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Gorbačiovo dekretas ir 
Landsbergio pareiškimas 

Stal in izmo dvasia apglėbia Kremlių 

Vilnius. AP ir U PI agentūros 
paskelbė anglų kalba Sovietų 
Sąjungos prezidento Michailo 
Gorbačiovo pilną dekreto tekstą 
Lietuvai ir Lietuvos Respubli
kos prezidento Vytauto Lands
bergio pareiškimą. 

Dekrete jis įsako: 
1. Sovietų Ministerių Tarybai, 

vykdomiesiems organams ir 
vietinėms LTSR taryboms bei 
teisėtvarkos organamas užtik
rinti Sovietų Konstitucijos ir 
įstatymų vykdymą ir Sovietų 
piliečių teises, kurie gyvena 
Lietuvoje: 

2 . KGB d a l i n i a i imasi 
su s t i p r i n t i s a u g u m ą pagal 
Sovietų sienas Lietuvos TSR 
pusėje, kad bū tų užkirs tas 
kelias antiįstatyminiams veiks
mams, kurie pažeidžia TSRS 
įstatymus valstybinės sienos 
atžvilgiu; 

3. Laikinai sustabdyti LTSR 
teritorijoje 1975 m. liepos 23 d. 
nutarimą Nr. 646 ir uždrausti 
šaunamųjų ginklų pardavimą 
respublikoje. Piliečiai, gyveną 
Lietuvos TSR, per 7 dienas 
privalo sugrąžinti visus turimus 
ginklus. Jei bus atsisakoma tai 
da ry t i , ta i V idaus reikalų 
ministerijos pareigūnai turi 
teise iš jų konfiskuoti tuos gink
lus. Gynybos ministerija tuos 
ginklus perima savo-žinion. 

4. TSRS Užsienio reikalų mi
nisterijai ir TSRS Vidaus Rei
kalų ministerijai sustiprinti 
vizų ir leidimų užsienio pilie
čiams įvažiuoti į LTSR išdavimo 
kontrole. TSRS Vidaus Reikalų 
ministerijai ir TSRS prokuratū
rai imtis griežtų priemonių 
prieš tuos užsieniečius, kurie 
pažeidžia, būdami tame krašte, 

Lietuvos SSR taisykles bei įsta
tymus. J ie gali būti deportuoti 
iš TSRS pagal veikiančius įsta
tymus užsieniečiams. 

5. Šis dekretas įsigalioja nuo 
jo pasirašymo momento. 

Po juo . pasirašė TSRS prezi
dentas M. Gorbačiovas. 

Landsbergio 
pareiškimas 

Šis įsakymas, kaip ir kiti 
užsienio valstybes priimtieji, 
kurie reiškia pretenzijas į Lie
tuvos suverenumą, neturi teisi
nės galios. 

Jie gali būti prievarta įvesti 
tik brutalia, ginkluota jėga, ir 
jei Sovietų Sąjunga nori viešai 
tęsti 1940 metų agresiją prieš 
Lietuvą. Gaila, kad tęsiama 
Trečiojo Liaudies Deputa tų 
Kongreso klaida. 

Tai yra neegzistuojančio ir ne
teisėto galingo krašto suverenu
mo reikalavimas mažam ne
ginkluotam kaimynui. Sovietų 
Sąjunga pripažino niekiniu ir 
panaikino slaptąjį protokolą 
prie sutarties tarp Stalino ir 
Hitlerio, kuris kaltina ultima
tumų politiką ta rp taut in ių 
įstatymų pažeidimu, įskaitant 
ir Lietuvos aneksiją, bet dabar 
vėl neatsisakoma to, kad būtų 
atstatytas teisingumas. 

Stalinizmo dvasia grįžta į 
Kremlių ir tas šešėlis nusi
driekia toli į vakarus. Rytojus 
parodys, ar pasaulis, kuris 
sveikina Lietuvą, ir jos laisvės 
troškimą, pritaria ja i . Mes 
pasitiksime rytojų ramūs ir 
vieningi, kaip mes buvome ir 
prieš tai. kai mums buvo grasi
nama. 

Senatoriai pritaria prezidento 
politikai 

Wash ing tonas . — Senatorius 
Jesse Helms įstaiga atsiuntė 
senatorių sąrašą, kurie balsavo 
už ir prieš jo ir kitų senatorių 
pasiūlytą rezoliuciją, kad JAV 
prezidentas pripažintų demo
krat inę Lietuvos respublikos 
vyriausybę, vadovaujamą prezi
dento Vytauto Landsbergio, ir 
įsteigtų tiesioginius ryšius, ka
dangi ta vyriausybė reprezen
tuoja demokra t inę Lietuvos 
žmonių valią. 

Rezoliucijoje primenami prezi
dentui visi faktai nuo 1918 m. 
vasario 16 d. iki pat šių dienų, 
kas vyko Lietuvoje, ypač daug 
dėmesio skir iant įvykiams po 
kovo 11d. , kai buvo paskelbta 
Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymo deklaracija ir kad Lie
tuvos vyriausybė dabar prašo 
pripažinti Lietuvą su jos vy
riausybe. 

