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Mieli Lietuvos žmonės! 
Po kelių dešimtmečių laukimo, kančių ir vargų atkurta 

nepriklausoma Lietuvos valstybė. Šis nepaprastas istorinis 
žingsnis žengtas pačiu laiku ir su Jūsų daugumos pritarimu. 
Mus sveikina viso pasaulio geros valios žmonės. 

Mes. Jūsų išrinktieji deputatai, vieningai balsavome už 
laisvą, nepriklausomą Lietuvą, demokratiškai, pagal Kons
tituciją išrinkome Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininką. Dabar mums visiems drauge teks įveikti 
daugybę įvairiausių sunkumų, todėl kelia nerimą bergždžias 
Lietuvos žmonių skaidymasis, parašų rinkimas, vertinant tei
sėtus Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos spren
dimus. 

Mieli tėvynainiai! Supraskime — rinkimai baigėsi. 
Kviečiame Jus nerinkti jokių parašų. Būkime vieningi ir 
nesukeikime atgimstančiai Lietuvai pavojaus, kuris naudingas 
t ik mūsų Nepriklausomybės priešams. 

Mes kviečiame Jus — ir lietuvius, ir kitų tautinių bendrijų 
žmones — nuoširdžiam broliškam darbui, rimčiai ir susikau
pimui. Kviečiame vienytis naujos ir nepriklausomos Lietuvos 
labui! 

Sis atsišaukimas vienbalsiai priimtas. 
Lietuvos Respubl ikos 
Aukščiausioj i T a r y b a 

1990 m. kovo 14 d. 

Kreipimasis į TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 

pirmininką 
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, remdamasi 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Aktu dėl 
Lietuvos Nepaklausomos valstybės atstatymo, pareiškia: 

1. Nuo 1940 m. birželio 15 d. TSRS ginkluotųjų pajėgų 
dalinių buvimas Lietuvos teritorijoje neturėjo ir dabar neturi 
teisinio pagrindo. Vadovaudamasi tebegaliojančios 1920 m. 
liepos 12 d. Lietuvos taikos Sutarties su Tarybų Rusija pirmo
jo ir antrojo straipsnių nuostatomis, Lietuvos Respublikos Aukš-V 
čiausioji Taryba kviečia TSRS vyriausybe pritarti jos pasiūlymui 
artimiausiu ir abiems šalims palankiu metu pradėti derybas 
dėl paminėtų dalinių statuso, dislokavimo ir visiško išvedimo 
iš Lietuvos Respublikos teritorijos. 

Kol tatai nebus išspręsta. TSRS ginkluotosios pajėgos 
vidaus, valstybės saugumo ir pasienio kariuomenė neturėtų 
vykdyti: Respublikos teritorijoje manevrų, perdislokavimo ir 
esamo kontingento didinimo Kartu Respublikos vyriausybė 
rūpinsis TSRS ginkluotųjų pajėgų karių, karininkų ir jų šeimų 
saugumu Lietuvoje. 

2. Lietuvos žmonės ir Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba nori, kad už Lietuvos ribų esantys Lietuvos Respublikos 
piliečiai — kareiviai, karininkai ir jų šeimos — būtų apsaugoti 
ir nedelsiant sugrąžinti į Lietuvą. 

Prašome Jus, gerbiamas TSRS Aukščiausiosios Tarybos Pir
mininke, duoti at i t inkamus nurodymus TSRS vyriausybei. 
V. Landsbe rg i s 
Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vilnius, 1990 m. kovo 13 d. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos 

Nutarimas 
Dėl Aukščiausiosios Tarybos Deputatų 

laikinųjų darbo grupių Įsteigimo 
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria įsteigti 

šias Aukščiausiosios Tarybos laikinąsias darbo grupes ir paskirti 
jų vadovus: 

1. Bendrųjų valstybės atkūrimo principų darbo grupė. 
Vadovas — deputatas Romualdas Ozolas. 
2. Aukščiausiosios Tarybos struktūros ir veiklos principų 

darbo grupė. 
Vadovas — deputatas Lionginas Šepetys. 
3. Vyriausybės ir kitų Respublikos valdymo institutu 

struktūros ir veiklos principų darbo grupė. 
Vadovas — deputatas Gediminas Vagnorius. 
4. Teisinės sistemos principų darbo grupė. 
Vadovas — deputatas Jonas Prapiestis. 
5. Krašto apsaugos principų darbo grupė. 
Vadovas — deputatas Zigmas Vaišvila. 

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
V. Landsberjf is 
Vilnius. 1990 m. kovo 13 d. 

Gorbačiovas — Sovietų 
Sąjungos prezidentas 

Nebuvo kitų kandidatų 

Lietuvos pirmojo laisvojo parlamento nariai balsuoja >ios savaitės pirmadienio dienos sesijoje 
Vilniuje. 

Komunistai renka parašus 
Viln ius . — „New York 

Times" korespondentas prane
ša, jog Vilniuje žmones gatvėse 
ir fabrikuose diskutuoja, kuris 
asmuo būtų geriausias derybose 
su Maskva. Esą yra manančių, 
kad ..dinamiškasis Algirdas 
Brazauskas būtų buvęs geresnis 
pasirinkimas", negu ..akade
miškai kalbąs profesorius 
Vytautas Landsbergis". 

Šie jausmai ir atsiskyrimas 
nuo Sovietų Sąjungos norima 
vėl „patikrinti". Ir štai kokiu 

Sugrąžinta bažnyčia 
Vilnius. — Vasario 18 d., sek

madienį, į pirmąją sueigą atgau
tose savo bažnyčios varpinės pa
talpose susirinko Vilniaus evan
gelikų liuteronų bendruomenė, 
„Mažosios Lietuvos" lietuvinin
kų bendrijos nariai. 

Pirmuosius bendruomenės 
žingsnius palaimino iš Tauragės 
atvykęs Lietuvos evangelikų 
liuteronų vyskupas J o n a s 
Kalvanas. Ta bažnyčia yra 
Vilniaus senamiestyje Vokiečių 
gatvėje, kuri ateizmo metu buvo 
paversta restauravimo dirbtu
vėmis. Ten stovi ir varpinės 
bokštas. Dar tebėra įmūryta 
lenta su užrašu, kad šioje vietoje 
pirmoji bažnyčia buvo pastatyta 
1555 metais. Keturis šimtme
čius čia buvo evangelikų liu
teronų centras, tiek amžių čia 
gyveno bendruomenės ir bažny
čios vyresnieji. 

būdu. Viena grupė žmonių, 
k u r i e p a l a i k o Brazauską , 
pradėjo r inkt i parašus refe
rendumui, kad būtų pakeistas 
išr inktasis Lietuvos parlamen
t a s egzekutyvine prezidentine 
sistema. Partijos vadas pasakė, 
kad jis būtų kandidatu, jei tokia 
nauja vyriausybės forma būtų 
patvir t inta . 

Korespondentas betgi rašo, 
kad nepriklausomybei Lietuvoje 
y ra milžiniška? pr i ta r imas . 
Žmonės sakosi žiną, kad teks 
„pakentėt i ir susispausti, bet 
blogiau negali būti, kaip kad 
buvo", kalbėjo jam vienas pas
kutinių metų studentas. Vienas 
jo užkalbintasis, ką t ik atvykęs 
į svečius iš Gudijos, pasakė, kad 
gudai yra nusiteikė padėti lie
tuviams. 

Kareivių problema 
Svarbi problema šiuo metu 

y r a Sov ie tų ka r i uomenė j e 
ka r inę tarnybą a t l i ekan tys 
vyrai. Lietuviu kareivių galį 
būti maždaug 50.0<>0. Daktarė 
Jolanta Balčiūnienė, kuri yra 
vienos karinės komisijos narė, 
pasakojo, jog karei i a i pradėjo 
be leidimo pasitraukti iš ka
riuomenės ir daugel .s jų suprato 
kad nepriklausomybės deklara 
cijos paskelbimas idžia jiems 
tuoj pa t pasitrauk i iš kariuo
menės ir grįžti į L etuvą. „Tai 
pavojinga, nes da nėra jokio 
susitarimo padary'a su Mask
va", sakė ji š ian korespon
dentui. Tyliai es.. daroma, ir 
komisijoje esantys asmenys tai 
supranta, tačiau b: ima masinio 
„pabėgimo iš So- etų kariuo
menės", kad nei itų pradėta 
juos persekioti. 

Lietuvos parlar entas tęsiąs 
savo puikiai metty. škai pareng
tą darbą pirmor s dienomis, 
rašo „Nevv York 1 nes" kovo 15 
d. laidoje. P r i imąs įstatymas 
jog nė vienas jau- uolis negali 
būti baudžiamas jei atsisako 
tarnaut i Sovietu 1- iriuomenėje. 
Kitas lietuvių y<r muolių Šau
kimas kariuomen* i buvo nusta
tytas gegužės 4 c: 

— Vak . Vokie t i jos buvęs 
kancleris Willy Brandt. kuriam 
buvo paskirta Nobelio Taikos 
premija, buvo išrinktas Rytu 
Vokietijos Socialdemokratų par
tijos garbės pirmininku. 

— Prancūz i jos Tautinio 
F ron to dešiniųjų partijos 
kandidatė Marie Stirbois lai
mėjo rinkimus į parlamentą. 
Tos partijos nariai vėl laimi 
rinkimuose. 

Evangelikų liuteronu bažnyčios 
varpine Vilniuje. 

Sie metai Lietuvos evangeli
kams liuteronams reikšmingi ir 
dėl to, kad prieš keturis šimt
mečius Jonas Bretkūnas išvertė 
į lietuvių kalbą Bibliją. 

— Brazi l i jos 
zidento Fernan 
Mello inauguran 

— Cairo mies* 
Arafatas pareišk* 
ka be jokių n 
dialogą su Izraeli 
pasitarimus su FA 
tu H Mubaraku 

įaujojo pre-
• Collor de 
įvyko vakar. 

PLO vadas 
<adjissutin-
•SU pradėti 
kai čia baigė 
pto preziden-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— V a k . Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl, kalbėdamas Rytų 
Vokietijos vokiečiams Cottbus 
mieste, pasakė, kad jie galės 
savo pinigus iškeisti į Vakarų 
Vokietijos markes vienas už 
vieną principu. Toks susitari
mas padarytas su Rytų Vokieti
ja ir jam pritarė Bonos parla
mentas. 

— Palm Spr ings gyvenantis 
buvęs JAV ambasadorius Brita
nijoje Wal te r Annenberg 
padovanojo 50 mil. dolerių 
Negrų Kolegijos fondui. 

— Afganis tano komunistų 
trys generolai pasitraukė iš 
krašto ir pasiprašė priimami į 
afganų laisvės kovotojų gretas. 
Jie pabėgo po nepavykusio per
versmo prieš komunistų prezi
dentą Najibullah. 

— Maskvoje Sovietų vadas 
M. Gorbačiovas 5 metus dirbo, 
kad a t s i k r a t y t ų , ,mirus ių 
sielų". Prieš susirenkant šiam 
Kongresui, jam pavyko įtikinti, 
kad iš Komunistų Centro komi
teto pas i t rauktų vyresnieji 
nanai patys į pensiją, kurie turi 
daugiau kaip 60 metų amžiaus. 
Jis juos vadina „mirusiomis 
sielomis". Daugelis jų patys jau 
pasitraukė. 

— Washingtone liudydamas 
Irano-Contrų byloje pulk. Oliver 
North. kuris dirbo Saugumo 
taryboje pas prez. Reaganą, 
pasakė, kad padėjo Nikaragvos 
laisvės kovotojams savo virši
ninko J. Poindexterio įsakymu, 
kurio teismas dabar vyksta. 

— Baltųjų rūmų Saugumo 
tarybos viršininkas prezidento 
Reagano administracijoje J. 
Poindexter. kurio teismas dabar 
vyksta Washingtone, pasakė, 
kad jis daug dalyku vykdė taip, 
kaip norėjo CIA agentūra. 

— Libijoje sudegė fabrikas, 
kuriame buvo gaminami chemi
niai ginklai. JAV seniai kaltino 
Libija už tai. Izraelio. Britani
jos ir JAV valstybės paneigė 
tuoj paskleistą žinią, kad tai 
galėjo įvykti su šių valstybių 
žinia. 

— Chicagoje, kadaise lie
tuviams gerai žinoma Central 
Community ligonine, 5701 S. 
Wood St.. užsidarė kovo 15 d. 
3:00 vai. ryto. Ligoninė turėjo 
250 nuolatinių ir 117 dalinį 
laiką dirbančių ta rnauto jų . 
Paskutiniu metu kasmet turė
davo maždaug 3 mil. dol. nuo
stolio. 

Maskva. — Sovietų Liaudies 
deputatų kongresas išrinko iš 
vieno kandidato oficialiai So
vietų s ą j u n g o s prezidentu 
penkių metų terminui Michailą 
Gorbačiovą. Kiti du buvę pasiū
lyti kandidatai atsisakė būti 
renkami. 

Tuo buvo ir pačių radikalų 
pasisakyta, kad Gorbačiovas la 
blausiai šiuo metu tinka praves
ti pradėtoms reformoms. Dauge 
lis kalbėtojų, kurie jį nominavo 
šiam egzekuty viniam postui, jį 
liaupsino kaip buvo daroma 
senais la ika is , ka i valdė 
Stalinas, Brežnevas ir kiti. 
Tačiau kito pasirinkimo jie 
neturėjo, kai atsisakė šiuos pre 
zidento rinkimus pravesti tie 
sioginiu gyventojų balsavimu. 
„Jei Michailas Sergejevičius 
būtų išrinktas ir caru, situacija 
nepasikeistų", pasakė Ukrainos 
deputatas Leonidas Suchovas. 
Bet kitas Ukrainos deputatas 
Nikolajus Kutsenko buvo pasiū
lęs, kad ir Gorbačiovas atsisa-
kytų savo kandidatūros į šį pre 
zidento postą. 

Nesurado k i to k a n d i d a t o 
Kai žurnalsitai klausė Tarp-

regioninės grupės vadų, kodėl 
jie neišstatė savo parinkto kan
didato, tai jų vardu teisininkas 

Sergėjus Stankevičius, M įskvos 
deputatas, atsakė, jog. nors jie 
pasisako už mažesnių teisių pre
zidentūrą, tačiau nenorėję būti 
pirmą kartą pra la imėjusių 
pusėje, be to, neturėję kas 
sutiktų eiti į šį postą. Rimtas 
dėmenys kreipiamas į Aleksan
dro Jakovlevo, Sovietų teisės 
žinovo, pasakymą, kad dabar, 
kai prezidento pozicija sukurta 
labai galinga, tai Sovietų teisinė 
sritis esanti labai silpna. J is 
siūlė sudaryti Amerikos stiliaus 
Sovietų Aukščiausiąjį teismą. 

Sovietų žinių Agentūra „Tas-
sas" paskelbė Gorbačiovo išrin
kimą prezidentu, tačiau ne
skelbė r inkimų balsavimo 
rezultatu. 

Sovietų Liaudies deputatų 
kongrese yra šiuo metu 2,246 
nariai. Galutiniais duomenimis, 
už Gorbačiovą balsavo 1.542. o 
368 pasisakė prieš jį ir 76 nebal
savo. Skai tant , kad reikia 
dviejų trečdalių balsų, tai Gor 
bačiovas buvo išrinktas Sovietų 
Sąjungos prezidentu 45 balsų 
dauguma. 

Po išrinkimo. Gorbačiovas 
tuoj davė viešą priesaiką gerai 
ir sąžiningai vykdyti jam pa
vestas egzekutyvinio Sovietų 
Sąjungos prezidento pareigas. 

Pasaulio valstybių 
pareiškimai 

Washingtonas. — Šios savai 
tės pradžioje daugelis pasaulio 
valstybių reagavo į Lietuvos 
respublikos nepriklausomybes 
atstatymo deklaracija specia
liais savo pareiškimais. 

