniaus 
kelionių biuro vedėjas, ir Alfon
sas Jasiulionis, atvežti iš Los 
Angeles, Cal., Antano Vosy
liaus, aplankė „Draugo" re
dakciją ir susipažino su spaudos 
darbais. Jie vakar dalyvavo eko
nomistų pasitarime Chicagoje, 
kaip gali išeivija padėti Lietu
vai ir Lietuva išeivijai. Chica
goje jie išbus iki ateinančio sek
madienio. Paskiau grįš į Los 
Angeles ir per Mexico City iš
vyks atgal į Lietuvą. 

x Trad ic inė giesmių šventė 
Verbų sekmadienį, balandžio 8 
d., 4 vai. p.p. vyks lietuvių 
evangelikų l iuteronų „Tėviš
k ė s " parap i jos bažnyčioje . 
Chorą ruošia ir j am vadovauja 
muz. Faus tas Strolia. Visuo
menė kviečiama atsi lankyti . 
x Pa la imin to jo J u r g i o Ma

t u l a i č i o Mis i jo je Lemonte 
vaikų šv. Mišios bus balandžio 
I d., sekmadienį, 9:30 va!, ryto. 
Numatytų vaikų šv. Mišių kovo 
I I dieną nebus. 

x R a s a P u t r i ū t ė parašė 
„The Maria Herald" laikraštyje 
st.-aipsnį apie sportą ir fizinį tin 
kamumą, gaunama sporto pa
mokose. R. Putr iūtė y r a Marijos 
aukšt. mokyklos mokinė. 

x T a m a r a Kelerytė-Šmit ie-
nė , kunige diakone, atvyksta iš 
Vak. Vokietijos ir kovo 25 d. 
10:30 vai. ryto sakys pamok.-lą 
lietuvių evangelikų liuteronų 
„Tėviškės" parapijos bažnyčioje. 
Po pamaldų bus kavutė , kurios 
metu viešnia praneš apie va
sario mėn. Brazilijoje įvykusį 
Visuotinį pasaulini liuteronų fe
deracijos suvažiavimą, kuriame 
ji atstovavo išeivijos lietuvių liu
teronų sinodui. Parapiečiai ir 
susidomėjusi visuomenė kvie
čiami atsi lankyti paklausyti 
viešnios pamokslo ir pranešimo. 

x Detroi to Balfo 76 skyr ius 
per va ldybos sekretorių- iž-
dininką Vladą Stašku. atsiuntė 
20 dol. auką ir pareiškė padėką 
už jų veiklos garsinimą „Drau
ge". Labai dėkojame už auką ir 
dėmesį l ietuviškai spaudai. 

x V y t a u t o Didžiojo šaul ių 
rinktinė Chicagoje, 111.. už 
„ D r a u g o " gerą informaciją 
įteikė 30 do. auką. Nuoširdus 
ačiū. 

x J a d v y g a Č e r n i a u s k a s , 
Duluth. Minn., pratęsė prenu
meratą, pridėjo 30 dol. dien
raščio paramai ir 20 dol už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. J. Černiauską skelbiame 
garbės prenumeratore . o už 
auką labai dėkojame. 

IŠ ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Kun. Daniel ius Staniš-
k i s , buvęs Apreiškimo pa
rapijoje vikaras Brooklyn, N.Y., 
nuo vasario 24 d. paskirtas į Šv. 
Pe t ro ir Povilo b izan t inų 
ka t a l i kų bažnyčią v ika ru , 
Somerset, N.J. Sausio ir vasario 
mėnesiais talkininkavo Vil
niaus Aušros Vartų parapijoje 
New Yorke. 

— W a s h i n g t o n o Lie tuvių 
Moterų k l u b a s maloniai kvie
čia apylinkės visuomenę į Graži
nos Kr iv i ck i enės knygos 
. .Vi lnius l ie tuvių l i aud ies 
dainose (II laidos) sutiktuves 
sekmadienį, kovo 25 d., tuoj po 

2 vai. p.p. lietuviškų šv. Mišių 
Epiphany bažnyčios parapijos 
salėje, 2712 Dumbarton A ve., 
N.W. (Georgetown), VVashing-
ton D.C. Kalbės dr. Jonas Balys. 
Po to kavutė. Bus galima įsigyti 
knygą ir knygos iliustruotojos 
Marijos Žymantienės graviūrų. 