Rezoliucijos tekste sveikina
mas prezidentas už Sovietų 
vyriausybės raginimą pradėti 
pasi tar imus su Lietuvos vy
riausybe. Taip pat ragina JAV 
prezidentą pasiųsti akredituotą 
diplomatinę reprezentaciją am 
basadoriaus rangu nepriklauso
mai Lietuvos Respublikai ir 
kviesti, kad Lietuva paskirtu 
savo ambasadorių Amerikai. 

Taip pat raginama, kad So
vietų Sąjunga nevartotų gra
sinimo takt ikos ir nenaudotų 
karinės jėgos arba ekonominių 
sankcijų naujai demokratinei 
Lietuvos Respublikai. 

Už šią Senate pasiūlytą rezo
liuciją balsavo 36 senatoriai, o 
59 prieš. Daugelis senatorių 
mano. kad dabartinė prez. 
Busho vedama politika Lietuvos 
atžvilgiu yra gera. 

Pastebime, kad abu Illinois se
natoriai — Alan Dixon ir Paul 
Simon balsavo prieš šią rezo
liuciją. Prieš balsavo ir sen. Bob 
Dole. Senato respublikonų va
das. Sen. John Chafee pasiūlė tą 
reikalą palikti prezidento nuo
žiūrai. 

Kolonijos liko tik Sovietų 
Sąjungoje 

Naujos sankc i jos L ietuvai 

Gorbačiovas trečiadienį išleido dekretą, prieš LietuTos nepriklausomybę. Žmonės Vilniuje stebi 
Eltos žinių agengūros iškaboje paskutines žinias. Karėje nuotrauka su Landsbergio ir Bra
zausko atvaizdais, o viršuj Prunskienės atvaizdas 

Kongresmenai ragina Bushą 
pripažinti Lietuvą 

Washingtonas. 1990 kovo 21. 
(LIC) - Šiandien 116 JAV kon-
gresmenų pasirašė laišką Pre
zidentui Bushui. kuriame jį 
ragino atnaujinti nepriklau
somos Lietuvos va ls tybės 
pripažinimą. 

Laiško autoriai teigia, jog 
Amerikos gyventojai apsidžiau
gė lietuvių drąsa bei ryžtu 
kovojant už laisvės bei demo
krati jos susigrąžinimą per 
vasario 24 d. rinkimus bei kovo 
11d. nepriklausomybės pareiš
kimą. Lietuvos kova palyginimą 
su JAV kova už nepriklauso
mybę 1776 m. Pasak kongres-
menų, Landsbergio, Zingerio bei 
Prunskienės svajonės bei siekiai 
panašūs į Jeffersono. Madisono 
bei Hamiltono svajones bei sie
kius. 

Toliau, kongresmanai prime
na Prezidentui, jog JAV niekad 
nepripažino Lietuvos inkorpo
ravimo į Sovietų Sąjungą, ir 
žiūrėjo į Lietuvos pasiuntinybę 
VVashingtone kaip nepriklauso
mos Lietuvos diplomatinę ats
tovybę. Tiek respublikonų par-

Lietuvos Respublikos prezidentas Vy
tautas Landsbergis pasirašė pareiš
kimą, kad Gorbačiovo dekretas Lietu
voje negalioja 

Kariškių grasinimai 
Maskva . — Baltijos jūros lai

vyno admirolas Vitalis Ivanovas 
apkaltino Lietuvos vadus už 
išdavimą savo pačių žmonių ir 
už išdavimą Sovietų Sąjungos 
žmonių. Jis nepriklausomybės 
deklaraciją pavadino „durklu į 
nugarą" visam kraštui. Kariš
kių tarpe didėja nepasitenki
nimas, rašo AP žinių agentūra. 

Deputatas Eugenijus Koga
nas, kuris kovoja prieš estų 
teises j savo kraštą, paprašė, 
kad Gorbačiovas tuoj pat pa
naudotų jam suteiktas teises 
įvesti Estijoje, Latvijoje ir Lie
tuvoje „specialų prezidentinį 
statusą ir sustabdytų „psicho
logini terorą prieš rusus ir ki
tas mažumas". 

Kariuomenės pulkininkas Ni
kolajus Petrušenko pastebėjo, 
jog lietuvių vengimas tarnaut i 
kar iuomenėje padidėjo ir 
pagrasino pasiusiąs Sovietų 
dalinius į kolūkius ir miestelius 
sugaudyti nepaklusniesiems 
jaunuoliams. Daugelis lietuvių 
atsisako tarnauti okupacinėje 
kariuomenėje. 

tijos. tiek demokra: u partijos 
oficali politika puvo remti 
Pabal t i jo vasltybių nepri
klausomybę. „Neabejotinai, 
pone Prezidente, Jūs nenorite 
atsižadėti tų per 50 metų duotų 
pažadų", sako koagresmenai. 