Aus t ra l i ja 
AP žinių agentūra praneša, 

jog Australija sveikina Lietuvos 
vyriausybę už deklaracijos 
paskelbimą ir ragina Maskvą 
tai priimti be jokio pasiprie 
šinimo. Užsienio reikalų minis 
terija išleido oficialų pareiš
kimą, kuriame sakoma, kad 
„Austra l i jos vvr iausvbė 
pripažįsta la i sva i išr inkto 
Lietuvos parlamento rezoliucija, 
deklaruojant Lietuvą nepriklau 
soma valstybe. Mes remiame 
bet kokius pasireiškimus, kurie 
suteikia rea lu pagrindą 
Lietuvos nepriklausomybei, 
kurią mes jau teisiškai pripa
žįstame. 

Toliau savo pareiškime Aus 
tralijos vyriausybė sako, jog ta 
deklaracija atitinka tiems pasi 
keitimams, kurie vyksta Euro
poje, ir tiki, kad tai nuves 
Pabaltijo valstybes į pasaulio 
tautu šeimos tarpą. 

„Australija todėl pripažįsta. 
kad ši deklaracija reprezentuo 
ja Lietuvos žmonių valią pa
siekti ekonominei ir politinei 
nepriklausomybei taikingu ir 
demokratiniu būdu". 

Danija 
Danijos Užsienio reikalu 

ministeris Jnffe Kllemann 
Jensen perskaitė savo prane
šimą vyriausybes vardu 

„Danija mielai sveikina de
mokratizacijos sąlygas Pabalti 
jo respublikose, kurios įgalino 
turėti laisvus rinkimus Lie 
tuvoje ir kurie dar bus Kstijoje 
ir Latvijoje. 

Naujai išrinktas Lietuvos par
lamentas 1990 m. kovo 11 d. 
priėmė deklaraciją, kuria buvo 
atstatytas Lietuvos suverenu
mas Naujos ir sunkios derybos 
laukia su Sovietų Sąjunga dėl 
Lietuvos sąlygų .atsiribojant nuo 
sąjungos. Danijos vyriausybė 
tiki, kad bus susitarta dėl pe
reinamojo laikotarpio priimtų 
sąlygų. 

Danija pripažino Lietuvą kaip 
nepriklausomą valstybę jau 
1921 m. Danija niekada de jure 
nepripažino Lietuvos įjungimo 
1940 metais j Sovietų Sąjungą". 

Danijos spauda savo editoria-
luose sveikina Lietuvą ir labai 
nuoširdžiai linki Lietuvai pasi
sekimo pirmuosiuose nepriklau
somo gyvenimo žingsniuose. 

Didžioji Britanija 
Užsienio reikalu ministerija 

pare išk ia : ..Mos mielai 
sutinkame su didėjančia Pabal
tijo žmonių laisve nuspręsti 
savo ateitį ir Sovietų vyriau
sybes palankumą priimti Pabal 
tijo apsisprendimo galimybes, 
kurios veda i nepriklausomy 
bę... Mes tikime, kad bus dabar 
diskusijos, kurios prives prie 
susitarimo". 

KALENDORIUS 

Kovo 16d.: Julijonas. Vaido
tas. Eibutis, Dionyzas. Gidonė, 
Norvile. Vilija. 

Kovo 17 d.: Sv. Patrikas. 
Airijos glohėjas. Ger t rūda . 
Gendvilas, Varūna. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saule teka 6:03, leidžiasi 5:57. 
Temperatūra dieną 48 L. nak

tį 36 l 
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ORGANIZACINIS 
KOMITETAS Į LIETUVA -

KAS JIE? 
Renata Žilionienė yra šio 

komiteto sekretorė. Organiza
ciniame darbe patyrimo ji taip 
pat turi užtektinai, lygiai kaip 
ir sporto aikštėse jai netrūko 
talento. Kai moterų krepšinis 
pas mus dar buvo gyvesnis, 
Renata žaidė už Hamiltono 
„Kovą". Žaidė gerai ir buvo 
pakviesta į lietuvių rinktinę pa-
baltiečių varžyboms Toronte. J i 
buvo tos rinktinės kapitonė, net 
laimėjo tas varžybas. Neblogai 
žaidė ir stalo tenisą, o vėliau 
Chicagoje pamėgo ir lauko teni-

• • - ^ U — , , 

* * * 

^W ' ,a * 
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Ne per s e n i a u s i a i buvo 
sudarytas komitetas organizuo
t i Amerikos lietuvių spor
t i n i n k ų išvyką į IV PLS 
žaidynes Lietuvoje, kurios įvyks 
ateinančių metų liepos 27 -
rugpjūčio 11 dienomis įvai
riuose Lietuvos miestuose. Tą 
komi te tą s u d a r ė pirm. V. 
Adamkus, vicepirm. ir spaudos 
atstovas V. Grybauskas, reikalų 
vedėjas ir iždininkas A. 
Tamošiūnas ir sekretorė R. 
Žilionienė. 

Sporto mėgėjų šeimai jie visi 
gerai pažįstami ir jau ilgus 
laikus. Pirmieji du V. Adamkus 
ir V. Grybauskas sportinį darbą 
dirba nuo pirmųjų išeivijos 
dienų Vokietijoje. Vėliau jie 
kartu vadovavo JAV lietuvių 
krepšininkų išvykai j Pietų 
Ameriką 1959 m., po to vėl su 
krepšinio rinktine į Australiją 
1964 m., jie organizavo išvyką 
į III PLS žaidynes Australijoje 
ir, pagaliau liko ištikimi ir šiai 
išvykai. 

Kiti du — A. Tamošiūnas ir R. 
Žilionienė jaunesni, tačiau spor
tui ir jo organizavimui yra ati
davę jau daug valandų. 

TRUMPAI IŠ VISUR 

San Francisco ,.Warriors" žaidėjas Šarūnas Marčiulionis taiko į krepšį 
są. Ilgus metus dirbo Chicagos neseniai Detroite vykusiose rungtvnese. ' . _ _ ^ .'_ .. . 
, , , • i i . Nuoir Jono Ongaicio 
lietuvių lauko teniso klubo 
valdyboje, organizavo teniso 
turnyrus ir lietuvių teniso 
pirmenybes. Entuzias t ingai 
priėmė ir šio komiteto sekre
torės pareigas; ji galvoja, kad rV 
PLS žaidynės Lietuvoje bus is
torinis ir neužmirštamas įvykis. 

V. G. 

Algis Tamoš iūnas 

Algis Tamošiūnas sporto 
mėgėjas ir darbuotojas nuo 
j a u n y s t ė s dienų. Pradžioje 
daugiau žaidė lauko tenisą, kol 
tvirčiau pasijuto krepšinio aikš
tėje. Jau 20 metų jis žaidžia 
Chicagos ..Lituanicos" krep
šinio komandoje, su kur ia 
1988 metais laimėjo lietuvių 
pirmenybes; jis buvo tos koman
dos kapitonas. Taip pat jau ilgus 
metus dirba klubo valdyboje, 
vicepirmininko pareigose. 1981 
metais j is buvo išrinktas j 
ŠALPAS sąjungos centro 
vaidybą, kur keletą metų buvo 
jos sekretorius. Šiuo metu jis vėl 
dirba sąjungos centro valdybo
je sekretoriaus pareigose. Pri
dėję dar. kad Algis Tamošiūnas 
buvo organizaciniame komitete 
II PI^S žaidynių 1983 m. ir ŠAL
PAS sąjungos metinių žaidynių 
1988 m. Chicagoje, tur ime 
jauną, energingą ir patyrusį 
narį organizacinio komiteto iš
vykai j Lietuvą 

R e n a t a Ž i l i on i enė 

Melbourn, Australia. Šių 
metų birželio 8-11 d. Melbour-
ne vyks Australijos krepšinio 
jaunių komandų turnyras. Ten 
gyvenančio mūsų žinomo spor
to veterano Leono Baltrūno 
pas tangomis j tą t u r n y r ą 
pakviesta ir Lietuvos jaunių 
komanda, 16-18 m. amžiaus. Tur 
nyre dalyvaus 15 Australijos 
pajėgiausiu komandų. Lietuvos 
komanda i d a r n u m a t o m o s 
rungtynes prieš australų jaunių 
rinktinę ir, t ikriausiai, prieš 
lietuvių komandas Sydnėjuje ir 
Adelaidėje. 

Metų pabaigoje, taip pat Mei-
bourne, vyks 40 m. jubiliejinė 
lietuvių sporto šventė, į kurią 
yra pakviesti ir sportininkai iš 
Lietuvos. 

Izraelis, Vasario men. čia 
svečiavosi Vilniaus „Žalgirio" 
futbolo komanda. Ji čia žaidė 
trejas rungtynes. Pirmosios 
buvo laimėtos prieš Tiberijos 
„Makabi" komanda 5-2. Antro
sios prieš ten viešinčią vokiečių 

komandą „Schweinfurt OS" 
(antros divizijos) buvo baigtos 
lygiomis 1-1. o trečias, prieš 
. .Hapoel" pra la imėtos 0-1. 
..Hapoel" komandoje žaidžia 
vilnietis S. Baranauskas. 

Kaunas. Vasario 24 d. čia 
vyko Lietuvos ėjimo pirmeny
bės. Pirmose vienos mylios nuo
tolio moterų varžybose krito 
pasaul io r ekordas . I t a le i 

Golfas 

CALIFORNIJOS LIETUVIŲ GOLFO 
KLUBAS AUGA IR TVIRTĖJA 

Californijos Lietuvių Golfo 
klubas. 1983 metais įsteigtas 
vyresniosios kar tos golfo 
mėgėjų, jau gali džiaugtis net 
tris generacijas atstovaujančiais 
nariais. 

Vadovavimą vyresnieji perda 
vė vidurinės kartos golfinin 
kams. tokiu būdu užtikrinant 
klubo augimą ir tęstinumą. 
Klubo įsteigėjų buvo viliamasi, 
kad ir tolimesnėje ateityje golfo 
klubas išliks svarbus, reikš
mingas ir pajėgus veiksnys 
lietuviškame bendravime ir tuo 
pačiu lietuvybės išlaikyme. 

Nauja klubo valdyba 

Praėjusių metų klubo pir
mininko Vyt. Pluko bute įvyku
siame klubo metiniame susirin
kime į naują klubo valdybą 
išrinktieji pareigomis pasis
kirstė: pirmininkas — Jurgis 
Joga, vicepirmininkas — VVaiter 
Dudor. sekretorius — Ričardas 
Jocas. iždininkas - Linas But 
kus, turnyrų direktorius — Arū
nas Barkus. valdybos nariai — 
Vincas Bernotą ir Viktoras 
Marks. 

Pirmasis golfo turnyras 

Iš šiems metams numatytų 6 
turnyrų pirmasis jau įvyko kovo 

3 dieną. H.f) Miller vardo golfo 
aikštėje, Anaheime. Dalyvavo 
21 žaidėjas. Pirmas t r i s vietas 
,.IvOW Gross" kategorijoje užėmė 
Vincas Bernotą (80), Arūnas 
Barkus (82) ir Paulius Aras (841. 

..Lovv Net" kategorijoje buvo 
dvi grupės. Laimėjo: 

nuo 0 iki 30 išlygmens (handi-
cap>: V, Bernotą. Jurgis Joga ir 
Toni Balchas; 

nuo 31 iki 40 išlygmens 
(handicap): Aloyzas Pečiulis; 
Linas Butkys ir Jan Jasait ienė. 

Ate inant i s t u r n y r a s vyks 
Ojai, CA., Soule golfo aikštėse 
gegužės 6 dieną, sekmadienį. 
Turnvro pradžia 9 vai. rvto. 

VRP 

priklausiusį rekordą pagerino 
S. Eidikytė, nuotolį įveikusi per 
6:16,72 min. Tose varžybose 
buvo pagerintas ir antras pa
saulio rekordas. Kaunietis V. 
Kazlauskas dvi mylias įveikė 
rekordiniu laiku per 11:54.5 
min. Senasis rekordas priklau
sė amerikiečiui J. Heinrich. 

įdomu, kad abu rekordai krito 
pusvalandžio laikotarpyje: tik
riausiai , pirmas toks atsi
tikimas. Dabar,žinoma. reikės 
daug pastangų ir laiko, kad tie 
r t k o r d a i b ū t ų oficialiai 
pripažinti pasaulinės lengv. 
atletikos federacijos. 

Talinas. Kstija. Čia lankėsi 
amerikieti- Mike Storen ir 
pakvie tė Tal ino krepšinio 
komandą ..Kalev" į naujai or
ganizuojamą pasaul io pro
fesionalų lygą. Lygą sudarytų 
12 komandų: 6 iš Amerikos, 
sudarytos iš žaidėjų, nepateku
sių į profesionalų komandas, ir 
6 iš Europos. Rungtynės turi 
prasidėti šių metų lapkričio 
mėnesį. 

Nieko nebegirdėti apie pa
našią lygą. kuri jau turėjo pra
sidėti ir kurioje amerikiečių 
žaidėjai negalėjo būt aukštesni, 
kaip 6 pėdu 4 inčų ūgio. I lygą 
buvo pakviestas Kauno „Žalgi
ris" ir Vilniaus „Statyba". 

Tarp kitko. Kauno „Žalgiris" 
Sovietų Sąjungos pirmenybėse 

šiuo metu laikosi 7-je vietoje, o 
Vilniaus „Statyba" — pasku
tinėje. Nenuostabu, kad jos 
nedalyvauja tokioje ar pana
šioje lygoje... 

Kaunas . Nežiūr in t ka ip 
s i lpna i „ Ž a l g i r i s " la ikosi 
Sovietų Sąjungos pirmenybėse. 
Europos t a u r ė s varžybos 
priminė senus gerus laikus. 
Preliminarinėje grupėje „Žalgi
r i s " baigė antroje vietoje ir 
pateko į pusfinalius. Čia pir
mose rung tynėse Madride 
„Žalgiris" sužaidė pasigėrė
tinai, nežiūrint, kad pralaimėjo 
13 taškų skirtumu. Antrosios 
rungtynės vyko Kaune, ir 
žinoma, niekas netikėjo „Žalgi
rio" pergale prieš galingąją 
Madrido „Real' komandą su 
dviem amerikiečiais žaidėjais. 
Tačiau „ Ž a l g i r i s " žaidė 
entuziastingai ir energingai, 
kaip su anų laikų garseny
bėmis, ir laimėjo 89-77. 12 taš
kų skirtumo, deja, neužteko 
patekti į finalą, trūko vieno 
vienintelio taško. 

Gruzija. Dvi Gruzijos futbolo 
komandos žaidžia Sovietų 
Sąjungos aukščiausioje lygoje, 
bet šiemet jos atsisakė daly
vauti. Sov. Sąjungos rinktinės 
žaidėjas iš Gruzijos nebežais u i 
rinktinę, nors Gruzija dar 
nepaskelbė savo nepriklau
somybės.! 

Lietuva, visų mūsų džiaugs
mui, jau pasiskelbė nepriklau
soma. Ką darys sportininkai? 
Marčiulionis jau prieš kurį 
laiką pareiškė, kad nežais už 
sovietų rinktinę nei olimpia
doje, nei „Geros va l io s " 
žaidynėse. Laukiama pasisa
kymo Sabonio, Kurtinaičio. 
Chomičiaus ir kitų. kurie turėjo 
vykti su Sovietų rinktine į Seat-
tle. O ką darys Garastas? Jis 
juk Sovietų krepšinio rinktinės 
treneris... 
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Š A L F A S S PRANEŠA 

40-sios Š. A. Lietuvių Sporto 
žaidynės įvyks 1990 m. gegužės 
25-27 d.. Bostone, Mass. Visuo
tinio ŠALFASS-gos suvažiavi
mo n u t a r i m u ir ŠALFASS-gos 
centro valdybos pavedimu, žai
dynes vykdo Bostono Lietuvių 
SK „Grandis" , per specialiai 
sudarytą organizacinį komitetą. 