— Į Seatt le miestą iš Lietu
vos atvyko Inga ir Arūnas 
Garuliai su dviem dukterim, 
Ramutė ir Egidijus Klimai su 
dukrele, Edita ir Bronius Len-
gertai. Taip pat atvyko Andrius 
V a š t a k a s , Valdas Jage l i s , 
Erlandas Mileris, Alfonsas An-
skaits ir vėliau Česlovas Stane
vičius. Ina ir Jim Bray visiems 
surengė prieš Kalėdas šaunų 
priėmimą. 

Kun. Antanas Miciūnas po invokacijos Atstovų rūir.aose. Iš kairės: VI. Būtėnas, J. Vitėnas. Bu 
račas, A. Pakštienė, J. Laučka, K. Oksas, kun. A. Miciūnas, MIC, kongr. Richard A. Gephardt. 
St. Lozoraitis, kongr. F. Annunzio, D. Lozoraitienė. M. Samatienė, Vaivadienė, dr J. Genys, L. 
Stukiene. dr. J. Stukas ir J. Čikotienė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VASARIO 16-TOS 

MINĖJIMAS CICERO 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Cicero skyrius, kuriam vado
vauja kpt. Andrius Juškevičius, 
s u r e n g ė Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo 72 metų 

x N o r i t e n u m e s t i svorjv 
Galite— lengvai, saugiai, pigiai 
ir greitai gydytojų ir AM A 
patvir t inta dieta. Aš numečiau 
75 sv. per 3 mėn.! Numesite ir 
jūs! Kreiptis: A u d r o n ė . (708) 
654-1801. 

<sk> 

x A l b i n a s K u r k u l i s , akcijų 
brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
Renshavv, I n c . , patarnauja 
akcijų, bonų. fondų bei kitu 
vertybių pirkime ir pardavimo 
Sus idomėję s k a m b i n k i t e 
312-977-7916. 

(sk) 

x Balt i jos r e s t o r a n e g e r a s 
l i e tuv i škas m a i s t a s ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės jvairiems 
renginiams. Restoranas atidary 
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Uždą 
rytas pirmadieniais . 8100 Ro-
b e r t s Rd., tel . 708-458-1400. 

(sk^ 

x Inž. Algis Damijonaitis, 
E l m h u r s t , Iii., Ina Kasis, 
Oriand Park. 111., Petras Gruo
dis, Chicago, Iii.. Bronė Juoza
pavičius, St. Petersburg Beach, 
Fla.. Balys Lukas. Deltona. Fla., 
Elena Sabalis, Los Angeles, 
Cal., M. Genčius, Ontario, Ka
nada, ,,Draugo" garbės prenu
meratoriai pratęsė prenumera
tą vieneriems metams su visa 
šimtine. Nuoširdus ačiū už 
rėmimą savos spaudos. 

x E . Šlekys, Toronto, Kana
da, „Draugo" rėmėjas, garbės 
p renumera to r ius , pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine ir 
kartu palinkėjo visiems spaudos 
darbuotojams ištvermės sunkia
me lietuviškos spaudos darbe. 
Nuoširdus ačiū. 

x D a r i u s Petra i t i s ieško 
savo giminių Amerikoje Liud
viko Kukuraičio trijų brolių ir 
trijų seserų ar jų vaikų. Pasku
tiniu laiku Marytė ir Petras 
(Peter) Kershuliai gyveno Bata-
via. UI., jų vyriausia duktė su 
trimis sūnumis gyv. Califor-
nijoje. Rose VVaišnis į Ameriką 
išvyko apie 1925 m. Susirašinė
jimas buvo iki 1963-65 iš Chica
gos. Žinantys prašomi rašyti: 
Darius Petraitis, Pramonės pr. 
71-3, Kaunas 233000. Lithu-
ania. 

x ALIAS Chicagos sky
r i a u s susirinkimas įvyks š.m. 
kovo 16 d., penktadienį 7:30 v.v. 
Balzeko liet. kultūros muzieju
je, 6500 S. Pulaski. Programoje: 
filmas iš Lietuvos Inžinierių 
draugijos atkūrimo Kaune ir J. 
Dainausko paskaita „Gedi-
minaičių Lietuvos karo tech
nikos ir statybos-architektūros 
nuotrupos". Valdyba kviečia na
rius ir svečius dalyvauti. 