P ra šoma moral inės ir 
politinės p a r a m o s 

Kongresmenų laiškas atkrei
pia dėmesį į sovietų karinius 
manevrus bei tarptautinių tele
foninių laidų pertraukimą, Lie
tuvai paskelbus nepriklausomy
bės atstatymą. Pabrėžiama, kad 
šis laiškas rašomas ne tam, kad 
sukeltų sąmyšį prezidentui Gor
bačiovui ar Soviet Sąjungai. Gi 
pati Sovietų Sąjunga jau viešai 
pripažino Hitlerio Stalino pakto 
neteisėtumą. Laiško tikslas, 
pasak kongresmenų, yra taikin
gu būdu remti laisvę bei laisvą 
apsisprendimą Pabaltijo valsty
bėm. 

Laiške sakoma jog lietuviai 
prašo tik moralin'-s bei politinės 
paramos. Šeštadienį, kovo 17 d., 
demokratiniu b :du išrinktas 
Lietuvos parlam* ntas kreipėsi 
į demokratines šalis, prašyda
mas diplomatini- pripažinimo. 
JAV turėtų teigi unai reaguoti 
į tokį prašymą, itnaujindama 
Lietuvos nepriklausomybės pri
pažinimą, baigia -ongresmenai. 

Šo laiško įni atoriai buvo 
kongresmenai R i lardDurbinir 
John Miller 

— Europoje, 
jos-Šveicarijos si-
pasaulyje pats č 
mų skaldytojas, 
liare, kainavo 
doleriu. 

rie Prancūzi-
los pastatytas 
džiausiąs ato-
7 mylių cirku-
"90 milijonų 

— Mongolijos omunistai nu
balsavo atsisak;-* savo monopo
linių teisių ir r štiš laisviems 
rinkimams dar -įais metais 

— Vokietijų vyriausybes 
sudarė bendra omisiją, kuri 
ruošia planą » n d r a m pini
giniam vienetu įvesti. 

— Washingt™ie Federalinių 
Rezervų taryba pirm. Alan 
Greespan pasakė šią savaitę 
Kongresui, kad )ie nepramato 
didesnės inflia. jos, ji turėtų 
šiek tiek sumažėti šiais metais. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Čekoslovakijos prez. V. 
Havelis pranešė, kad jo kraštas 
sustabdo ginklų pardavimą dik
tatorių valdomiems kraštams. 

— Afrikoje paskutine kolo
nija Namibija gavo iš baltųjų 
valdomos Pietų Afrikos nepri
klausomybę, kurios sostine bus 
Windhoek miestas, turįs maž
daug 110,000 gyventojų ir pasi
žymįs vokiečių architektūros 
stiliumi. 

— Kovo 21 d. prieš 51 metus 
Hitleris privertė Lietuvą už
leisti Klaipėdos uostą nacių Vo
kietijai. 

— J A V vyriausybė iki praėju
sio antradienio vengdavo pasa
kyti griežtesnį žodį Gorbačiovui 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
klausimo. Bet dabar jau pradėta 
naudoti ir „nepriklausomybės" 
žodis, kur io anksčiau vis 
vengdavo, rašo Sun-Times biuro 
vedėjas Washingtone. Jau pasi
sakoma, kad „Lietuvos nepri
klausomybė būtų pasiekta 
derybų keliu". 

— Jeruzalėje buvęs prez. 
Jimmy Carter pasakė, jog Pales
tinos Išlaisvinimo organizacija 
turi dalyvauti vidurio Rytų 
taikos pasitarimuose. Izraelis 
turįs pradėti kalbėtis su PLO 
vadu Arafatu. 

— Izraelio Darbo partijos vadui 
pavesta sudaryti naują vyriau
sybę. Shimon Perez ta proga pa
sakė, jog kreipiasi į visus 
piliečius, žydus ir arabus ir į 
Izraelio kaimynus neprarasti 
vilties , kad bus taika ir kad tik 
kartu dirbant bus pasiekta 
Vidurio Rytuose ramybė. 

— Amerika ir Sovietų Sąjun
ga pradėjo 4 dienų pasitarimus 
Vienoje, kad būtų surastas ke
lias didesnei prekybai ir pratęs
tas paktas grūdų pirkimui. 

— Kremlius planuoja nuo lie
pos 1 d. dar labiau reformuoti 
ekonomine savo sistemą, ypač 
bankuose, kad būtu rublis kei 
čiamas į užsienio valiutą, 
pranešė Interfakso radijo žinios 
Maskvoje. 

— Afganistano komunistų 
prez. Najibullah savo Politbiure 
sekmadienį pasakė, jog Komu 
nistų partija turi atsisakyti 
monopolio teisių ir pakeisti sa 
vo Konstituciją 

W a s h i n g t o n a s . (UPI) — 
Baltųjų rūmų korespondentas 
H. Thomas pranešė, jog jiems 
buvo pasakyta, kad prez. G. 
Bushas antradienį kalbėjosi su 
prez. M. Gorbačiovu ir paragino, 
kad leistų vykti taikiems pasi
keitimams Lietuvoje ir kad 
buvo kalbama apie Lietuvos pa
skelbtą nepriklausomybės dek
laraciją. 