Ispanija. Cia lankėsi Port-
lando krepšinio profesionalų 
klubo atstovas B. Buckvvalter; 
jis stebėjo ir kalbėjosi su Ar
vydu Saboniu. Ir, štai. Kinijos 
• taip!) anglų kalba laikraštis 
rašo, kad pagal B. Buckvvalter, 
kitą sezoną Sabonis žais 
JAV-se. Sabonio pageidauja ir 
VVashingtono „Bullets" klubas. 
Nežiūrint, kad jis Ispanijoje yra 
sensacija, geriausias taškų 
medžiotojas ir kamuolių nuo 
lentų rinkėjas, nėra patenkin
tas savo komanda, teisėjais ir 
bendrai. Atrodo, nieko naujo... 

Su juo toje pačioje komando
je žaidęs V. Chomičius grįš į 
Kauną, nes jo vieton Val-
jadolido „Forum" klubas jau 
pasirašė kontraktą su kitu 
Sovietų r ink t inės žaidėju 
Tichonenko. 

Ispanijoje žaidžia dar vienas 
lietuvis Juozas Arlauckas: jo 
žaidimas labai giriamas spau 
doje. Jis praėjusią vasarą turėjo 
ke l iau t i su mūsų „Vėjo"' 
komanda į Lietuvą, tačiau 
negalėjo dėl tėvo ligos. 

V. G. 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
^"riKlauso Holy Cross ir Chr-st ligoninėms 

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

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
R*z. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
W GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBE - NERVŲ IR 
EMOCINĖS LIGOS 

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYD vTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Ta i . (708) 422-0101 

Vaiandos Dagai susitanmą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Speoaiybe vidaus ir kraujo ligos 
Necni'urginis 'šS'pletusių venų 

' nemoro'du gydymas 
5540 S. Pulaski Road. 
Te l . (1-312) 585-2802 

Valandos pagal sus i ta r tą 
Denkt antr , ketv u penKt 

Reikalui esant atvažiuoju -r j namus 

Mano supratimu, jei nori vai
vorykštės, turi priimti ir lietų. 

Dolly Parton 

DR. JOVITA KERELIS 
Oantų Gydytoja 

2659 W 59tn S* Cnicago. IL 
Tai . (1-312) 476-2112 

9525 S 79tn Ave HiCkory Hills 
Tai . (708) 598-8101 
vai pagal susitarimą 

. 

Tai. kabineto ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava.. Cicaro 

Kasde'" I k 8 vai vak 
;šskv-us f e ė Šešt 12 i * 4 vai popiet 

..BANGOS" KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

..Bangos" sporto klubo Cali-
fornijoje metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, balandžio 1 
d.. 3 vai. p.p. Šv. Kazimiero 
parapijoje. Numatyta: klubo 
valdybos rinkimai, pasitarimas 
del dalyvavimo 1991 m. Lietu
voje vyksiančiose IV-tose Pasau
lio Lietuvių Sporto žaidynėse. 
Bus rodoma vaizdajuostė iš Aus
tralijoje vykusiu III-jų Pasaulio 
Lietuviu Sporto žaidynių. Kvie
čiame visus sportininkus ir 
j iems prijaučiančius. 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
UED'CAL BUILDING 
3200 W 81«t Straat 

Kabin#to tai (1-312)737-1168. 
Razld. (708)385-4811 

Or. T u m a t o n l o kablnatą parama 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Straat 

(1312 ) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

»<etv 9-^2 Penkt 2-7 

0R. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGOALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tai. (312) 735-5556 

507 S. Gllbart. LaGrange. IL. 
Tel . (708) 352-4487 

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

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

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

Pirm antr . Ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago i L 60629 

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

SURENDER KUMAR. M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagysle Ligos 
Valandos pagai susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal sus'ta'imą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd HIckory Hills. I l | 
1 mylia | vakarus nuo Ha r ie^ Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optor^etnstas (Kaipa lietuviškai) 

Tiknna akis. pritaiko akinius 
2618 VV 71 st St. 

Tai. (1-312) 737-5149 
Va> pagal susita"mą 

Palos Vision Cantar. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. Iii Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES iR PROSTATOS 

GvDYMAS BEi CHiRURGUA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulta 324 ir 

5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 
Tai. (1-312) S6S 2960 veik.a 2 - vai | 

Valandos paga1 susitarimą 

Or. Tumasonlo kablnatą parama 
T. RAMA, M.D. 

SoecaiyDe — C^' j rg i ja 
2454 Wast 71*1 Straat 

Tai. (1-312) 434-1818: Raz. (708) 852 0889] 
Vai D'— ant- i e \ * oe~«: 

3 k' 7 v v TIK Susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - °LAUČIŲ LIGOS 
2636 W 71 st. St.. Chicago. III. 

Tai.: (1-312) 436-0100 
11800 Southwast Higharay 

Palos Halghts. III. 60463 
(708) 361-0220 (708) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PDOSTAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šešt pagai susitarimą 

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

•.Tipiniu lairr 
Sąjungos p r . v ; 

tojų priėmime Kremliuj* Arvydas Sabonis ka 

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

DR FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
pagal susitarimą pirm ir ketv 12 

6-9 ant' i2-6 penkt 10-12 1 6 

EDMUNDS VIŽINAS. M D . S.C 
Speoaivbe V.daus 'igu gydytoias 

Kalbame įietuvška' 
61C5 S. Archar Ava. (pne AuStml 

Valandos paga1 susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDvTOJAS 'R CHIRURGAS 

6745 Wa«t 63rd Straat 
Vai pirm antr ketv •• oenkt 3-6 

Šeštadieniais paoai susitarimą 

:entu Michailu Gorbačiovu. 



Geras krikščionis 

MOKA PYKTI 
Šv. Jonas Auksaburnis yra 

pasakęs, kad ..pyktis vos ski
riasi nuo beprotybės", bet jis 
ta ip pat yra pasakęs: „žmogus 
nusideda, jei yra priežastis 
pykti, bet nepyksta*'. Kaip tai? 
Pirmiausia yra naudinga žinoti, 
kas pyktis iš tikrųjų yra. Šv. To
mas Akvinietis rašė. kad pyktis 
yra aistra, lotyniškai passio — 
ta i , ką žmogus išgyvena, iš
kenčia. Reiškia, savyje pyktis 
nėra nei blogas, nei geras daly
kas. Aistra iš tikrųjų yra ener
gijos versmė, todėl šv. Tomas ją 
laiko Dievo dovana. Aistros 
gerumą ar blogumą lemia jos 
tikslas. O pykčio tikslas yra 
atlyginti už padarytą skriaudą, 
žalą. Bet ir to dar nepakanka. 

Pykčio teisumas priklauso 
nuo teisingo supratimo, kas yra 
gera ar bloga, teisu ar neteisu. 
Šv. Raštas ir Bažnyčios moky
mas apie socialini teisingumą 
padeda suprasti, kas yra teisu ir 
neteisu. Teisingumas yra tada, 
kai santykiai gamtoje ir tarp 
žmonių yra tokie kokius Dievas 
surėdė sutvėręs pasaulį, kai j jį 
pažvelgė ir rado, kad tai buvo 
gera. 104-ji psalmė nurodo tąjį 
teisingumą tvarinijoje: kai vi
siems žemės gyventojams visko 
j"4 gyvybei ir džiaugsmui 
pakanka. Varguoliu aimanos 
įvairiose psalmėse, besišaukian
čios Dievo ginti prieš melagius, 
išnaudotojus, engikus, žudikus 
ir Dievo teigiamas atsiliepimas 
nurodo, kas yra dieviškasis, 
tikrasis teisingumas. Gera yra 
taip, kaip Dievas-Tverėjas 
surėdė, kaip Sūnus gyvendamas 
žemėje parodė, pamokė, kaip šv. 
Dvasia savo meile įkvepia. 
Bloga yra visa, kas tam prie
šinasi, tą griauna. 

Bet pykčio teisumas taip pat 
priklauso ir nuo jo tinkamumo, 
deramumo pagal blogį prieš 
kurį pykstame. Jei pykčiui lei
džiama virsti apakinančiu įnir
timu, jis pasidaro nebepropor-
cingas, nebekontroliuojamas ir 
todėl nuodėmė. Jei pyktis prieš 
didelį Dievo teisingumo pažei
dimą yra per silpnas, neverčian
tis imtis veiklos atitaisyti ar 
sulaikyti daromą skriaudą ar 
žalą, tuomet irgi yra nusikals
tama, nes ir Mišių metu prisi
pažįstame nusidėję, tiek nusi
kalstamais darbais, tiek ir 
apsileidimais, gera nedarant. 

Pyktis, reikalaujantis keršto, 
atlyginimo už kiekviną asme
ninę t ikrą ar įsivaizduotą 
skriaudą, nepasitarnauja dieviš
kajam teisingumui, nes Dievo 
teisingumas pasižymi ir gailes
tingumu. Ypač didelę pagunda 
šiuo atveju gali jausti tėvas ar 
motina šeimoje, vaikų atžvilgiu 
pasidarydami tikrais tironais. 
Pyktis visuomet turi būt i 
atmiežtas supratimo, kad ir pats 
esi gailestingumo reikalingas 
nusidėjėlis. ,,Tėve mūsų" 
maldoje prašantis, kad tau būtų 
atleidžiama taip, kai tu atleidi 
kitiems, ne labiau. 

Paaugliams, kurie naujomis 
akimis pradeda matyti savo 
tėvus — jau realistiškai, nebe 
idealistiškai, yra didelė pa
gunda visur reikalauti tei
singumo. Paaugliai turi Dievui 
dėkoti už idealizmo dovaną, bet 
turi stengtis išmokti išmin
tingumo ir gailestingumo. 

Pykčio nirtulys ilgainiui neat
stato teisingumo, o izoliuoja 
pykstantįji nuo kitų žmonių 
įnirtę nebegalime nei aiškintis. 
nei ieškoti teisingo sprendimo, 
nei logiškai kalbėtis. Nirtulys, 
kadangi jis jau nebekontro
liuojamas, visuomet yra nuodė
mingas, todėl rikiuojamas tarp 
septynių didžiųjų nuodėmių, ve
dančiu ir į kitas nuodėmes. 

LIETUVOS VERSLŲ IR 
NEPRIKLAUSOMYBĖS GLOBA 

šmeižia, sukontroliuoti savo 
pyktį ir patraukyti pečiais — 
..Ką aš galiu padaryti"" — irgi 
yra nuodėmė. Leidę sau pajusti 
pykt į dėl vykdomo ne te i 
singumo galime ta energija nau-
dotis i eškan t ve iksmingos 
priemones neteisybę atitaisyti, 
užstoti, ginti engiamą žmogų. 

Arba kartais tėvai yra taip 
užsiėmę darbo, profesijos, asme
niškais rūpesčiais, kad nebema
to kai vaikų elgesys reikalauja 
atitinkamo pykčio ir bausmės, 
kad vaikas išmoktų doru žmo
gumi būti. Nepykti kai art imo 
meilė reikalauja irgi nuodėmė. 

Labai dažnai t i e p a t y s 
žmonės, kurie yra labai ,,tole
rant iški '* darbovietėje a r 
įmonėje vykstantiems nusikalti
mams, visiškai nemoka susi-
kontroliuoti, kai koks nors jų 
asmeniškas noras yra nepa
tenkinamas. Tikram (veiksmin
gam) krikščioniškam gyvenimui 
būtina išmokti teisingai pykti, 
te is ingo pykčio energi ją 
panaudoti kūrybingoms pastan
goms sustabdyti vykdomą blogį, 
atitaisyti padarytą skriaudą. 
Krikščioniui būtina išmokti ne 
pykčio vengti, o pyktį apvaldyti, 
kad jis niekuomet nepavirstų į 
įtūžimą, reikia išmokti palenkti 
pykčio energiją geriems dar
bams. Krikščioniui būtina iš
mokti atpažinti ir užgniaužti 
egoistišką kaprizą, bet ugdyti 
uolumą dėl Dievo, ne savo. va
lios vykdymo. 

Geriausias būdas ugdyti tikrą, 
teisingą pyktį yra tikros Dievo 
meilės puoselėjimas — pasi-
darymas labai artimu Kristaus 
draugu, jaučiančiu, galvojančiu 
kaip jis, naudojantis Bažnyčios 
duodamais sakramentais, pa
maldomis, tikėjimo ugdymo 
priemonėmis, k a s d i e n i n i u 
asmenišku maldos ir medita
cijos bendravimu su Dievu." Gi 
kiekvieno krikščionio uždavinys 
ir siekis yra panašėti į Kristų. 
Tai neįvyksta automatiškai. 
Tam reikalingos minėtos prie
monės. Pasidarę panašūs į Kris
tų, mylės ime s i lpnuos ius , 
skriaudžiamuosius, tuos, kurie 
neturi balso, tuos, kurie kenčia 
nuo stipriųjų sauvaliavimo, iš
naudojimo. Nevengsime su jais 
artimai susidraugauti, imtis 
rizikos jiems padėti. Kai jie bus 
mūsų draugai, mokėsime ati
tinkamai pykti, kai jie skriau
džiami. Ir tas pyktis duos ener
gijos, jėgų ir kūrybingumo 
daryti tai. kas reikia. 

Kristus mokėjo pykti. J is pyko 
ant fariziejų, kurie krovė reli
ginių pareigų naštas ant betur
čių ir pavargėlių, patys nė ne
bandydami savo nurodymų lai
kytis. Jis pyko ant tų. kurie 
bendravimui su Dievu uždėjo to
kias sąlygas, kad tie. kurie buvo 
labiausiai Dievo pagalbos , 
paramos, paguodos reikalingi, 
nebegalėjo prie jo prieiti. Jis 
pyko ant tų. kurie savo ..pado
rumo'" ta isyklėmis a tokia i 
laikėsi nuo įvairaus bruožo 
„suteptųjų", „nusidėjėlių", taip, 
kad pagalbos reikalingieji jos 
negalėjo gauti ir socialinės-reli-
ginės sistemos buvo paverčiami 
vargšais bei įstumiami ir į nuo
dėmę. Ir jis su tokiais Dievo 
priešais taip efektyviai, nors 
taikiai veikė, kad jie. nebegalė
dami nuo jo veiklos atsiginti, jį 
nužudė. 

Teisingo pykčio, tarnaujančio 
meilės ugdymui, būt ina savi
tvardos mokykla — atsižadėji
mas, išmokimas nepasiduoti 
momento aistrai, o išmokimas 
ją priimti ir teisingai kreipti, 
kaupti. Gavėnios metu skati
namas reguliarus pasninkas 
vieną ar dukart savaitėje ar ki-

Bet ..tolerancija"', nepykimas, toks gero daikto, kurį mėgstame 

Šių metų kovo 4 d. Lemonte 
įvyko prieš metus įsisteigusios 
Lietuvių verslo puoselėjimo 
draugijos pasitarimas. Daly
vavo apie 30 verslo puoselėtojų 
ir šia sritimi besidominčių 
asmenų. Pirmininkavę posė
džiui Pranas Jurkus ir Jonas 
Pabedinskas palietė prisikelian
čios nepriklausomam gyveni
mui Lietuvos savarankiškų pel
ningų verslų, Lietuvos gaminių 
eksporto, lietuvių išeivių kapi
talo įmanomų investavimo 
sričių aktualijas ir problemas. 
Buvo a p t a r t a ligšiolinė ir 
porinkiminė ekonomine padėtis 
Lietuvoje, prekybos ir verslų 
galimybės, a ts iskai tymo ir 
Maskvos rezgamų sunkumų 
pinklės ir esą formalūs ryšiai. 
Buvo priminta, kad įsisteigusi 
Draugija pelno nesiekia. Tačiau 
Draugija ragina lietuvių išei
vijos verslininkus jungtis kapi
talo investavimų pagrindu ir 
siekti Lietuvai ir sau abipusės 
naudos . Buvo a t k r e i p t a s 
dėmesys, kad latvių ir estų išei
viai panašaus tikslo siekia su
telkčiau ir,jau suradę atsiskai
tymų galimybes, turi veikian
čias mažas įmones. 