<sk> 

x Transpak siunčia: video, 
s t e r e o , siuvimo, mezgimo 
m a š i n a s , va i s tus , m a i s t o 
s iun t in ius , dėvėtus r ū b u s , 
k a r g o . Visa kita, pagal pagei
davimą Transpak, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629. tel. 
(312) 436-7772. 

(sk) 

minėjimą vasario 10-11 die
nomis. Minėjimas buvo pradė
tas šeštadienį, vasario 10 d., 12 
vai. iškilmingu vėliavų pakė
limu Cicero savivaldybės aikš
tėje. Šioms iškilmėms vadovavo 
valdybos vicepirm inž. Stasys 
Dubauskas. Kalbėjo miesto pa
tikėtinis John S. Kociolko, kuris 
perskaitė proklamaciją, skel
biančią, kad Vasario 16 d. yra 
Lietuvių diena Cicero, o iškel
toji mūsų trispalvė plevėsuos 
visą sava i t ę . Lie tuviams 
malonų žodį tarė valstijos sena
torė Judy Topinka. Maldas 
sukalbėjo Šv. Antano parapijos 
administratorius kun. J. Ša-
rauskas. Ypač daug iškilmin
gumo te ikė „Kla ipėdos" 
kuopos jūrų šauliai, išsirikiavę 
garbės sargyboje. Dalyvavo 
gausi publika, kurios tarpe buvo 
ir kitataučių. 

Sekmadienį, vasario 11 d., 
10:30 vai. iškilmingas pamaldas 
Šv. Antano parapijos bažnyčioje, 
atnašavo ir tai dienai pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. Albertas 
Rutkauskas. Šv Mišių aukas 
nešė pirm. Andrius Juškevičius 
ir Antanina Repšienė, giedojo 
M. Prapuolenio vadovaujamas 
parapijos choras. Bažnyčią 
papuošė aštuonios Jūrų šaulių 
„Klaipėdos" kuopos, LKVS 
„Ramovės" Chicagos skyriaus 
ir Karių veteranų vėliavos. 

Po pamaldų minėjimą — aka
demiją parapijos salėje pravedė 
Altos Cicero skyriaus pirm. kpt. 
Andrius Juškevičius. Vėliavų 
paradą tvarkė jūrų šaulių 
„Klaipėdos" kuopos valdybos vi
cepirm. Augustinas Ašoklis. 
JAV ir Lietuvos himnus sugie
dojo J. Sodaičio vadovaujamas 
V. D. Šaulių rinktinės moterų 
vienetas. Invokacvja sukalbėjo 
kun. A. Rutkauskas. Nepriklau
somybės Aktą perskaitė studen
tas Mindaugas J. Variakojis, 
asistuojant studentei Renatai 
Variakojytei. Cicero miesto pro
klamaciją perskaitė ir Žodį Lie
tuvos nepriklausomybės reikalu 
tarė John S. Kociolko. Jis 
paminėjo, jog jau kelintas kar 
tas šia proga ka!ba3 šioje salėje, 
bet kada jis kaibės sekantį 
kartą, Lietuva au būsianti 
nepriklausoma Sveikino ir 
kalbėjo Altos centro valdybos 
pirm. inž. Grožvydas Lazauskas 
Pagrindinę kalba pasakė Lietu
vos Laisvės Lygr-; atstovas dr 
Algirdas Statkevičius, nusvies
damas nepriklau^mybės kovas 

N I J O L Ė SADŪNAITĖ 
LANKĖSI „ S E K L Y Č I O J E " 