Ir užtai užvakar pats prez. 
Buchas pasakė žurnalistams, 
jog jis džiaugiasi, kad jie vis 
kalba apie taikų procesą ir kad 
nebus naudojamos karinės pa
jėgos. Ir kai Bushas norėjo tą 
temą užbaigti, žurnalistas vis-
tiek jį prispyrė, kad prezidentas 
pasakytų, ar jis pareiškė savo 
nuomonę Gorbačiovui antradie
nį. Bushas į tai atsakė: ..Prieš 
tai, taip". Tai reiškia, kad šią 
savaitę jis neišdrįso stipriau 
pareikšti daugelio amerikiečių 
nuomonę, kad JAV turi aiškiai 
pasisakyti už Lietuvos nepri
klausomybę ir pripažinti vy
riausybę. Lietuvos parlamentas 
kovo 11d . teisėtai — de jure 
paskelbė nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstatymą. 

Nėra d ip lomat in io 
pripažinimo 

Baltųjų rūmų Spaudos sekre
torius M. Fitz\vater pasakė, jog 
prez. Bushas mano. kad Lietuva 
turi susitarti dėl savo ateities su 
Sovietų Sąjunga ir kad diplomą 
tinis Amerikos pripažinimas te 
galimas tada, kai Lietuva kon
troliuos savo sienas. Bushas ne
norįs nieko pasakyti, kas galėtų 
pakenkti abiem pusėm — Lietu
vai ir Gorbačiovui. Lietuvos vy
riausybė kreipėsi, prašydama, 
kad JAV pripažintų ją. Fitz-
water sako, kad Amerika lauks, 
kol lietuviai patys galės sava 
rankiškai kontroliuoti savo li
kimą 

Naujieji į sakymai 
Ir štai po to Gorbačiovas išlei

do naujus suvaržymus Lietuvai. 
Jis įsakė per 7 dienas sunešti vi
sus ginklus, kas juos turi, ir 
atiduoti Vidaus reikalų ministe 
rijos pareigūnams. Sovietų Už
sienio reikalų ministerija išduos 
leidimus įvažiavimui į Lietuvą 
arba išvažiavimui iš Lietuvos > 
užsienj. Lietuvoje galioja tik So-

„Nuosavybė tur i būt i 
pasidalinta" 

Maskva. — Antradieni Gor
bačiovas susitiko su latviu 
atstovais, praneša „Tasso" žinių 
agentūra. Jiems Gorbačiovas 
pasakęs, kad reikia a t l ikt i 
„praktiška darbą" paruošiant 
naują sutartį, kad butu apsau 
gota Sovietų Sąjunga. J i s 
pasakė, kad tegalinu tik kai 
kurie pakeitimai dabartinėje 
sąjungos santvarkoje. 

Tą žinią skelbdama Estijos 
spauda, pastebi, jog atskirame 
susitikime su estu vadais, Gor
bačiovas pabrėžęs, jog Lietuva, 
paskelbdama savo nepriklauso 
mybę ir pasirinkdama tautini 
prezidentą, pasirinko keliu, 
kuris veda ,,j liepto galą". 

Gorbačiovas pakartotinai aiš 
kinęs estams, kad: ..skyrybų 
atveju nėra svarbu, ar vedybos 
buvo legaliai sudarytos, ar ne 
Nuosavybe turi būti pasidalin 
ta" 

vietų Sąjungos įs ta tymai ir 
Konstitucija. \ Lietuvą nelei
džiami užsienio žurnalistai lais
vai važiuoti, kaip kad būdavo 
paskut in iu metu. Papildomi so
vietų karių daliniai įvedami ap
saugoti rusų tautybės ir kitų 
mažumų gyventojams. Sienų 
t a rnyba sust ipr inama Vidaus 
ministerijos ir KGB daliniais. 

Lietuvos vyriausybė kreipėsi 
į savo gyventojus, prašydama 
la ikyt is ramiai , šaltai , at l ikti 
savo darbus ir neįžeidinėti So
vietų kareivių. 