Posėdyje buvo prieita prie 
nuomonės, kad Lietuvių verslo 
puoselėjimo draugiją reikia įtei
sinti pagal veikiančius Ameri
koje įstatymus. Buvo pasisaky
ta dėl nario mokesčio, kuris gal 
bus apie 25 dolerius metams, su
teikiant galimybę įnešti ir daug 
daugiau. Atkreiptas dėmesys į 
latvių panašaus pobūdžio drau
giją, kurios 25 nariai yra įnešę 
po 1,000 dolerių. Posėdyje buvo 
pažymėta būtinybė konsultuoti 
atitinkamus Lietuvos versli
ninkų sluoksnius, turint tikslą 
įs te igt i L ie tuvos gaminių 
eksporto departamentą. Nutar
ta skatinti telkti išeivijos pro
fesionalų atskirų šakų pelno 
nesiekiančias Draugijos sekcijas 
konkretiems projektams Lie
tuvoje įgyvendinti. Kol kas apy
tiksliai tokias kelias pradines 
sekcijas būtų galima pavadinti 
Bankų atskaitomybės tarpi
ninkų finansine sekcija. Bankų 
veiklos t e i s i n i n k ų sekcija. 
Inžinerinės raidos konsultantų 
sekcija. Turizmo plėtros ir 
transporto konsultantų sekcija 
ir kt. 

Lietuva keliasi nepriklau
somam gyvenimui. Tai, kas 
aukščiau buvo pasakyta, yra 
gyvybiškai svarbu k raš tu i 
veržiantis iš vergovės raizgalu 
ir ūkinio pakrikimo, sąlygojamo 

DR. KAZYS ERINGIS 

nuožmios izoliacijos. Pagrįsta 
pasiaukojimu nesiekianti pelno 
lietuvių išeivijos profesionalioji 
konsultacinė Lietuvos verslų 
globa gali ir turi apsaugoti 
Lietuvą nuo naujų nelaimių. 
Tačiau Lietuva: taip pat labai 
svarbi ir brang: yra turtingo ir 
pasiturinčio išeivio žmogaus 
dora. Anaiptol nevisuomet 
džiaugiamės įvairiai atklydu
siais naujaisiais ateiviais, net 
svečiais. Nedera tuo pačiu „atsi
dėkoti" Lietuvai užmerkiant vi
siems akis galimam finansinių 
ryklių ir šarlatanų plūsmui. 
Nuo tokios veikios turėtų Lietu
vą sergėti ir lietuvių verslo 
puoselėjimo draugija. Nesava
n a u d i š k a s pa s i šven t imas 
Tėvynės idealui Lietuvoje ir 
išeivijoje yra neatskiriamai su
sijęs su dora turtmgų žmonių, in
vestuojančių jungtinį kapitalą 
„Venture Capital Fund" būdu 
Lietuvoje ir siekiančių pelno. 
Išeivių įsteigtą pr ieškar inę 
..Drobę" ir dabar Kauno darbi
ninkai mini kaip gero uždarbio 
ir žmoniškiausios darbdavystės 
bendrovę. 

Atsikursima Lietuvos valsty
bė, kaip gulbė giedros, lauks 
naujoviško ir esminio išeivijos 
pasiaukojimo. Ji lauks drąsi
nančios finansines jėgos Laisvės 
ir Nepriklausomybės skrydžiui. 
Pirmąja jėgos versme bus įkur-
simas Lietuvos Bankas, kurio 
akcijų dalį išpirkti lengvinan
čiomis Lietuvai sąlygomis yra 
likimo pašaukta lietuvių išei
vija. Toje lemtingoje veikloje ir 
neturtingam bus nepadoru ap
sieiti su šimtu kitu. Daug kam 
derėtų šventam tikslui pajungti 
tūkstantį kitą. dešimtis tūks
tančių dolerių. Tik mūsų tikėji
mas \ amžinąją Lietuvą bus 
įdėto kapitalo sėkmingos apy 
vartos garantija ir duos naudą, 
kad ir ne pačią didžiausią. Sve 
timųjų kapitalas pagal griežtus 
finansinius dėsnius „atskubės" 
vėliau, tik po to, kai patys pa 
rodysime save pasiaukojimą ir 
paramą valstybiniam gyve
nimui. 

Lietuvių kapitalo, savaime 
suprantama, neužteks Lietuvos 
valstybės sėkmingai veiklai. 

nio kapitalo baimė. Tos nuojau
tos versmė — 1918 metų Lie
tuvos kūrėjų tradicija, marksiz 
mo-leninizmo afišų baubai, ne
sėkmingas ir besaikis Pietų 
Amer ikos šal ių ir Lenkijos 
prasiskolinimas. Betgi užsienio 
kapi ta las , kaip toks, yra geras 
dalykas. Blogi yra kapitalo pri 
ėmėjai , k raš to šeimininkai. 
Maskvai plėšikaujant ir Varšu
vos raudoniesiems švaistant 
užsienio kapitalą negamybinėje 
sferoje, Lenkija įstrigo. O Sovie 
tų Sąjunga užsienio kapitalą pa 
naudojo racionaliau, tik labai 
daug sumokėjo baudų, neiš 
pildydama statybos ir transpor 
to sutarčių. 

Pr i imant i užsienio kapitalą 
šalis, jos vadovybė, turi būti pro 
t inga, griežta ir apsukri, be to. 
nepri imanti kyšių. Sudarant 
su tar t i s užsienio kapitalui in
vestuoti, tose sutartyse turi būti 
profes ional ia i ap ta r t i apri 
bojimai ir kompensacija kapi 
talo investavimo padarytiems 
nuostoliams padengti. Turi būti 
duota didelė gamybinės veiklos 
pasekmių garantija valstybei ir 
jos žmonėms, užtikrinanti aukš 
to lygio drauda nelaimės atve
ju. Šiais klausimais lietuvių 
Verslo puoselėjimo draugija turi 
t ikslą nesavanaudiškai padėti 
atsikursimai Lietuvos valstybei 
svarbiausiuose jos ūkinės veik 
los lygmenyse, investuojant 
užsienio kapitalą. 

Je igu būtų prisilaikant tarp
taut inės teisės ir normų surašy
tos su Sovietų Sąjunga sutartys 
prieš pradedant Lietuvoje sta
tyti Elektrėnus, N. Akmenę. 
Kėdainius. Jonavą, Mažeikius 
ir Ignaliną bei dujotiekius, naf
totiekius ir naftos produktų 
eksporto bazę Klaipėdoje, taip 
pat Šiaurės-Vakarų prekybos 
laivyno laivų remonto bazę Kur
šių m a r i o s e , ta i daugel io 
nelaimių ir pavojingai neigiamų 
pasekmių Lietuvoje nebūtų 
buvę. O jeigu jos būtų atsitikę, 
t a i Sovie tų Sąjunga bū tų 
turėjusi sumokėti Lietuvai mili
jardus dolerių. Akivaizdžiausias 
tokio pobūdžio pavyzdys dabar 
y r a . .Valdez" t a n k l a i v i s , 
kuriam. Alaskoje užplaukus ant 
uolos, daug į jūrą išsipylė naf 
tos. Baudoms ir pakrančių valy-

Sofųa Jonaityte. Lietuvos Operos solistė, grafien< < vaidmenyje Mozarto 
operoje ..Figaro vedybos" -Ji iš šios padainuos dvi Cherubino arijas 
„Draugo" koncerte, kvisbos balau Ižio 1 I lokyklos salėje 
Chicagtje. Solistė daugiausia atliks 1;. rinius ir kitas 
ištraukas iš operų. 

RUSU NACIONALIZMAS 
E. RINGUS 

Tiesą sakant, lietuvių išeivija mo darbams Exxon bendrovė 
kapitalo neturi t iek, kiek jo jau išleido penkiolika milijardų 
reikia norma iai ir sėkmingai (bilijonų) dolerių. Tai reiškia, 
valstybes veik iai. Todėl teks pri- kad šis verslas buvo išsamiai ap
traukti užsienio kapitalą. Tačiau t a r tas sutartimis, o bendrovė 
Lietuvoje yra sišaknijusi užsie savo veiklą buvo apdraudusi. 

Dar vienas pavojus pere 
stroikai re iškias i sovietu 
visuomenėje. Be neru sišku, 
tautų noro atsikratyti jungo 
kuriasi naujas judėjimai - jau 
pačių rusų tarpe. Yra kelios 
organizacijos pasivadinusios 
įvairiais vardais: ..Painiat" lat 
mintis), „Rodina" - (tėvynė), 
„Vernostj" (ištikimybė). Jos 
veikia ne tik Rusijos respubliko
je, bet stipriai reiškiasi taip 
rusų ne rusų respublikose... 
Visų šių organizacijų tikslas 
atnaujinti rusų patriotizmą, 
grąžinti senosios Rusijos tradici 
jas, kultūrą, religingumą. Savo 
subuvimuose jie neša caristmes 
vėliavas, šv. Jurgio paveikslą ii 
antiperestroikinius plakatus. 
Aršesni nacionalistai dėvi 
juodus marškinius arba kariš 
kus paltus. Jie reikalauja, kad 
bažnyčios būtų grąžintos ir at
naujintos, kovoja prieš 
alkoholizmą ir prieš per didelę 
vakarų civilizacijos įtaka 
Kaltina komunistas už rusų 
tautos išdavimą, sunaikinimą 
viso to kas buvo rusiška, už caro 
sušaudymą, žemės ūkio ir 
rusiškos kaimo idilijos 
sugriovimą, netvarkinga krašto 
urbanizacija, per greita žemės 
turtų išeikvojimą, parduodant 

juos vakarams. Nagrinėdami 
Rusijos istorija nacionalistai 
ieško kaltininkų visų pirma 
išvardindami '.ei'iną, Kaga 
novič. Trockį ir kitus žydų 
tautos veikėjus. Palestinos im-
igrant; : baiminasi, kad vėl 
greitu laiku gali pasikartoti 
pogromai, nes naujai atgimęs 
nacionalizmas t"t i aiškų ant i 
semitini pobūdį. Net (iorbačio 
vas. jų nuomone, turi daug 
žydišku patarėjų ku> ie esą tam
priai sur iš t i su Vaka ra i s . 
Pi '• p> ie to. kad studijuo
jama jo kilmės genealogija: 
pagal nacionalistus net Lenino 
senolis buvęs žydų tautybės. 
Rusų nacionali I ii žinonerusų 
norų atsikratyti ne tik komuniz
mu, bet visų pirma rusiška 
hegemonija Sovietai tai vadina 
„rusefobi ja" . Šį k laus imą 
nagrinėja 1. Safarevič žurnale 
„Sovremennik", kur bando 
įrodyti, kad vakarų nuomonė 
apie rusus, yra klaidinga. Rusų 
nacionalisl i didelės įtakos 
politiniame gyvenime kol kas 
dar neturi. Tačiau jie ieško 
sąjungininkų kitose sferose. 
Išsigandę, kad bruzdėjimas 
kitose respublikose gali privesti 
pri-' k>, ir norėdami 
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kai reikia pykti, taip pat yra 
nusikaltimas. Kai darbovietėje 
viršininkas nuolat išnaudoja 
bendradarbi arba norėdamas jo 
ar jos atsikratyti neteisir.pai ap-

atsižadėjimas. į šias pastangas 
kviečiant Kristų, yra dar viena 
mums duodama priemonė pana
šėti į Kristų, tolti nuo egoizmo. 

a.j.z. 

— Turi palaukti, atsiklausim vyresniojo 
Alksninis kantriai tylėjo. Laikas bu\ labai 

brangus, o čia toks sutrukdymas ir gaišatis N'erimo. 
— Tai ko jau ten taip skubi — vietoj neni; tovi? — 

paklausė jauniklis. 
— Katiną užmiršau kamaron užraki: i, man 

lašinius iš lentynos sudoros, va ko skubu, k; • uvėli... 
Vaikinas taip nuteiktas šūktelėjo: 
— Ei Ivan, kur tu 9 

— Ateinu! — atsišaukė ir atėjęs tarė: 
— Eik!.. 
— Leido?! 
— Aaa... jis žinomas ubagas. Nepavojinga gyvena 

pamiškėje. Ten, žinai, už upeliūkščio yi tokia 
sutrūnijusi trobelė. Jis visiems giriasi, kad m nau
joji valdžia atidavusi. Pasakoja, kad būsi;: didel 
kaimenių skerdžius. 

Abu stribai juokėsi. 
— Juokas juoku, broliuk, bet šioje r. 

gali mas daiktas, kitą kartą su tuo tavo skerd.' 
tikus, saugokis, kad peilio į pašonę nesuv 
nepasakyčiau, kad jis nepavojingas Jis r 
neatrodo, senas bet... 

— Tai ką? 
— Tai nieko — pasakiau ir viskas... 
Trobelę Alksninis pasiekė uždusęs. V 

pavilkt begalėjo. Suskrebeno prie slenksčio. -
atsirakino duris ir įėjęs vidun, kiek dar jėgos 

stuksenti kojomis į grindis. Atsiliepė. Tada numetė tar tikrovėje, menkiausias niekas mū t: planą gali sugriau-
bas. atkėlė dangtį ir laukė. Už minutės galva kyštelėjo ti, kaip k'-rtu namelius. V v i būti daroma 
Ziaugra. pagalvojus, skubiai ir užtikrin ' • jiau. 

— Kur vadas? Ski rs tant i s pas tebėjau, kad Mksnin is 
— Prisnūdęs... nepatenkintai 
— Kelk visus, aš tuoj pat būsiu apačioj... Gudraudamas vėl tariau: 

— Alk«nini. ar man dar k Į pasakyti nori? 
* * * Ne! sau; ai atšovi ' man dar 

l>o. kaip jūs ten viską d kių pareigų 
Kai Alksninis pasakojo ka matė miestelyje ir kas negavau 

atsitiko štabe, vaikščiojau kaip galvą pametės. Laiko 
nedaug, o verčia kuo greičiausiai veikti. Šiąnakt 
turime būti ten. Vyrams įsakiau, peržiūrėti ir patikrin 
ti savo ginklus, o aš drauge su Žolele, Ziaugra ir 
Alksniniu, prieš tai dar pamiškėn išstatę sargybas, 
aiškinomės ir derinom visus būsimus veiksmus. Pir 
moję eilėje sutarėm, kad puolimas turi įvykti šią nakt į 
Geresnės progos ir su žvake nerasi. Pulko švento, 
budrumas sumažėjęs. Vadai ūlioja. Ko geresnio gali 
t ikėtis. Visus vadus, kaip žuvis susemsim... Tai butu 
mums didelis laimikis. Išlaisvintumėm merginas ve! 
laimėjimas. Miško valymas vėl būtų užtęstas ir visi. ne 

- Pareigu." 

— Taigi, vado Išrūgose, kaip nra • , * isa dieną mai
šiausi, o jūs be manęs grietin ii v^ite... 

— Kuo tu nepatenkintas? 
Tuo, kad man jokių pareigų nepaskirta. Jūs 

kausites. o aš kukavinę pypkele prisikimšęs dūmus 
pūsiu... 