Vasario 22 d. vakare „Sekly
čioje" lankėsi viešnia iš Lie
tuvos Nijolė Sadūnaitė. Ją atly
dėjo adv. Saulius Kuprys. Su ja 
pasimatyti ir pasikalbėti daly
vavo labdaringų organizacijų 
atstovai. Susitikimą organizavo 
Lie tuv ių Bendruomenės 
socialinė taryba. Viešnia dau
giausiai kalbėjo apie tuos, kurie 

perskaitė Viktoras Motušis, bu- Lietuvoje yra globos reikalingi. 
vo priimtos vienbalsiai. Toliau o tokių yra labai daug. Daug 
sekė meninė programa, kurią 
atliko muziko J. Sodaičio vado
vaujamas V. D. Šaulių rinktinės 
moterų vienetas: E. Aleknienė, 
M. Radzevičienė, V. Urbonienė, 
S. Rudokienė, I. Pocienė ir J. 
Paškevičienė. Jos dainavo šias 
dainas: Tėvynė Lietuva — Bra
žinsko, Sugrįžt negaliu — Sližio, 
Tėviškėle — Budriūno, Neišeik, 
neišeik — Sodaičio, I dangų 
žvaigždės renkas — Karna-

yra vaikų našlaičių, taip pat ir 
senelių, kurie yra priežiūros 
reikalingi. Negalima sakyti, 
kad jais visai nebūtų rūpi
namasi. Našlaičiams yra vaikų 
namai, tačiau juose t rūksta 
meilės ir k r ikšč ion iško 
auklėjimo. Tas pat yra ir su 
seneliais, gal net blogiau. Ka
dangi jie gyvena pasklidę, tad 
norint pagalbą jiems yra sun
kiau suteikti. Juokais buvo 

vičiaus, ištrauką iš operos p a s įū ly ta , kad Lietuvoje būtų 
Gražina, Nurimk, sesut - Jaku- g a l i m a pabandy t i s te ig t i 
bėno ir pabaigai drauge su „Seklyčios" skyrius, 
publ ika - Lietuva brangi . Nijolė Sadūnaitė iškėlė įdomų 
Meninės dalies pranešėja Sofi- sumanymą, kad lietuviškos mo
ja Palionienė padeklamavo iš kyklos ir organizacijos, būtent 
ok. Lietuvos atsiųstą eilėraštį, skautai , ateitininkai ir kiti 
Padėkos ženklan paskaitinin- g a i ė t ų adoptuoti našlaičius, 
kas , žodį tariusieji svečiai, Tokiems adoptuotiems parašyti 
Nepriklausomybės Akto skai- iaį§kus įr retkarčiais dovaną 
tytojai ir meninės programos p a s į ų s t į . Tai ir būtų „gerasis 
atlikėjai buvo apdovanoti gėlė- darbelis". Suinteresuotiems tuo 
mis, kurias įteikė I. Pranske- r e i k a i u g a iė tų p a dėt i „Caritas" 
vičienė. 

Baigus minėjimą, padėkos žo
dį tarė Altos skyriaus pirm. kpt. 
Andrius Juškevičius, išvardin
damas visus, kurie prisidėjo prie 
šio minėjimo pasisekimo. S. 
Palionienė visus pakvietė prie 
k a v u t ė s su užkandž ia i s . 
Minėjimą nuotraukomis įamži
no J. Variakojienė. 

organizacija. Taip pat labai 
t rūksta religinės ir auklėjamo
sios literatūros. Ragino į Lie
tuvą vykstančius nugabent po 
kelias geras knygas. Taip pat 
organizuoti knygų rinkimą ir 
jas siųsti. Šiam reikalui taip pat 
rekomendavo naudotis „Cari
tas" patarnavimais. Yra daug 
įvairių reikalų, kuriuos reikėtų 

Reikia pripažinti, kad mmeji- p a r e m t i Tačiau, kol muitines 
mas buvo gerai suorganizuotas M a s k v a kontroliuoja, dažnai tai 
ir pravestas. Būtų buvę dar n e i m a n o m a a t l i k t i . 
geriau ir iškilmingiau, jeigu 
būtų laikytasi šūkio, įdėto 
visame „Draugo" puslapyje: „ 
Vieningai švęskime Vasario 
16-tąją!" Daug minėjimo daly
vių to ir pasigedo. 