Nau j i s a v a n o r i a i 
Kai t ik Lietuvos vyriausybė 

paskelbė norinti sudaryt i pa
sienio tarnybos grupes, atsirado 
daug laisvai norinčių padėti 
Lietuvai a ts ta ty t i savo teri
toriją. Tai esą labai pr imena 
Lietuvos savanorius, kai anuo
met Lietuva turėjo apginti savo 
sienas, pasakė šiam žurnalistui 
Liudvika Pociūnienė, kuri regis
truoja tuos savanorius. Algis 
Bernatavičius, devyniolikmetis 
kareivis , kuris pabėgo iš savo 
dalinio netoli Maskvos, papa
sakojo, kad pabaltiečių kareivių 
sąlygos yra žiaurios. J ie nuolat 
vadinami nacionalistais, fašis
tais ir naciais. Dažnai fiziškai 
išnaudojami ir dažnas nebegali 
pakelt i to psichologiškai. Yra 
nusižudymų. Kitas jaunuolis — 
R. Paulionis j am pasakė, kad 
jaun imas esąs pasiryžęs pakeis
ti s is tema ..ir mes patys tai pa-
d a r y s i m e " . . .Aukšč iaus io j i 
t a ryba tegali nu ta r t i , bet mes 
patys įvykdysime tuo nutari
mus ir pakei t imus". Virgilijus 
Čepaitis. Sąjūdžio sekretorius ir 
par lamento narys , pasakė, kad 
daromi žygiai, kaip nors išspręs
ti lietuvių kareivių klausimą 
pa tenkinamai . 

Azi jos spauda už 
L ie tuvos la isvę 

Chicago . — Artima ..Draugo" 
bendradarbe Lionė Mickevičiū
tė R a m o n i e n ė , j a u ke l in t ą 
mėnesį keliaujanti po Azijos 
kraš tus , mums praneša iš New 
Delbi, Indijoje, kad Indijos, 
Pakistano. Thailando, Indonezi
jos ir kitų kraš tų anglų ir vieti
nėmis kalbomis išeinantys laik 
rašciai plačiai rašo apie Lietuvą. 
Visur pažymimas neteisėtas 
Stalino-Hitlerio paktas Lietuvos 
įjungimas į Sov Sąjungą, masi
niai išvežimai, Lietuvos apiplė
šimai ir žudymai. 

Pirmuose puslapiuose didelė
mis an t r a š t ėmis p ranešama 
apie Lietuvos nepriklausomybes 
paskelbimą. Sąjūdį, dedamos 

didelės Vytauto Landsbergio ir 
Nepr ik lausomybes paminklo 
nuotraukos. Labai gražiai ir 
tvir tai pasisakoma už Lietuvos 
laisvę 

K A L E N D O R I U S 

Kovo 23 d.: Tunbijus. Akvile, 
Fidelijus. Vismante. 

K o v o 24 d.: Gabrielius. Hil 
da. Daumantas . Niką. Liucija, 
Tolivardas, Donardas. 

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

Saule teka 5:51. leidžiasi 6:05. 
Temperatūra diena 36 1 . nak 

tj 26 1 

> 



DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. kovo mėn. 23 d. 
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BUS IR SLIDINĖJIMAS 

Prieš keletą dienų iš Lietuvos 
grįžo Vytenis Čiurlionis, ilga
metis ŠALFAS s-gos slidinėjimo 
sekcijos vadovas ir vienas iš ge
resnių mūsų slidinėtojų. Jis 
porą savaičių praleido Kaukazo 
kalnuose su Lietuvos slidi
ninkais. Lietuvoje jis, ŠALFAS 
s-gos išvykos organizacinio 
komiteto įgaliotas, tarėsi su IV 
PLS Žaidynių organizacinio šta
bo atstovais. 

Grįžo labai patenkintas, o 
svarbiausia , su gera žinia: sli
dinėjimas bus įtrauktas į IV 
PLS Žaidynių programą. 

Visi slidininkai, kaip ir ledo 
ritulio žaidėjai, į IV PLS 
Žaidynes vyks kar tu su visais 
sportininkais ir dalyvaus 1991 
m. liepos 27 d. Kaune vyksian
čiose Žaidynių atidarymo iškil
mėse. Kitą dieną, kartu su Lie
tuvos slidininkais, jie keliaus į 
Kaukazą. Ten, Elbruso kalne, 
4,600 metrų aukštyje, liepos 31 
d. iki rugpjūčio 3 d. vyks slidi
nėjimo varžybos: Varžybos vyks 
trejose grupėse: jaunimas iki 16 
m., suaugusiems iki 45 m. ir 
senjorams 45 m. ir daugiau. Po 
varžybų visi grįš į Lietuvą ir 
dalyvaus rugpjūčio 4 d. Vilniu
je vyksiančiose žaidynių užda
rymo iškilmėse. 

Kaip ir visi kiti sportininkai, 
slidinėtojai turės apsimokėti 
kelionę iki Vilniaus ir atgal. Jų 
apgyvendinimu ir maistu Lie
tuvoje, o taip pat ir kelionės 
iš laidomis į Kaukazą bei 
išlaikymu ten rūpinsis Lie
tuvos kalnų slidinėjimo federa
cija. 

Visi slidinėtojai kviečiami 
dalyvauti šioje sporto šventėje ir 

•tuoj pradėt registruotis savo klu
buose arba pas Vytenį Čiur
lionį, 19755 Upper Terrace, 
Euclid, OH 44117. 

Platesnius įspūdžius iš savo 
kelionės ir pasitarimų papą 
sakos pats V. Čiurlionis. 