Šypterėjau ir draugiškai p ilietes j© pečius tariau: 
— Esi išvargęs. Tu jau savo atlikai Labai daug pa

darei. Mes kaip antys ant ežero tupėtumėm Tavo dėka 
tos žinios, Mksnini, me< išeinam kovon, tu tur i likti 
busto apsaugai lavo žinioje tos • tatytos mrgybos 
ir priede dar viena pamaina. Tu mus visus, kaip tėvas, 

žinioje, 
m susi-
tų . Aš 
n toks 

- kojas 
np ta ip 
'io, ėmė 

tik mes, galėtumėm tam tinkamai pasiruošti. Oras 
įu palankiausias, tik reikia viską gerai suplanuoti ir T, , ~ . , . ' '", " 

ryžtingai įvykdyti. suglobti pastog-n Kur gi net tOT lll minlifr 
— Taigi — tariau, — puolimą vykdome dviem gran 

dim priešakyje, o vieną paliekame apsaugoje Nuo so 
do pusės lengviausias priėjimas, ten skiriu trečiąją, 
apsauginę grandį, su Žolele priešakyje. Žiaugrosgran 
dis — pirmoji. Jos uždavinys nuimti visas sargybas taip, 
kad niekas net necyptelėtų. Aš vadovausiu antrajai 
grandžiai Mums įkopus sodybon, be jokio triukšmo ir 
be šūvių įsiveršime pro duris. Ziaugra. su vyrais lieki 
lauke. Aišku?! 

— Aišku! — atsakė. 
— Ant popieriaus ir mintyse viskas aišku, bet 

Tai ar čia ne pareigos? 
Alksninis atlyžo ir trumpai at akė: 

Klausau, tamsta, vade! 
Vyrai! šūktelėjau visiems prieš žygj dar 

kartą sueinam visi - miške Žygį pradedam lygiai 
dešimtą valandą. Vienuoliktą jau turime būti štabe 

Niekas nieko neatsakė Ziaugra su Žolele stovėjo 
nuošaliai ir aš aiškiai jutau, kad jie kalbėjosi apie mūsų 
būsimą žygį Aš tuoj pat supratau, kad jie dar nori su 
manim pasikalbėti, bet kažko de 

<Bu- daugiau) 
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WEjmmm 
NIJOLĖ S A D Ū N A I T Ė 

CLEVELANDE 

Nijolė, Clevelande seniai 
laukiama viešnia, pas mus vie
šėjo kovo 6-11 dienomis. Jos 
šešios viešnagės dienos Cle-
velando lietuviam buvo rimties, 
susimąstymo, maldos, ir vilties 
dienos. Antradienį, atvykusi iš 
Detroito, ji buvo sutikta Dievo 
Motinos parapijos aikštėje prie 
Laisvės paminklo. Vakare buvo 
šv. Mišios ir susikaupimo valan
da. Po pamaldų, parapijos sve
tainėje — vaišės, kurias rengė 
vyr. skaučių ,,Židinys". 

Trečiadienį svečiavosi pas 
pensininkus Lietuvių namuose, 
o vakare susitiko su amerikie
čiais Clevelando vyskupijos pa
talpose. Šį susitikimą su Com-
mission on Catholic Action su
organizavo Gailė Klimaitė. 

Ketvirtadienį Nijolė buvo 
Moterų sąjungos 36 kuopos vieš
nia. 

Penktadienį — oficialūs vizitai 
pas miesto vyskupą James P. 
Lyke ir Clevelando diecezijos 
ordinarą vysk. Anthony M. 
Pilla. 

Šeštadienį N. Sadūnaitė lankė 
Šv. Kazimiero l i tuan i s t inę 
mokyklą, o 7 vai. vak. Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje 
susitiko su Clevelando lietu
viais. 

Sekmadienį dalyvavo šv. 
Mišiose Dievo Motinos šven
tovėje ir pietuose Lietuvių 
namų didžiojoje salėje, 8 vai. 
vak. išskrido į New Yorką. 

KAZIUKO M U G Ė 

Clevelando skauti ja visus 
kviečia į tradicine Kaziuko 
muge, kuri vyks kovo 18 d., 
sekmadienį, nuo 11 vai. ryto 
Dievo Motinos pa rap i jos 
auditori joje ir sve t a inė j e . 
Svečiai ga l ė s p a s i v a i š i n t i 
skaniais pietumis, apžiūrėti ir 
įsigyti įvairių rankdarbių. 

SĖKMINGA VERSLININKU 
KELIONĖ 

Gražina Kuduk ienė buvo 
išvykusi į Sovietų Sąjungą kar
tu su Ohio valstijos guberna
toriaus prekybine delegacija. J i 
ir jos bendrovės vicepirmininkė 
latvė Anda Cook grįžo į Cleve-
landą ir, kaip ,,Plain Dealer" 
dienraštis vasario 23 d. prane
ša, ten pasiekta gerų rezultatų. 
Jos sugrįžo su raštišku pasiū
lymu sovietų Kinokom kompa
nijos, įgaliojančios jas parengti 
susitikimą su filmų gamintojais 
Eric Cohen and Peter Baldwin 
Group B Productions. 

įdomu, sako Kudukienė. kad 
planuojamas filmas bus pava
dintas „McD". Filmas vaizduos 
Amerikos pilietį ir jo šeimą, 
kuri atidarė pirmąjį McDonald's 
restoraną Maskvoje. Siužete 
vaizduojami amerikiečiai, rusai, 
kurie jiems dirba, ir lietuvių 
ūkininkų šeima, kuri restoranui 
pristato jautienos mėsą 

Jų planas atidaryti Wendy"s 
restoraną Maskvoje buvo sutik
t a s palankiai. Apžiūrėta vieta, 
netoli McDonald's restorano. 

Dienraštis taip pat praneša, 
kad Gr Kudukienė planuoja 
atidaryti Komercijos rūmus 
Lietuvoje, kur ji gimė. o taip pat 
ir Latvijoje. Jos kalbėjosi su Vy
tautu Landsbergiu, Sąjūdžio pir
mininku ir Ivars Godmanis. 
Latvijos Liaudies Fronto ekono
minių reikalų direktoriumi 
Komerci jos r ū m a i p a d ė t ų 
geriau susipažinti ir pažinti bei 
pa ta r tu , kaip geriau vest i 
prekybinius reikalus su JAV 
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bendrovėmis, pasikeisti idėjo
mis su JAV Chamber of Com-
merce, Washington, D.C. Inter
national Chamber of Commerce 
p lanuoja vykti į Pabal t i jo 
kraštus . Jų delegacija neseniai 
sugrįžo iš Vengrijos. 

UNIVERSITETO 
P A T A R Ė J A I 

Inž. Romualdas Bublys, MS, 
Arco Tech bendrovės vicepre
zidentas, ir dr. Stepas Matas, 
metalurgistas, vyriausias tyri
nėjimų ir tarptautinių reikalų 
direktorius LTV plieno kom
panijoje Clevelande, vasario 7 
buvo pakviesti dalyvauti Nor
thern Illinois universiteto Col-
lege of Engineering pramonės 
patarėjų grupės pasitarimuose. 

Prof. dr. Romualdas Kašubą 
yra Northern Illinois universi
teto De Kalb College of Engi
n e e r i n g d e k a n a s . Šie du 
klevelandiečiai egzekutyvai ir 
kiti pramonės įmonių atstovai 
susitikime svarstė universiteto 
tyrinėjimų plėtimo galimybes ir 
gauti paramos iš Amerikos 
pramonės fondų. 

Dr. Matas ir inž. Bublys lankė 
ir Ferranti-Sciaky Welding Co., 
kur dr. Jonas Kašubą, dekano 
brol is , y ra tos kompanijos 
prezidentas. Diskusijose buvo 
paliesti metalų technologijos ir 
ekonominiai klausimai. 

SOLISTU IR PIANISTŲ 
KONCERTAS 

Korp! Giedros pakviesti, kovo 
25, sekmadienį, 4 vai. p.p. Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje 
koncer tuos sopranas Sofija 
Jonai ty tė , tenoras Algirdas 
Janu t i s ir pianistas Povilas 
Stravinskas. 

Sofija J o n a i t y t ė jau gimna
zijoj dainavo, šoko, vaidino. Pra
dėjusi studijas Kauno Politech
nikos institute, dalyvavo ,.Ne
muno" ansamblyje. Techniškų
jų mokslų studijų nebaigusi, 
pradėjo studijuoti Kauno muzi
kinio teatro studijoje. Balso 
studijas pradėjo Vilniaus kon
servatorijoje pas prof. Vaclovą 
Daunorą. Jau studijų metais 
dalyvavo operų pastatymuose, 
atl ikdama svarbias solistės ro
les. Baigusi konservatoriją, Vil
niaus operoje dainavo „Fausto" 
Margaritą, Serpiną komiškoje 
operoje ..Tarnaitė — ponia" ir 
kitus didesnius ir mažesnius 
vaidmenis ..Legendoje apie 
meile". „Pilėnuose". „Brakonie-
riuje". ,.Eug. Oniegine", ..Bo
hemoje". „Madama Butterfly", 
..Otelio". ,.Figaro vestuvėse", 
..Liepsnoje", ..Kelionėje į Til
žę", ..Fidelio" ir kt. 

Koncertavo radijo ir televizi
jos laidose. Suomijoje. Prancū
zijoje. Danijoje, Ispanijoje. 
Vokietijoje. Lenkijoje. Augina 
dvi muzikalias dukras. Ištekė
jusi už inžinieriaus. 

Solis tas Alg i rdas J a n u t a , 
tenoras. 29 metų. J a u nuo 6 
metų pradėjęs mokytis fortepio 
no. o da inav imo p i rmas i s 
mokytojas buvo prof. V. Polozov. 
dabartinis Metropolitan operos 
solistas. Vilniaus konservato
rijoje mokėsi prof. V. Noreikos 
klasėje 1989 m. gavo konserva
torijos baigimo diplomą. Jau an
trais studijų metais buvo priim 
tas į Vilniaus akademinį operos 
ir baleto teatrą. Dalyvavo Ros 
sini, Čaikovskio. Musoreskio. 
Mozarto operose solisto vaid
menyse. Atliko tenoro partiją D. 
Lapinsko kantatoje „Mirusiems 

(Pabaiga) 
Aišku, viskas taip lengvai nei

na, kaip mums atrodo. Mes gal
būt turėsime visi susitarę susės
ti su Lietuvos komunistų parti
ja, jeigu ji norės atsistoti į tautos 
puse, o neiti savo keliu. Turėsi
me sėsti ir derėtis su Sovietų 
partija. Mes bandysime Sovietų 
Sąjungai išaiškinti, kad kuo 
greičiau ji pradės derėtis su 
tom tautom, kurios nori pasiek
ti laisvę, tuo bus geriau. 

Aš labai dažnai girdžiu Ame
rikoj ir Vakarų Europoje, kad 
mes esame labai pavojingi, kad 
mes galbūt galime labai pažeisti 
Gorbačiovo poziciją ir galime jį 
tuo sunaikinti ir dėlto mes turė
tume būti labai atsargūs. Man 
labai patinka mūsų kardinolo 
Sladkevičiaus pasakymas, kad 
„tegul Gorbačiovas eina savo 
keliu, o Lietuva eina savo ke
liu". Tai yra labai paprastas ir 
aiškus atsakymas. 

Aš netikiu, kad mes galime 
Gorbačiovui labai pakenkti. 
Jam pakenks toji baisi ekonomi
nė padėtis, kuri yra Sovietų 
Sąjungoj ir kuri, nežiūrint jo 
didžiausių pastangų, negerėja, 
o blogėja. Ta ekonominė padėtis 
yra mums pavojinga. Kai mūsų 
klausia, ar mes galime vieni 
gyventi, ar mes galime ekono
miškai išsilaikyti, tai mes gali
me tvirtai atsakyti, kad mes ne 
tiktai galime nepriklausomi 
ekonominiai išsilaikyti, o mes 
turime atsiskirti nuo Sovietų 
Sąjunogs, kuri yra milžinas di-
nosauras, kuris skęsta. Ir jeigu 
mes nuo jo neatsiplėšim, jis 
mus gali nuskandinti. 

Likimas yra mums suteikęs 
nepaprastą progą rytų Europoj. 
Nereikia jos bijoti. Rytų Euro
pos tautos yra pakankamai 
subrendusios k u r t i naują 
sistemą. I r ši proga yra 
nepaprasta. Reikia turėti fan
tazijos. Reikia įtraukti visas 
kitas t au tas Vakarų Europoje 
ir Jungtines Amerikos vals
tybes, kad jos visos tame atsta
tyme dalyvautų. Nuo to pareis 
visas Europos likimas. Nereikia 
bijoti. Reikia ieškoti kontaktų. 
su jais taikingai dirbti ir ben
dradarbiauti su visais. Mes tą 
darome su lenkais. Mes tą daro
me su baltgudžiais. Mes tą da
rome su žydų tautybės žmonėm. 
Mes tą darome su vokiečiais, su 
kuriais kaip tik neseniai įvyko 
pasikalbėjimai. Ir man atrodo, 
kad visi tie kontaktai duoda ge
rų vilčių, kad mes kartu Rytų 
Europoje sukursime ką -nors 
naujo. Tegul mums tik padeda 
— ir ne tik pinigais padeda kiek 
patarimais, kontaktais, kultū
riniais ryšiais ir įvairiais kito
kiais ryšiais. 

Bekalbant apie kovą už nepri-

GDNTA T. PALUBINSKAITĖ 

klausomybę, apie ateitį, apie 
visas galimybes, kurios yra 
labai sudėtingos, bet kurios nei 
vieno mūsų neturėtų gąsdinti, 
nes mes Lietuvoje turime žmo
nių, kurie gali mūsų reikalus 
vesti, kurie moka derybas vesti, 
kurie moka politinius veiksnius 
vesti — mes turime prisiminti, 
kad po 50 metų okupacijos Lie
tuvoje reisia kurti naują žmogų. 
Naujo žmogaus mums visur rei
kia. Bet jeigu mes statysime 
tiktai tiltus, tiktai namus, tiktai 
fabrikus ir juose dirbs senasis 
žmogus, kuris be savo kaltės il
gos okupacijos ir baisios siste
mos buvo kažkaip priblokštas, 
tai tada mūsų ateitis bus juodes
nė, negu dabar gali atrodyti. 
Mes galbūt nebūsime puolami 
svetimųjų, bet mes t ikra i turė
sime įvairių problemų. Todėl 
mums reikia kurti tą naują, tau
resnį žmogų, kur i s vėl išmoktų 
dirbti, kuris išmoktų gyventi su 
žmonėmis, kurie kitaip gyvena, 
kuris mokėtų diskutuoti , kuris 
mokėtų galvoti ir kuris nebijotų 
eiti eksperimentuoti su naujo
mis idėjomis. Šitokio žmogaus 
mums reikia. Mes žinome, kad 
mes turime jaunąsias generaci

jas, kurios gali puikiausiai šį už
davinį atlikti, joms reikia tiktai 

MIELI LIETUVIAI, 
Lietuvių Labdarių organizacija džiaugiasi, galėdama 
padėti Lietuvai. Pernai šventėme 75 metų sukaktį ir su 
jūsų pagalba surinkome 75,000 dolerių paremti Lie
tuvos medicinai. 

Mūsų 1989 m. finansinė apyvarta buvo $32,033.00. 
Suaukotų vaistų ir įrankių surinkome už $31,000. 
Sąskaitoje liko $12,317.00. Didžiuojamės, galėdami 
taupia* ir efektyviai veikti, tačiau jūsų aukos ir toliau la
bai reikalingos. 

Lietuva žengia nepriklausomybės keliu ir jai reikalinga 
įvairi pagalba, ypač medicinos reikmenų. Lietuva neturi 
tvirtos valiutos nupirkti Vakaruose gaminamus vaistus, 
ligoninių įrengimus bei priemones. Kiekvienas geras 
instrumentas, kiekviena adata ir antibiotinis vaistas Lie
tuvos gydytojams yra tikras turtas. Lietuvių Labdarių 
organizacija stengiasi visa tai jiems parūpinti. Todėl 
kviečiame ir šiais metais dosniai remti mūsų veiklą, kad 
siuntiniai į Lietuvą su gyvybei ir sveikatai reikalingomis 
priemonėmis nesumažėtų! 

Aukas siųsti: 
Uthuanian Roman Catholic Charttios, 
2636 W. 71 St., Chlcago, IL 60629 

pridedant užpildytą atkarpą: 

Noriu įstoti Į LRCC 

šokio ansamblyje ..Vingis". 
Koncertavęs užsienyje. 