Ant. Repš ienė 

Kadangi susitikimas vyko 
„Seklyčioje", tad buvo svars
tomi ir savi reikalai. Žinoma, 
kai svečių nebuvo. Dabartiniu 
metu visos, kurios darbuojasi 
„Seklyčios" labui, yra susirūpi
nusios, kad rengiamas „Lab-

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėje Skambinkite 
R K MAN REALTORS. Rimas 
S tankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

1918 m., laiminga nepriklau
somos Lietuvos laikotarpį, rusų 
ir vokiečių okupacijas ir da
bartinį tautini judėjimą, sie
kiant laisvės ir nepriklausomy
bės. Paskaita buvo įdomi ir vi
siems labai patiko. 

Aukų rinkimui -.adovavo Au
gustinas Ašoklis publika buvo 
eana dosni. Re/ cijos. kurias 

Nepriklausomybe* Aktą Cicero skaito stud Mindaugas Variakojis. asistuo
ja stud Rpnata VariakojytP. 

Nuotr J. Variakoji^nės 

darybės vakaras" sėkmingai 
praeitų. Ir kad visi dalyviai 
būtų juo patenkinti. Teko gir
dėti, kad yra blogai supratusių 
šio vakaro reklamą. Yra ma
nančių, kad bus rengiamas 
uždaras suėjimas „išrinktie
siems". Tai nieko panašaus! 
Visi yra laukiami ir visi 
kviečiami. Uždari renginiai gal 
net būtų nelegalūs. O yra 
ve ik iama įs ta tymų ribose. 
Amerikoje luomų nėra ir visi 
yra lygūs, vienintelis skir
tumas — tai piniginės pajė
gumas. Šis vakaras rengiamas 
tam, kad ne tik būtų pabendrau
ta, bet ir skoloms šiek tiek 
sumažinti. Reikia tikėtis, kad 
visuomenė jautriai reaguos ir 
gausiai dalyvaus. Iki šiol mūsų 
visuomenė visuomet, jeigu matė 
svarbų reikalą, tai ir jautriai 
reaguodavo. Apie savo so
cialinio centro reikalingumą nei 
aiškinti nereikėtų. Dar kartą 
pr imename, kadangi vietų 
skaičius yra labai ribotas, tad 
prašome iš anksto padaryti re
zervacijas. 

J . Ž. 

LAIKYKIME GYVA 
„DAINAVOS" ANSAMBLI 

Nesustabdomu greičiu valan
dos veja valandas, o „Dainavos" 
meno ansamblio darbuotojai, 
aktoriai, kūrėjai, orkestrantai, 
choristai, šokėjai, dekoratoriai 
ir kiti mūsų tautinio meno 
puoselėtojai kovo 25 d. 3 vai. 
p.p. Morton auditorijoje, Cicero, 
praskleis scenos uždangą mūsų 
susirinkusių atgaivai lietuviš
koms melodijoms. įvertinkime 
pasiaukotas ansambliečių ilgas 
šio darbo dienas bei valandas 
tolimesniam jų darniam ryžtui 
— pabūkime su jais toje pačioje 
salėje, nes nuo mūsų gausaus ar 
menkesnio apsilankymo pri
klausys ansamblio išsilaikymas 
ar jo nykimas ateičiai. Rašytoja, 
mokytoja, libretistė Danutė 
Bindokienė, kuri šiam an
sambliui rašo libretus, išsitarė, 
kad paparčio žydėjimu užbaig
sianti rašyti (o jeigu ji matytų 
pripildytos salės entuziazmą, 
gal..?). 

Daug džiaugsmo ir pasigrožė
jimo mums teikia iš laisvėjan
čios Lietuvos besisvečiuoją an
sambliai ar panašaus žanro me-
nininkaiysavo programomis per
pildo salę net trejetą kartų. Šį 
kartą „Dainava" turės vienkar
tinį nekartojamą spektaklį „Kai 
papartis žydi", tad nepraleiskim 
nepamatę šio spektaklio, nepa
klausę lietuviškų melodijų, gi
miningų kaip ..Nemunas žydi" 
ar „Šienapjūtė" ar pan. Savo at
silankymu, be malonumo sau, 
suteiksime dainaviečiams pa
stiprinimo neužleisti lietuviškų 
melodijų skambėjimo išeivijoje. 
Kovo 25 d. būkime kartu su 
„Dainavos" ansambliu Morton 
auditorijoje! 

(jš) 

Advokatas Jonas Gibaitis 
624? S. Kedzte Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
£e«tad « v.r iki 1 vai. d. 