SUDARYTAS KOMITETAS 
KANADOJE 

Vasario 14 d. Toronte vyku
siame klubų atstovų ir sporto 
darbuotojų posėdyje buvo su
darytas į IV PLS Žaidynes Lie
tuvoje išvykos organizacinis ko
mitetas. 

Komitetą sudaro: pirmininkas 
Rimas Sonda, ,.Vyčio" klubo 
pirm.. Audrius Šileikis — „Auš
ros klubo pirm.. Rimas Kuliavas 
— ..Jaunystės" kl. pirm.. Sigitas 
Kra sauskas — spaudai ir 
informacijai. Nariu pakviestas 
Eduardas Stravinskas, Kanados 
sporto apygardos vadovas. Tame 
komitete savo atstovus turės 
Hamiltono ,,Kovo", Londono 
„Tauro" ir Montrealio „Tauro" 
klubai. 

Šis komitetas koordinuos 
visus organizacinius bei spor 
tinius reikalus visų Kanados 
lietuvių sporto klubų ir pavie

nių sportininkų. Tik per jį bus 
vykdomi visi pasitarimai ir susi
rašinėjimai su Lietuva. Visi 
Kanados sportininkai vyks vie
noda paradine apranga su atski
rų klubų emblemomis at
lapuose. Tikimasi, kad vyks 
maždaug 200 sportininkų ir gal 
300 šeimos narių ir turistų. 

Šiais metais liepos 9-11 die
nomis Vilniuje vyksiančioje klu
bų atstovų ir sporto darbuotojų 
konferencijoje Kanados sporti
ninkams atstovaus Audrius 
Šileikis, Toronto „Aušros" klu
bo pirmininkas. 

KLUBŲ ATSTOVU 
DĖMESIUI 

Š.m. liepos 1-3 dienomis Vil
niuje turėjusi įvykti klubų ir 
sporto darbuotojų konferencija 
nukeliama į liepos 9-11 d. 
Kviečiami (dešimčiai dienų). 
Žaidynėse dalyvaujančių klubų 
atstovai — pc vieną iš kiekvieno 
klubo. Visi planuojantieji tuose 
pasitarimuose dalyvauti turi ne 
vėliau balandžio 15 d. Algiui 
Tamošiūnui, 317 So. Cathe-
rine Ave., La Grange, IL 
60625 prisiųsti šias asmens 
žinias: pavardė, vardas, tėvo 
vardas, gimimo data ir vieta, ad
resas ir paso numeris. 

Kelionės informacija bus pra
nešama artimoje ateityje. 

VIETOS 3,000 SVEČIU 
Iš Lie tuvos g a u t a s pra

nešimas, kad į IV PLS Žaidynes 
su sportininkais vyksiančius 
svečius galės apgyvendinti net 
iki 3000. 

Specialios komisijos, suda
rytos KK instituto studentų, 
išsiuntinėjo anketas ir tikrino 
butus visų, pasisiūliusių pri
glausti svečius. Su kiekvienu 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Elbruso. Kaukaze , kalno papėdėje, p slidinėjimo varžybų š.m. vasario 23 d. Iš k.: Aleksas Orlo
vas, i lgametis Kaukaze l ietuvis slidir.ejimo instruktorius, Algis Kepesėnas, Lietuvos ka lnų sli
dinėjimo federacijos p i rmin inkas , Vy.enis Čiurlionis iš Clevelando ir Dailius Kepesėnas LKSF 
komiteto narys. Šioje vietovėje numatoma 1991 m. liepos-rugpjūčio mėn. vykdyti IV PLS Žaidynių 
slidinėjimo varžybas. Nuotr . A n t a n o V a r a n k o s 

bus p a s i r a š y t a t a m t i k r a 
sutart is . 

Visi su sportininkais į IV PLS 
žaidynes vykstantieji turistai ar 
svečiai, bent 6 mėnesius prieš 
žaidynes, turės pateikti šias 
asmens žinias: pavardė, vardas, 
tėvo vardas , gimimo data ir 
vieta, adresas ir paso numeris. 
Net rukus bus pranešta, kur 
tokia registracija bus priimama. 

Tuo būdu Lietuvoje stengia
masi, kad ir tur is tams kainuo
tų tik kelionė iki Vilniaus ir 
atgal. 

VĖLIAUSIOS ŽINIOS IŠ 
ORGANIZACINIO ŠTABO 
Galutinai baigia susiformuo

ti organizacinis štabas, o jis bus 
milžiniškas ir apims smulkiau
sias detales. Koordinacinė ta
ryba ir organizavimo štabas turi 
8 pagrindinius komitetus ir 45 
komisijas, o visuose miestuose. 

kur vyk= varžybos, turi dar savo 
komitetu:- ir komisijas., Tuo 
būdu jau dirba keli šimtai 
asmenų: jų bus ir dar daugiau. 
Štabas, komitetai, komisijos, 
teisėjai ir kiekvienas klubas a r 
komanda turės vienodą apran
gą. Nėra abejonės, kad JAV ir 
Kanados klubai ir komitetai 
nenorės atsilikti ir jau apie t a i 
galvoja. 