P ian i s tas Povilas Stravins
kas, nusipelnęs Lietuvos ar
tistas, mokėsi Vilniaus M.K. 
Čiurlionio ir Maskvos Čaikovs
kio konservator i jose bei 
aspirantūroje pas prof. J. 
Milšteiną. 

Nuo 1976 metų Lietuvos na
cionalinės konservatorijos dės
tytojas, daugelio rečitalių solis
tas, dalyvis, grojęs su žymiais 
pasaulinio garso dirigentais. 
Nacionalinės filharmonijos 
solistas. Žymią savo kūrybinės 
veiklos dalj skiria ansambli-
niam muzikavimui su žymiais 
Lietuvos instrumentalistais. 
Prof. J. Milsteinas apie pianistą 
yra pasakęs: jo grojimui 
būdinga precizinė technika, gar
so kultūra, tobulas muzikinio 
mąstymo bei formos pojūtis". 
Yra koncertavęs užsienyje, išlei 

mano mylimiesiems". Bertulio dęs keletą plokštelių. Pakvie-
..Requiem". Koncertuoja su timai j koncertą gaunami DMP 
liaudies ansambliu ..Sutartinė", svetainėje sekmadieniais, 
kanklių trio, taip pat dainų ir V.R. 

Pilnateisiu nariu su $5.00 met iniu mokesč iu $ — 
Amžinuoju nariu su vienkartiniu $100.00 mok. $ -
Įrašau savo šeimos narius: 

Vardas oavardė 

Adresas 

Siunčiu savo auką (nurašoma nuo pajamų mokesčių) 
Ii v i so siunčiu $ 

Čekai išrašomi UTHUANIAN ROMAN CATHOUC 
CHARITIES, INC. vardu 

ST. MARY & EVERGREEN 
MONUMENT COMPANY 

9100 SOUTH KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, ILLINOIS 60642 

708/422-7146 OR 312/233-3015 
(CORNF.R OF 91 ST k KEDZIE) 

JAU 80 METŲ KAIP PREKIAUJAME „ROCK OF AGES' 

* I ninklai 
* A tkapia i 
* Mauzoliejai 
* Bronzinės atminimo lentos 
* D\ igubos atminimo lentos 

AUK 

Antkapiu įrašai 
Laikini antkapiai 
Valymas 
Antkapiaiir paminklai 
pagal užsakymą 

OS KOKYBES ASTKAPIAl PRlEI\AMOMlS KAINOMIS 
Paminklų apiiūreiimo kambarys 

rmad - f*nk td *00 v r.—4:30 v. p.p. 
.5K; 10:00 v r —4:00 v. p.p. 

-ckm»d. 1 1 : 3 ° v.r—3:30 v.p.p 

• ArTARNAUlAMF. VISU REUCITV KAPINES 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

padėti. 
Norių jums priminti Gorbačio

vo pasakymą, kai jis buvo Lie
tuvoj. J i s įspėjo lietuvių tautą: 
„Pagalvokit 1000 valandų, ar 
jums verta atsiskirti nuo Sovie
tų Sąjungos, nes", sako, „visgi 
mes jums labai daug davėm". 
Aš n o r ė č i a u Gorbačiovui 
pasakyti, kad lietuvių t au t a 
apie tai galvoja ne 1000 valan
dų, o 876,000 valandų, nuo pat 
pirmutinės okupacijos dienos. 
Penkiasdešimt metų — tai yra 
876,000 valandų. Ir turiu pri
durti: Gorbačiovai, ne m e s 
turime atsiskirti nuo Sovietų 
Sąjungos, bet Sovietų Sąjunga 
turi išeiti iš Lietuvos kuo grei
čiau. Kuo greičiau, tuo geriau. 

Gausus plojimas, kuris sekė S. 
Lozoraičio kalbą.lyg ir nenutilo. 
J is l inksmai skatino ir lydėjo 
Philadelphijos Dramos būrelį, 
kuris, vadovaujamas Julijos 
Dantienės, talentingai pristatė 
montažą apie Vincą Kudirką. 
Dramos būrelio narių balsai 
sklandžiai vedė susibūrusius 
Vinco Kudirkos gyvenimo ke
liu. O t a s kelias, ilgas ir vin
giuotas, privedė prie Lietuvos 
himno sukūrimo, kuriuo malo
niai užsibaigė minėjimas, paly
dėdamas viltis, kad Lietuva 
ne t rukus atgaus savo nepri
klausomybe. 

RE/MAX Q*EIT 
REALTORS Į PARDUODA \ 

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

Norintieji M U K T I ar PARDUOTI 
N A M U S per sią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba/torite būti 
Rimo S t a n k a u * klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai . 

m MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga, patarnaus 

J . B A C £ V I Č I U S 
BELL-BACE REAL T ORS 

INCOUe TAX - IHSURAMCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Parduodam* graižiau 
u i didssn* kainą! 

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

ALEKANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

ra** 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreiptis tel. (312) 
767-0600 arba (312) 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Ona Stop ReaJ Estate 

Namas apžiūrėjimui 
Sakmd., kovo 18 d. 1-4 v.p.p. 

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

No. 623—63 St. 6 Kartov Ava. 
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 jvesta 
elektra ir vandens šildymas: labai švarus. 

No. 635 — 71 St. 6 Pulaski Rd. 
3 butai. 3 mieg. 1 Vi vonios pirmame ir an
trame aukšte. Mod. virtuvė su medžio 
spintelėm: naujas karšto vandens tankas 
ir šild. sistema; platus sklypas: 4 kamb. 
rūsyje; 2Vi auto. garažas mūrinis. Puikiai 
prižiūrėtas, geras pirkinys. 

AR NORITE PARDUOTI? 

h. Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Mamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
1abar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
(312)434-7100 

LB mis 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

V ik toras Šimait is,Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax, 

5953 S. Kadxi* Ava. 
Tai. 436-7878 

HELP WANTED 

FACTORY POSITIONS 
General Factory posi t ions 
available on night shift (11.00 p.m. 
to 7:30 a.m.), including material 
handler, table revvork and custo-
dian. Also, custodian needed on 
day shift (7:30 a.m. to 4:00 p.m.). 

Gooc1 benefits and vvorking condi-
tions. Applications are being taken 
Monday thru Friday 8 a.m. to 3:30 
p.m. 

SPECIALTY P A C K A G I N G 
P R O D U C T S , I N C . 

7 4 0 0 W. C e r m a k R d . 
Nor th Rivers ldo, IL 6 0 5 4 6 

An Equal Opportunity Employer M/F 

FOR R E N T 

Qntui)f; KMIEOK REALTORS 

3 7922 S. Pulaski Rd. 
. 43*5 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MA YER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. )i 
p ro fes iona l i a i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Išnuomojamas 2 mieg. butas pirmame 
aukšte Bnghton Parko apyl Naujos grin
dys, nauji kilimai $300 j mėn. Nuomininkas 
moka už šilumą ir elektrą. S k a m b i n t i : 
(312) 523-1261 

IEŠKO 

Viengungis pensininkas ieško 
kambario prie šeimos arba mažo 
3 kamb. buto. 

Skambinti 776-2745 

OM^Į 

Business 
(312) 257-7100 

OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont. Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

IRENA STANIULIS SSSU-

/tScfeN. Rock of Ages 
A.TMORI2E0 06ALER m 

Vienintele paminklu prekyba 
pietinėje miesto dalyje 

•*•» T"* 

OLSICK 6 CO., REALTORS' 
1180 State Street 
Lemont. Illinois 60439 Q r t u s ^ 
(708) 257-7100 2 1 

Namas aptIOrailmuI Wamsr Ava.. 
sastd. Ir sakmd. 1-4 v.p.p. 

Liuksusinis ..townhome" lemonte: 2 
mieg. 3 vonios kamb. virtuvė, vakj kamb 
salonas, šeimos kamb su židiniu. 2 auto 
garažas Skambinkite — sužinosite detales' 

Naujai paskelbtas 2 butų namas 
Lsmonts. Geras investavimas: atskiras 
garažas: 2 dviejų mieg kamb butai: VISI 
namų reikmenys $89,000 

MISCELLANIOUS 

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

Tol. 376-1882 ar 378-5996 

10%—20<Vb—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V* Wsst »5th Strsst 

T A | . - GA 4-8654 

Namas kaip pilis arti parko! Puiki, ideali 
nuosavybe profesionalams Yra vietos 
raštinei, svečių priėmimui ir šeimos pri
vatumui Puikios kokybės namas su 4 
vonios kamb . 2 židiniais. 5 ar 6 mieg. 
kamb ..Fionda' kamb Kreiptis Mary 
Oulnn, 312 -445 -9000 arba 
708-448-9089. Coldwall Banksr. 

Brlflhton Parko apyl. parduodamas 2 
butų namas, alumimu apkaltas, naujai 
(vesta elektra, nauja šildymo sistema 

Wast Lawn apyl. parduodamas mažas 3 
mieg namukas. 59 St & Lavvndale Puikus 
pirkinys jaunavedžiams 

First Rate Raai Estais 
Skambinkit* Aušrai 

Tai. 767-2400 

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

Tunu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 



LIETUVOS ATGIMIMO PAMALDOS 
• 10 v.r. organizacijos su vėliavomis 

renkasi parapijos salėje 
• 10:15 v.r. procesija į bažnyčią 
• 10:30 v.r. pamaldos 
• 11:45 v.r. gėlių padėjimas prie kryžiaus 

1990 m. kovo 18 d., sekmadienį, 10:30 vai. ryto 

. Marijos Gimimo bažnyčioje 
(69 g-vė ir Was-itenaw Ave.) 

Rengia: Chicagos Lietuviškų organizacijų komitetas 

Chicagos ir apylinkių lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti. 
Pageidaujama su tautiniais 
drabužiais arba su org. uniformomis 

Laiškas 
SOVIETŲ SĄJUNGOS 

S K O L O S LIETUVAI 

Antano Dundzilos straipsnelis 
..Apskaičiuokime ir dokumen
tuokime ekonomines Sovietų 
Sąjungos skriaudas Lietuvai" 
(žr. Draugas Nr. 18, 1990-1-28) 
iškelia labai svarbų ir neatidė
liojant keltiną pasaulio viešu
mon reikalą. Padarytų skriaudų 
atmokėjimo klausimas be abe
jonės būtų ypatingai stipri kor
ta ateinančiose derybose išsi
laisvinimo iš Sovietų Sąjungos 
klausimu bei nustatant tolimes
nius tarpvalstybinius ekonomi
nius bei prekybinius santykius. 

Prie Antano Dundzilos iškeltų 
Lietuvai skriaudų paminėtinos 
dar kelios labai stambios skolos: 

1. Nuoma už Lietuvoj laiko
mas karines bazes. Imu kaipo 
kompensacijos modelį JAV 
metines išmokas Filipinams — 
480 mil. dol. Kadangi TSR 

RUSŲ 
NACIONALIZMAS 
(Atkelta iš 3 psl.) 

ją bet kokiu būdu išlaikyti, jie 
ieško ir r a n d a p r i t a r imo 
aukštųjų Armijos karininkų 
tarpe, kurie daugiausia yra 
rusai. Gąsdindami, kad Vakarų 
veržimasis į sovietų pramonę 
išstums vietinį (rusų) aukštesnį 
personalą, jie ieško glaudžių 
ryšių su pramonės darbuotojų 
unijomis ir jų vadais. Bene 
įdomiausia turbūt yra brolia
v imas i s su si lpnėjančia 
Komunistų partija. Prieš porą 
mėnesių komunistų dalis netgi 
įsteigė nacionalistų padalinį 
Rusijos kompart i joje . J ų 
nuomone nacionalistai susi
jungę su partija pajėgtų at
statyti drausmę Sovietų Są
jungoje ir sustabdytų vakarinių 
kap i ta l i s tų įtaką naujosios 
Rusijos istorijoje. Sovietologai 
pr is ibi jo , kad par t i ja gali 
mėginti panaudoti nacionalistų 
judėjimą savo naudai, kaip kad 
Stalinas padarė karo pradžioje. 
Atrodo, kad kelias į laisvę ir 
demokratiją Rusijoje bus ilgas, 
nes , kai išlaisvinti kraštai 
griauna Lenino statulas, ilgos 
eilės rusų dar valandas laukia 
pr ie mauzoliejaus pagerbti 
dabartinio jungo steigėją. 

karinės bazės Lietuvoje nėra nei 
kiek mažesnės už JAV bazes Fi
lipinuose. TSR būtų skolinga 
Lietuvai nuomą už 50 metų. kas 
susidėtų į 24 milijardų dol. 
sumą. 

2. TSR pasiglemžė okupuojant 
Lietuvą jos kar inę mantą, 
c ivi l inę aviaciją, laivyną, 
transporto ir komunikacijos 
priemones, didelę dalį Lietuvos 
aukso, diplomatinius pastatus ir 
t.t. Sudarius 1939 metais buvusį 
šių dalykų inventorių, yra svar
bu juos įkainoti 1990 metų 
kainomis. 

3. Didelio masto ekologinė 
žala buvo padaryta pastatant 
Lietuvoje gamtą teršiančią 
pramonę. Reikalinga apskai
čiuoti ne tik kiek kaštuotų 
pašalinti supiltus nuodingų 
metalų atliekų ir sveikatą 
žalojančius chemikalų kalnus, 
bet ir ant kiek ši tarša palietė 
gyventojų sveikatą bei mirtin
gumą. 

4. Pokario metais Lietuvoje 
pastatyta pramonė turi turėti 
taršos apsaugos įrengimus. Di
desnė dalis šios pramonės buvo 
Lietuvai primesta be jokių ap
saugos renginių. Sudarius Lie
tuvoje esančios pramonės inven
torizaciją ir nustačius pagal 
gamybines kategorijas jų taršos 
apšvarinimo įrengimų porei
kius, būtų galima be didelių 
sunkumų sudaryti tokių rengi
nių kaštų apmatus. TSR turėtų 
Lietuvą kompensuoti už šių» ren
ginių įtaisymą. 

5. Kaipo Hitlerio-Stalino pak
to suokalbininke ir Lietuvos 
okupante, TSR yra tiesiogiai 
atsakinga už Lietuvos gyvento
jų prieauglio sunaikinimą poka
riniame laikotarpyje. Panaudo
jant prieškarinės Lietuvos gy-
ventojų prieauglio koeficientą 
(1.1%), jos dabartinis gyventojų 

skaičius turėtų būti 4.4 mil. 
Palyginus šį skaičių su 3.7 mil. 
gyventojais šiandieną, prieinam 
išvadą, kad Lietuva okupacijos 
metais neteko apie 700,000 
žmonių. Pri imant Lietuvos 
gyventojo gyvybės vertę bent 
100,000 dol. (JAV ver t ina 
gyventojo gyvybę 1 mil. dol.), 
gautųsi suma s iekan t i 70 
milijardų dolerių. 

Šie prie Antano Dundzilos 
straipsnio pridėtini pavyzdžiai 
vaizdžiai parodo, kad Lietuvai 
padaryti nuostoliai yra iš tikro 
milžiniški. TSR grasinimas 
Lie tuva i , jog išėj imas iš 
Sąjungos kaštuotų nepakelia
mai dideles sumas, turėtų būti 
lengvai atsvertas tų sumų 
kurias TSR yra skolinga Lietu
vai už padalytą žalą. 