Varžybinė programa, vietovės 
ir laika- taip pat baigiama 
suformuoti. Prisidėjo ir keletas 
anksčiau nenumatytų sporto 
šakų, Lietuvos ir Š. Amerikos 
sportininkams pageidaujant, 
kaip: slidinėjimas, fechtavimas, 
dviračiai, aviacijos sportas ir jo
jimas Varžyboms skiriama 7 
dienos, po dieną atidarymo ir 
uždarymo iškilmėms, tai bus 
nuo liepos 27 d.iki rugpjūčio 4 
d. Likusios 7 dienos paliktos 
kul tūr in iams r eng in i ams , 

priėmimams, pasimatymams su 
giminėmis, įdomesnių vietų ar 
bendrai Lietuvos pamatymui. 

VARŽYBINĖ PROGRAMA 

Krepšinis — 7 dienos — 
Kaunas. 

Tinklinis — 7 d. — moterys 
Šiauliuose, vyrai Panevėžyje. 

Futbolas - 7 d . - Klaipėda. 
Plaukimas — 5 d. — Vilnius. 
Lengv. atletika — 3 d. — Vil

nius. 
Tenisas — 7 d. — Palanga,^ 

Klaipėda, veteranai Kaune-. 
Stalo tenisas — 4 d. — Alytus. 
Ledo r i tu lys — 6 d . — 

Elektrėnai 
Šaudymas — 4 d. — Kaunas. 
Dviračiai — 2 d. — Vilnius. 
Biliardas — 3 d. — Panevėžys. 
Beisbolas — 3 d. — Vilnius. 
Jojimas — 4 d. — Priekulė. Ra

seiniai, Vilnius. 

Buriavimas — 7 d. — Nida. 
Badmintonas — 4 d. — Kėdai

niai. 
Aviacijos — sportas — 7 d — 

Vilnius, Kaunas , Alytus, ir 
Prienai. 

Slidinėjimas — 4 d. — Kau
kazas. 

Fechtavimas ir golfas — dar 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGOALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

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

nėra aišku. V. G. 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimam kabinete) 
Priklauso Holy Cross :' Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 (ve kia 24 vai) 

P'rm . antr ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v 

Futbolas Chicagoje 
SALĖS PIRMENYBĖS PASIBAIGĖ 

Žiemos sezono salės futbolo vokiečių ..Fichte-Rams" koman-
pirmenybes „Lituanica-Liths" da. Ją ..Liths" vyrai sutriuškino 
komanda užbaigė kovo 11 d. r e z u l t a t u 8:2, tok iu būdu 
rungtynėmis dėl pirmos vietos... išvengdami paskutinės vietos 
nuo galo. Jos varžovė buvo tarp dešimties pirmos divizijos 

„Lituanicos" futbolo klubo vadovas Gediminas Bie lskus lūkest ingai žvelgia 
. .Lithuanian Plaza" link. l aukdamas j t r en i ruo te a tvyks tanč iu žaidėjų. 

Nuot r E d . Šu l a i č io 

komandų. Iš devynerių salėje 
žaistų rungtynių surinkę 5 
taškus ir 30:29 įvarčių santykį, 
,,Liths užėmė niekam į akis 
nekrentančią septintą vietą. 

Pirma vietą užėmė „Croa-
tans" komanda ir antrą —čekų 
„Sparta". Jos abi pereis į aukš
tesnę - major diviziją. Major 
divizijoje, po a u k š t o lygio 
rungtynių, pirmąją vietą iško
vojo ..United Serbians", sužaidę 
lygiomis prieš lenkų ..Eagles". 
Savo /aidimu abi komandos 
įrodė, kad ir mėgėjų rungtynėse 
yra ka žiūrėti ir kuomi gėrėtis. 
Rungtynes stebėjo arti 3,000 po 
5 dolerius užsimokėjusių žiū
rovų. Pirmenybės pravestos 
Villa Pa: k priemiestyje, Odeum 
Center 

Salės pirmenybėse dalyvavo ir 
..Lituanicos" jaunių komanda, 
suorgan /uotą iš priemiesčiuose 
gyvenančių žaidėjų, nes iš Mar-
ųuette Parko buvo pasirodęs tik 
vienas asmuo ir tas pats greit 
pranyko Jų komandoje matėsi 
keletas tntuziastingų futbolo 
mėgėjų. Kurie j au papildė ir 
vyrų komandą, jos žaidėjams 
nepasirodžius. Abejoms koman
doms vadovavo pa ts klubo pre
zidentas Alb. Glavinskas ir 
egzekut.vinis sekre t . Ged. 
Bielskus Vvrų komandos žaidėjų 
treniruotoms vadovavo nuola
tini - jos treneris Don Bran-
donisio. ? įklausus kiek žaidėjų 
lanko tn - motes. Don pakišo jų 
sąrašą rr..:n pačiam pasižiūrėti. 
Dalyvavimą t r en i ruo tė se 
veteraną, pirmą komandą nešė 
santykiu 2:1. 