Iki šiolei dar neteko girdėti, 
kad būtų buvusi kur nors 
paruošta viską apimanti okupa
cinės žalos studija ir tos žalos 
piniginis įvertinimas. Dery
boms su TSR prasidedant, išei
vijos laisvinimo veiksniai turėtų 
kuo skubiausiai sutelkt ekspertų 
grupę tokios studijos pravedi
mui ir jos greitam paskelbimui 
lietuvių ir anglų kalbomis. 
Pagal reikalą, šios studijos 
paruošimui turėtų būti pa
kviesti prisidėti ir ekspertai iš 
Lietuvos. Pati studija neturėtų 
būti uždelsta visokeriopos doku
mentacijos sukaupime ir didelio 
tikslumo ieškojime, nes kalba
me apie milijardines sumas, o 
ne apie tūkstančius. Žinant, kad 
Latvijos ir Estijos išsilaisvinimo 
bylos turės būti paremtos lygia
grečiais finansiniais ir ekono
miniais argumentais, būtų pa
tartina pasiūlyti paralelių stu
dijų pravedimą taip pat ir lat
viams ir estams, jeigu jie tokių 
studijų dar nėra padarę. 

S tasys Bačka i t i s 

D idž i aus i a s gyvenimo 
džiaugsmas yra žinoti, kad 
esame mylimi dėl to. kas esame, 
ar geriau pasakius — nežiūrint 
to. kas esame. 

Victor Hugo 

A.tA. 
JUOZAS JASIŪNAS 

Mokytojas - Menininkas 

Gyveno Detroit. Michigan 
Mirė 1990 m. kovo 14 d., 6:45 vai. ryto, sulaukęs 87 metų 

amžiaus. 
Gimė Noreikų kaime. Žemelio valse.. Šiaulių apskrityje. 
Baigęs Kauno Meno mokyklą. 
Amerikoje išgyveno 40 metų 
Paliko nuliūdime sesers vaikus Lietuvoje, daug draugų 

ir buvusių mokinių. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo mėn. 17 d. Iš Vai S. 

Bauža laidotuvių namų 10 vai. bus nulydėtas į Šv. Antano 
bažnyčią, kur įvyks gedulingos pamaldos užvelionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Holy Sepulchre kapines. 

Nuliūdę giminės ir draugai. 
Laid. dir. Yolanda M. Zaparackienė (313) 554-1275. 

TORGSYN TORGSYN 
5542 Geary Blvd., San Francisco, CA 94121 

Telefonai: 
415-7524646 
415-7524721 
415-7525721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKESI 

TV. VCR'S 
TELEFONAI 

CAMCORDERS 
Voltais* 127'220 

RADIJAI IR VCR 
RADIJO ĮRENGIMAI 

Tinkantys Sov. Sąjungai 
KOMPIUTERIAI 

Su rusiiku raidynu 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LUPU DAŽAI 
SUVENYRAI 

tmmtmatm kaino* JAV-MM. 
„tukymm tftom, M vtoy JAV «4M* «r M Utų UrmUų 

mitomubUhm | 

Mū*u parduotuve aiunlia viaokių 
ruatu radiju* ir elektroninius prie
taisu* i Sov- Sąjungą su apmokėtu 
arba neapmokėtu muitu. 

Valandos: 
pirm.-tre*d. 11-6 
ketvirtd-*e»td. 11-7 

A.tA. 
ONA BURNEIKIENĖ 

Pranešama giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po 
sunkios ligos 1990 m. kovo 15 d. 12 vai. p.p. j Amžinajj 
Gyvenimą iškeliavo mūsų brangi Mama ir Močiutė, sulaukusi 
81 metų amžiaus. 

Velionė buvo našlė a.a. Povilo, kuris mirė 1982 m. kovo 
mėn. 

Pasiliko dideliame nuliūdime: sūnus Romualdas su 
vaikais — Paulium. Vincu ir Alexa; duktė Zita ir žentas 
Juozas Petkai, gyv. Seattle. Wash. Lietuvoje liko sesuo Adelė 
su šeima bei mirusių seserų vaikų šeimos ir pusbrolis su šeima 
Anglijoje. 

Velionė gimė Lietuvoje, Šventupio km., Vyžuonos parap . 
Utenos apskr. Amerikoje išgyveno 40 metų. Nepriklausomoje 
Lietuvoje ilgus metus dirbo kaip mokytoja. 

Priklausė: Mokytojų sąjungai ir. prieš susirgdama, ėjo 
valdybos narės pareigas: Lietuvių ir Tautos fondams. Lietuvos 
Dukterų dr-jai i daug metų ėjo Bridgeporto apyl. seniūnės pa
reigas). Religinei šalpai. Moterų Federacijai ir BALF'ui 
Dažnai rinko aukas Bridgeporto apyl. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, kovo 16 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Jurgio Rudmino laidotuvių koplyčioje. 3319 S. Lituanica Ave 
Atsisveikinimas kovo 16 d. 7 v.v. 

Laidotuves įvyks šeštadienį, kovo 17 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
9:30 vai. ryto gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus ąulydeta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. Šeima 
pageidauja vietoje gėlių aukoti šv. Mišioms ir Lietuvos Duk 
terų draugijai 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažjs-
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus, duktė, anūkai ir kiti giminės. 
Laid. dir. J Rudminas. Tel. 312-927 1138. 

A.tA. 
ANASTASIA KILAS 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1990 m. kovo 14 d., sulaukusi 85 m. amžiaus. 
Gimė Li< tuvoje. Amerikoje išgyveno daugeli metų. 
Pasiliko 'iideliame nuliūdime sūnus kun. Joseph F. Kilas. 

duktė Ther.sa Schuringa. žentas Donald, anūkai: Donald R 
Jr., Joseph ^u žmona Sheila ir David Schuringa. 

Velionė :>uvo našlė a.a. Joseph Kilas. 
Pnklas.sė Šv. Teresėlės draugijai. Tėvų Marijonų. Nek. 

Prasidėjim* Marijos Seserų ir Šv. Kazimiero Seserų rėmėjams. 
Kūnas p išarvotas penktadieni, kovo 16 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Robert Sheefaaj koplyčioje, 4950 w. 79 St.. Burbank. IL. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 17 d. Iš koplyčios 9:45 

vai. ryto bu.-v atlydėta į Švč. M Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 10:30 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
veliones su>!a. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lie
tu v ių kapin-3. 

Nuošird/.ai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus da!> auti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdt- -iūnus, duktė, žentas ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Robert Rheehv. Tel. 708-857-7878. 

A.tA. 
ANTOINETTE „EDNA" 

MONDEIKA 
Gyven Cicero, IL. 
Mirr . 90 m. kovo 13 d., sulaukusi 92 m. amžiaus 
Gim<- i etuvoje 1897 m. gegužės 5 d. Amerikoje išgyveno 

daugelj n -tų. 
Pasii:k > dideliame nuliūdime dukros Mary Helen Kutz, 

našlė a.a ^tephen Kutz, ir Therese Mondeika 
Vėlinti' buvo našlė a.a. Adolph Mondeika. 
Prik, 9ė Šv. Kazimiero Seserų ir Tėvų Marijonų rėme 

jams ir L • tuvių Moterų sąjungai 
Kūną >ašarvotas ketvirtadieni, kovo 15 d. nuo 4 iki 9 v.v. 

ir penkta' enį, kovo 16 d. nuo 2 iki 9 v.v. The Marik Funeral 
Home of BcMfa koplyčioje, 6507 W. Cermak Rd 

Laid"' vės įvyks kovo 17 d., šeštadienj. Iš koplyčios 8:45 
vai. ryto 1 s atlydėta į Šv Antano parapijos bažnyčią, kurio
je 9:30 va ryto įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą 
Po pama bus nulydėta į Quecn of Heaven kapines. Hillside, 
IL. 

Nuo- Ižiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstam dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuli v.r.•: dukros. 
Laid. vių direkt. Mark Rizzo. Tel. <708> 484-6310 

A.tA. 
JONAS SAKALAS 

Gyveno Palatine, IL. 
Mirė 1990 m. kovo 15 d., sulaukės S9 m amžiaus 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Margaret ir kiti 

giminės. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, kovo 16 d. nuo 4 iki 9 v.v. 

Ahlgrim & Sons koplyčioje. 201 Northvvest Highvvay. 
Palatine, IL 

Laidotuvės įvyks šeštadienj. kovo 17 d.: 10 vai. ryto iš Holy 
Resurrection Orthodox bažnyčios. 1449 N Quentin Rd.. Pala 
tinę bus nulydėtas į Arlington Memory Garden kapines 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona ir giminės. 

Laidotuvių direkt. Ahlgrim & Sons Tel. 1-708-358-7411. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4605-07 Sou th Hermi t age Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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 Ave.. Cicero 
Telefonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th S t ree t - Tel. 11-312) 737-1213 
11028 Southwes t Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Rober t s 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 

1 4 4 6 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) 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sallv Donald M . .»r. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o . I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652 -5245 

9. 



6 DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. kovo men. 16 d. 

x L ie tuvos atgimimo šv. 
Mišios bus atnašaujamos Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje kovo 18 d., 
sekmadienį, 10:30 vai. dienos. 
Po Mišių bus padėtas vainikas 
prie lietuviško kryžiaus šalia 
bažnyčios. Organizacijų atstovai 
prašomi dalyvauti uniformuoti 
arba su tautiniais drabužiais ir 
tautinėmis vėliavomis 'ne or
ganizacijų vėliavomis). Visi 
Chicagos ir apylinkių lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Tikimasi, 
kad bus iš vietinių laikraščių ir 
televizijos atstovų. 

x Iš Br ighton P a r k o į Dai
n a v o s spektakli „Kai papartis 
žydi'" Morton auditorijoje Cicero 
vyksta autobusas nuo Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčios. 
Išvažiuos kovo 25 d. 2 vai. Bilie
tus autobusui reikia įsigyti 
Vaznelių parduotuvėje. 

x Ž u r n a l o „F i f t y -F ive 
P lūs" , Kanadoje leidžiamo, vir
šelis yra papuoštas dailininkų 
Anastazijos ir Antano Tamo
šaičių spalvotomis nuotrau
komis jų darytų juostų ir gobele
nų fone. 

x Pa t iks l in imas . Lietuvių 
gydytojų suvažiavimas bus 
Kaune gegužės 20-24 dienomis. 
Tai septintasis gydytojų su
važiavimas, kuriame dalyvaus 
arti 2000 medikų ir arti 200 
užsienio lietuvių. Svarstymuose 
bus medicinos reikalai ir lie
tuvių gydytojų ateities klau
simai. 

x Union Pier, Mich., Lietu
vių draugijos narių vakaronė 
rengiama kovo 21 d., trečia
dienį, 3 vai. p.p. P. ir A. Mikštų 
namuose. Kviečiami visi nariai 
dalyvauti. 

x D R A U G O k o n c e r t a s 
įvyks š.m. balandžio 1 d. 3 v. 
p.p. , sekmadienį, Marijos Aukš
tesniosios mokyklos salėje. Pro
gramą atliks okupuotos Lietu
vos solistai: Sofija Jonaitytė, Al
girdas Januta ir pianistas Po
vilas Stravinskas. Bilietus į 

• koncertą galima įsigyti Gifts 
In te rna t iona l Vaznelių pa r 
duotuvėje, 2501 W. 71 St., Chi-
cago , IL 60629, tel. 471-1424. 

(sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui . Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus į kitus 
miestus — lėktuvais, trauki 
niais ar autobusais — skambin
kite į New Yorko kelionių agen
tūrą „VYTIS" 718-769-3300. 

(sk̂  

x Albinas Kurkui is . akcijų 
brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
R e n s h a w , Inc. , patarnauja 
akcijų, bonų, fondų bei kitų 
vertybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambink i t e 
312-977-7916. 

(sk) 

x Baltijos r e s to rane geras 
l ie tuviškas mais tas ir jvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
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 P a r d u o d a m e Lietuvoje 
automobi l ius : Taunja — 2,500 

- dol., Lada 2106 - 3,000 dol.. 
- Lada 2107 - 3.500 dol.. Lada 
jį 2108 - 3,200 dol., Lada 2109 -
"T 3,500 dol. Maskvičius 2141 -
H 3,700 dol. Volga 24-10 - 6,000 
Z. dol. Taip pat keičiame pinigus 
T aukštu santykiu. Skambint i 

Arūnu i 708^839^5557. 
(sk) 

x Dainavos a n s a m b l į lydės 
17 a smenų orkestras , kur iam 
orkestruotę parašė di r igentas 
Darius Polikait is . O r k e s t r ą 
galėsit išgirsti per ..Kai papar
tis žydi" spektaklį, k u r i s bus 
kovo 25 d. 

x Fo togra fa i ir fo to mėgė
jai nori sudaryti šeštojo Mokslo 
ir kūrybos simpoziumo foto 
albumą, kad l iktų istorijai. Tu
rintieji simpoziumo nuotraukų, 
prašomi j a s s i ų s t i : L. 
Maskaliūnas, 6 Brook Lane, Pa
los Park, IL 60464. 

x I š k i l m i n g o s p a m a l d o s 
„Tėviškės" lietuvių evangelikų 
liuteronų parapijos bažnyčioje, 
minint Lietuvos Nepr ik lau
somybės a t s ta tymą, bus šį 
sekmadienį, kovo 18 d., 10:30 
vai. ryto. Moterys prašomos dė
vėti tautinius drabužius, o skau
tai — savo un i formas . Po 
pamaldų įsijungsime į bendrą 
Chicagos lietuvių minėjimą, 
vyksiantį Marąuette Parke prie 
kryžiaus, esančio šal ia Švč. M. 
Marijos G i m i m o p a r a p i j o s 
bažnyčios. Visi rag inami daly
vauti. 

x Fotografijų p a r o d a „Reli
gija Lietuvos fotografų akimis" 
vyks Lietuvių Dailės muziejuje 
Lemonte nuo kovo 24 d. iki 
balandžio 16 d. Drauge bus 
eksponuota ir „Dailė '90", ku
rios tema yra „Religija lietuvių 
išeivių mene". 

x Mažos ios L i e t u v o s fon
do informacinis leidinys nr . 2, 
praneša, ap ie maž l i e tuv ius . 
jų veiklą čia ir Lietuvoje. 

x Ba lzeko L i e t u v i ų ku l tū 
ros muziejus išdalino savo dar
bininkams angl i ška i parašytą 
laišką prezidentui G. Bushui, 
kurio prašoma pripažinti Lie
tuvos paskelbtą nepriklausomy
bę. Muziejuje gal ima gauti pa
vyzdžių ir pasiųsti . 

x Lietuvių P r e k y b o s r ū m a i 
ieško studentų, kur iems bus 
įteiktos stipendijos. Studentai 
tur i būti kolegijoje ir lietuvių 
kilmės. Kreiptis į Raymond 
Wertelkątel. 708-388-8292. Pra
šymus r e i k i a p a d u o t i ik i 
balandžio 15 d. 

x Rūta J u š k i e n ė , senior vi
ceprezidente S tandard Federal 
Savings, Chicago, 111., atsiųs
dama pranešimą apie Vasario 
16 dienos minėjimą, pridėjo ir 
25 dol. čekį dienraščio stipri
nimui. Labai dėkojame. 

x Bi ru tė Kož ica , Kazys Va-
saitis, A. Grinis, J . Galinis, V. 
Ruseckas, H. Paškevičius, Ona 
Českauska i t ė . M a t i l d a Ku
rapka, Jonas K u t k a , C. Valis. 
A. Seliokas, V. Dzigas. Ona 
Kartanas, Elena Pagirys, Elena 
Druskis, Birutė Sekmakas , J. 
Kudirka, V. Raul inai t i s . St. 
Strasevičius, Mečys Šilkaitis, 
kiekvienas a t s iun tė po 20 dol 
auką už ka lėd ines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x A.L.T.S. Č i k a g o s s k y r i u s 
š.m kovo mėn. 18 d. 3 vai . p.p. 
Liet. Tau t . namuose rengia 
sekmadienio kul tūr inę popietę, 

kurioje dr. R. Nemickas skaitys 
paskaitą: „Kaip išlaikyti sveiką 
širdį". Visuomenė kviečiama 
gausiai da lvvaut i . 

(sk) 
x L IETUVA - VOKIETI 

J A . Jums pageidaujant , pn 
dėjome papildomą kelionę j Lie
tuvą, rugp jūč io 11 iki rugp jū 
č io 22 d.: 10 n a k t ų Lietuvoje, 3 
naktys Vokietijoje. P i lna k a i n a 
$2,345.00. G.T. I N T E R N A 
TIONAL, INC. f 708) 430-7272. 

(sk) 

x R o m a s P ū k š t y s l y d ė s 
grupę l i epos 1 d.: 15 dienų Lie 
tuvoje! Mies tus galite pasi
rinkti. Skubiai registruokitės 
Amer ican T r a v e l Serv ice , tel. 
312-238-9787. 

(sk' 

IS ARTI IR TOLI 

Konsuliariniam priėmime Vasario 16-tosios die.'.os proga Balzeko muziejuje. Iš kairės: Marijonų 
vienuolijos provincijolas kun. Viktoras Rimšelio. Ona Gradinskienė, viešnia iš Lietuvos Nijole 
Sadūnaitė, kun. Juozas Vaškas ir adv. Saulių;-Kuprys, . , _ _, . . . . 

.Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
M A R G U T I S MINI 

V A N A G A I Č I O ŠIMTMETĮ 

Chicagos ir apylinkių lietuvių 
mėgiamos Margučio radijo va
landos vedėjas Petras Petrutis 
surengė paminėjimą šios pro
gramos steigėjo komp. Antano 
Vanagaičio 100 metų sukaktį. 
J a u eile dienų iš anksto buvo 
Margučio perduodamos prieš 
dešimtmečius apie Vanagaitį 
pasakytos kalbos. 

Kovo 11 d. 3 v. p.p. Jaunimo 
centre vyko minėjimas, kur; 
suruošė P. Petrut is su talkos 
komitetu , kur iam vadovavo S. 
Endrijonienė, ir talkino Janina 

x P o e t a s S tasys San tva ras , 
Boston. Mass., J Žiūraitis. Oak-
ville, Ont., Kanada, Jadvyga 
Šakalys , Chicago, 111., Vincas 
Vil t rakis , Chester, Pa., už kalė
dines korteles ir kalendorių at
s iuntė po 30 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x J u o z a s G r a b y s , Win-
nipeg, Manitoba, Kanada, Zeno
nas Krasauskas , Chicago, 111., 
Juli ja Matulionienė, Brockton, 
Mass., J. M. Walentukiewicz, 
So. Boston, Mass., ,,Draugo"' 
n u o š i r d ū s r ėmė ja i , garbės 
prenumerator ia i per daugelį 
metų, pratęsė prenumeratas ir 
kiekvienas paaukojo po 45 dol. 
Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x P o 25 dol . a u k ų a t s iun tė 
įva i r iomis progomis Ju rg i s 
Vidžiūnas. K. A. Dagys, Litua-
nus Foundation iš Chicago, IL, 
Dalia Dzikienė. West Hartford, 
Conn. Nuoširdus ačiū. 

x Du l ė k t u v o bi l ie ta i kovo 
30 dienai iš Midway į New 
Yorką parduodami labai priei
n a m a k a i n a . K r e i p t i s : 
471-0811. 

(sk) 

x P a r d u o d a m e Lietuvoje 
t i n k a m u s k o m p i u t e r i u s , fak
sus, printerius. platerius ir kt. 
kompiuterinę techniką. Kal
bame lietuviškai. Skambink i 
t e A r ū n u i tel . (708) 839-5557. 

(sk) 

x D u o d a m e 2 m e t ų garan
t i ja siunčiamiems video, stereo 
magnetofonams įr televizo
riams. Sutart is pasirašyta su 
ELEKTRONU. Vilniuje" Lietu
voje taisymas nemokamas. Si 
garantija teikiama susitarus iš 
a n k s t o . P r a n e š a R o m a s 
P ū k š t y s . T r a n s p a k . 2638 W. 
69 St.. Ch icago . IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambink i te 
R E MAX REALTORS. Rimas 
S t a n k u s , tel. (312) 586-5959 ar
b a <7(W 425-7161. 

<sk̂  

Daunorienė, Danguolė Ilginytė, 
Meta Gabaliene. Aleksandra 
Likanderienė, Zunė Žilevičienė. 

Renginį Jaunimo centre ati
darė P. Petrutis. Pažymėjo, kad 
A. Vanagaitis atvyko į JAV ne 
sau naudos paieškoti , o 
palinksminti Amerikos lietu
vius. Jis išvedė lietuvius į di
džiąsias Chicagos sales, jis suor
ganizavo lietuviu kompozitorių 
simfoninių kūrinių atlikimą, jis 
įvedė radijo programą, įsteigė 
žurnalą. 

Pagrindinę paskaitą skaitė 
Vytautas Kasniūnas ir priminė, 
kad Vanagaičio tėvas buvo 
atsikėlęs iš Prūsijos, priėmė 
katal ikybę. Tėvas rūpinosi 
sūnaus mokslu, bet neišgalėjo 
siųsti į gimnaziją. Vanagaitis 
pradėjo ruoštis į vargonininkus. 
Vanagaitis emė skleisti prieš ca-
ristinius atsišaukimus, sakyti 
kalbas, keldamas lietuvybės 
re ika lus . Šešiolikos metų 
jaunuol is buvo pakvies tas 
vargonininkauti Paežeriuose. 
Lanke prof. Naujalio kursus, 
vėliau įstojo , konservatoriją. 
Perėjo vargom uinkauti į Vaiž
ganto parapija Vaižgantas jam 
padarė patr iot inės į takos . 
Perėjo vargonininkauti pas kun. 
Mironą, o veiiau Vanagaitis iš
vyko į Drezden konservatoriją. 
Grįžęs įsijungė Į Kauno teatrą, 
kur pasireišKe kaip aktorius. 
Drauge Vanagaitis mokykloje 
dėstė muzika, vedė chorą. 

Ėme plačiau reikštis kaip 
kompozitorių? Jo dainos ėmė 
sklisti po Lietuvą. Išsižadė
damas šviesios karJ e r 0 S ' Vana 
gaitis 1924 m išvyko į Ameriką. 
Atvežė daug patrauklios links
mos programos. Jis prie lietu
viškos dainos priviliojo jaunimą. 

Vanagaitis mirė 1949 m. 
gegužes 19 d. J o darbą 
sėkmingai tęsia P. Petrutis. 

Meninę programą atliko Jina 
Varytė, baigusi muzikos studi
jas magistro laipsniu Northwes-
tern universitete. Dabar gyvena 
Glenview. Fortepijonu palydint 
M. Motekaičiui, solistė Varytė, 
kuri yra dainavusi ir Chicagos 
operoje, skambiu soprano balsu 
padainavo Vanagaičio dainas: 
Aš bijau pasakyti. Dzūkų kraš
tas, Dobilėlis. Publiką žavėjo ne 
vien skambiu balsu, bet ir 
aiškiu, grynai lietuvišku žodžiu 
tarimu. 

Gėlėmis ir biso šauksmais ap
dovanota solistė vėl padainavo 
dainą apie rausvąjį dobilėlį. 

Artimas Vanagaičio bendra
darbis adv. Ant. Lapinskas 
papasakojo apie laikotarpį, 
kada Margutis gimė. Žurnalas 
,.Margutis" gimė Tabor Farmoj, 
kur J. Bačiūnas išspausdino net 
40.000. paskleisdamas po visas 
JAV. Vanagaitis daina gaivino 
lietuvybę Amerikoje. J. Bačiū-
nui raginant, sumokėjus stočiai. 
Vanagaitis 1932 m. pradėjo 15 
min. radijo programą. Daugelį 
atviliodavo Margučio piknikai. 
Margutis suorganizavo lietuvių 
muzikos koncertą 1935 m. 
pasaulinėje parodoje Chicagoje. 
Margutis padėjo Dari u i-Girėnu i 
sutelkti lėšų skridimui, suor
ganizavo pilietybės kursus. Mi 
nint Margučio 10 m. jubiliejų, 
koncertą suruošė Lyric operos 
rūmuose, kuriuo lietuviai užpil
dė. Prasidėjus II pasauliniam 
karui. Margutis surinko 2 mil. 
dol. bonų JAV iždui. Mar
gutis suorganizavo telefoninį 
pasikalbėjimą su Lietuva, kas 
buvo girdima susirinkusių lie-

J.A. VALSTYBĖSE 
— Pre la to J o n o Kučing io 

kompoziciją M a i r o n i o žo
džiams „Atsiklaupęs prieš alto
rių" pirmą kartą atliko Los 
Angeles vyrų kvartetas Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
kovo 4 dieną, lietuviškų Mišių 
metu. Giesmės melodija nepre
tenzinga, kelianti dvasinę nuo
taiką, derinasi su žodžių pras
me. Reikia manyti, kad ši prel. 
Kučingio giesmė bus populiari 
bažnytiniame giedojime. At
siliepimai labai palankūs. Prel. 
Jonas Kučingis, išugdęs Šv. 
Kazimiero parapiją, išėjo į 
pensiją ir kaip emeritas gyvena 
parapijos klebonijoje. Talkina 
pas toraciniuose d a r b u o s e , 
domisi muzika, l i teratūra ir 
politiniu gyvenimu. Yra dauge
lio lietuviškų darbų stambus 
mecenatas. 

tuvių Chicagoje. 
Valdas Adamkus išryškino 

galingą Vanagaič io viziją, 
modernią susižinojimo priemo
nę įjungiant lietuvių tarnybai . 
V. Adamkus padėkojo visiems šį 
renginį suorganizavusiems ir 
programą atlikusiems. Ypa
tingą entuziazmą sukėlė pra
nešimas, kad Lie tuva vėl 
paskelbė nepriklausomybę. 

Dalyvavo ir vysk. P. Baltakis. 
Maldą sukalbėjus kun. Ant. 
Saulaičiui, buvo vaišės. 

Po vakarienės L. Narbutis 
smulkiau painformavo apie 
įvykius Lietuvoje. 

Gen. kons. V. Kleiza perskai
tė Lietuvos atstovo St. Lozo
raičio pareiškimą ryšium su 
nepriklausomybės ats tatymu. 
Sveikino ir skatino būti ryž
tingais. 

Kalbėjo Am. Liet. tarybos 
pirm., G. Lazauskas. LB krašto 
vald. pirm. dr. A. Razma, Vliko 
tarybos pirm. A. Regis. 

S. Endrijonienė padėkojo 
minėjimo rengimo komisijai ir 
visiems atsilankiusiems. Baig
ta Maironio giesme „Lietuva 
brangi". 

J u o z . P r . 

CHICAGOS TAUTININKAI 
RUOŠIASI DALYVAUTI 

SEIME 
Amerikos Lietuvių Tautinės 

s-gos Chicagos s k y r i a u s 
valdyba, pirmininkaujama Ma-
tildos Marcinkienės, kovo 10 d. 
Lietuvių Tautiniuose namuose 
(LTN) sušaukė na r ių susi
rinkimą, kur iam vadovavo 
Petras Bučas (pirm.) ir Ignas 
Andrašiūnas (sekr.) 

Išklausytas skyriaus valdybos 
pirm. M. Marcinkienės trumpas 
praneš imas apie b ė g a m u s 
reikalus ir artėjantį sąjungos 
seimą. Platesnį pranešimą pa
darė sąjungos pirm. dr. Leonas 

— Nijolė Sadūna i tė , trum 
pam iš Chicagos grįžusi į Los 
Angeles, vasario 27 d. susitiko 
ir kalbėjosi su bu v. prezidentu 
Ronald Reaganu. Ji įteikė jam 
trumpą raštą ir žodžiu padėkojo 
už palankią politiką Lietuvos 
laisvės reikalu ir už moralią bei 
diplomatinę kalinių sovietų 
kalėjimuose paramą ir prašė 
šiuo kritišku Lietuvai laiku 
panaudoti savo moralinį autori
tetą Lietuvai išsivaduoti iš 
sovietų okupacijos. Pasimatymą 
su Reaganu išrūpino ir pasima
tymo metu jai vertėjavo Angelė 
Nelsienė, energingoji Baltų 
Laisvės lygos lietuvių sekcijos 
pirmininkė. Netrukus po/žio 
susitikimo į Californįją buyo at
vykęs prezidentas Bush, kuris 
turėjo pokalbį su Reaganu. Jų 
pokalbyje buvo paliestas ir Pa
baltijo valstybių klausimas. 

^ v K iero seselių remejų pasirengimas žaidimu popiet"!, kuri bus kovo 25 d., sekmadienį. 
2 v Marijos aukSt mokykos patalpose. Posėdžiui vadovauja Sofi.įa Stephens ir Bernice Kloba. 
9" iečia popietėje dalyvauti 

Kriaučeliūnas. 
Amerikos lietuvių tautinės są-

jungos se imas įvyks š.m. 
gegužės 12-13 d. Bostone. Seimo 
ruoša rūpinasi sudarytas komi
tetas, vadovaujamas Juozo 
Rentelio kartu su Bostono sky
riaus valdyba. Ruošiama seimo 
programa, kviečiami garbės 
svečiai ir p a s k a i t i n i n k a i . 
Laukiamas svečias Rimantas 
Matulis, atsisteigusios tautinės 
s-gos Lietuvoje pirmininkas. 
Prašė iš r inkt i a ts tovus ir 
gausiai dalyvauti seime. Pain
formavo apie padėtį Lietuvoje, 
susirinkus Lietuvos aukščiau
siai tarybai, bet dar nebuvo 
t ikrų žinių apie Lietuvos 
nepriklausomybės deklaraciją. 
Susirinkimas tuo labai domėjosi 
ir gaudė kiekvieną naujesnę 
žinią, ateinančią iš Vilniaus. 

Sąjungos 21 seime Chicagos 
skyriui atstovauti išrinkti šie 
nariai: Ignas Andrašiūnas, 
Felina Braunienė, Stasys Brie
dis, Antanas Juodvalkis, Oska
ras Kremeris, Verutė Lenke-
vičienė, Jonas Levickas ir Van
da Mažeikienė. Be to, sąjungos 
seime pilnateisiais atstovais iš 
Chicagos dalyvauja: garbės 
narys Jonas Jurkūnas, s-gos 
valdyba — dr. L. Kriaučeliūnas, 
P. Bučas, V. Jonušienė, E. 
Val iukėnienė ir O. Daš
kevičienė, buvę s-gos pirmi
ninkai — E. Bartkus ir V. 
Mažeika ir skyr. pirm. M. Mar
cinkienė. Taip pat užsirašė ir 
keletas svečių. Pirmininkas dr. 
L. Kriaučeliūnas tikisi gausaus 
dalyvių skaičiaus, nes pasikei
tusi Lietuvos padėtis bus nau
jas paskatas tautinei veiklai. 

„Dirvos" vajaus reikalus refe
ravo vicepirm. Petras Bučas, 
nes komiteto pirm. Irena Kriau-
čeliūnienė vajaus reikalais buvo 
išvykusi į Omahą, Nebraską. 
Vajus vyksta gerai, išsiuntinėtų 
dovanų paskirstymo bilietų 
šaknelės grįžta su pridėtomis 
aukomis. Vajaus užbaigimo 
banke ta s įvyks a t e inan t į 
rudenį. 

Pas ikalbėjus bėgamais 
reikalais, pasivaišinus užkan
džiais ir pasižiūrėjus 1988 m. 
Lietuvoje vykusio mokinių 
konkurso spalvotą filmą, skirs-
tėmės namolei, laukdami gerų 
žinių iš Vilniaus. 

Filmą paskolino Viktoras Ku
čas, o naujausią LTN įsigytą 
apara tą operavo Jonas 
Kubilius. 

Beje. LT namai yra įsigiję 
naujausią filmams rodyti apa
ratą, vaizdus perduodant ant 
sienos pakabintame ekrane, 
kaip normaliuose kinuose. 
Rengėjai, susitarę su Tautinių 
namų valdyba, gali aparatu 
pasinaudoti. 
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