Nekreipiant dėmesio į ko
mandos r inkų pasirodymą, ir 

į išmestą tūkstantine už salę. 
galima surasti ir pliusų tose 
varžybose. Malonią staigmeną 
pateikė komandos atsarginis 
žaidėjas John Cawley, kuris 
iškilo kaip sėkmingiaus ias 
įvarčių šaulys. įkirtęs 11 įvarčių 
ir užėmęs trečią vietą divizijo
je. „Liths" komandoje jo pelny
tų įvarčių skačius prilygsta trijų 
geriausių žaidėjų pasiektiems 
įvarčiams. Tiek įvarčių jis įkirto 
ne vien „durnos" laimės dėka. 
kaip daugelis yra linkę galvoti. 
Visi žinome, kad laimė niekam 
nekenkia. Ir jo atveju, geriau 
būti laimingu žaidėju, negu 
geru be reikiamos kondicijos. 
Reikia pastebėti, kad per 4 
mėnesius j is nepraleido nė 
vienos treniruotės, nė vienų 
rungtynių ir nė karto nepa
vėlavo į jas. Gal tai reikėtų 
pastebėti ir įvertinti? Jei bent 
didžioji komandos dalis būtų 
pasekus i jo pavyzdžiu, 
paskutines rungtynes ..Litua-
nica-Liths" būtų galėjusi žaisti 
ne del pirmos vietos nuo galo. 
bet dėl meisterystės. Juk ir šiaip 
ji penkerias rungtynes iš eilės 
tepralaimėjo tik vieno įvarčio 
skirtumu ir tik paskutinėse 
žaidimo minutėse ar sekundėse. 
kai pritrūko žaidėjų su kvapu... 
Trūko komandai ir dirigento 
aikštėje žaidimo metu. kuriuo 
būdavo Henry Jenigas, jr . Jis šį 
sezoną salės p i rmenyb ių 
rungtynėse nežaidė, nes tai esąs 
ne futbolas, bet Micky-Maus 
žaidimas. Nutaręs taupyti jėgas 
lauko pirmenybėms. 

Taigi, salės pirmenybės pasi
baigė. Ačiū Dievui, kad jos ir 
pasibaigė. j j 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)246-0067: arSa (708)248-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos paga susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus r kraujo ligos 
Necnirurgmis šsipietusių venų 

ir hemoroidu gydymas 
5540 S. Pulaski Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir ( namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th Sr C^.cago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S ~9tn Ave Hickory Hills IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai paga' susra-ma 

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

GYDvTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 M 8 vai vak 
šskyus treč Šešt 12'k J vai po D et 

DR. PETRAS V. KISIELIUS DR. EUGENE McENERY DR. JAMES BURDEN 
:NKSTŲ =USLES 'R PROSTA'OS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulte 324 ir 
5635 S Pulaakl Rd.. Chicago. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 įveikia 2- vai | 
Valandos paga' sus.tar>mą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 tt Straat 

Kabineto tol. (1-312) 737-1168: 
Rezld. (708)385-4811 

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

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

7722 S. Kedzia Ava.. 
Chicago. III. 60652 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago IL 60629 

Tei. (1-312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA. M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies • Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd.. Hickory Mills II 
1 myda j vaKa'-s ~uo Hariem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
OptomeU'Stas iKalba lietuviškai) 

Tikr.na akis pritaiko akmius 
2618 W. 71 st St. 

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

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

Tai. (708) 448-1777 

Dr. Tumasonlo kabinetą parama 
T. RAMA, M.D. 

Specaly&e — Ch.rurg.ja 
2454 West 71st Straat 

Tai. (1-312) 434-1818. Rez. (708) 852-0885 
vai D*~ a"*' «etv r pe^Kt 

3 t. ' . v T K s^S'ia'us 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
S P E O A L V B E - ^LAUČIŲ LIGOS 
2636 W 71 st. St.. Chicago. III. 

Tai.: (1-312) 436-0100 
11800 Southvrest Highway 
Palos Helghts. III. 60463 

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

Dr. Tumasonlo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE VIDAUS JGOS 
2454 W 71 st Street 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

D R . F R A N C I S M A Ž E I K A 
G V D V T O J A S IR C H I R U R G A S 

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

6 9 antr 12 6 penkt 10-12 ' 6 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
'NKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATC CHIRURGIJA 
2656 W 63-d Street 

Vai antr M i p p ir ketv 2-5 v p p 
Sėst pagal susitanmą 

Kabineto tel. (1-312) 776-2880 
Rez (708) 448-5545 

EDMUNDS VIZINAS. M.D.. S.C. 
Soeoa'yoe — Vidaus iigų gydytoias 

Ka'bame lietuviškai 
61C5 S. Archer Ave. (pne Ausim) 

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

Kab tel. (1-312) 586-3166: 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais paoai susitarimą 

« I 



Provizorinis rankraštis 

YRA VIENAŠALIŠKAS 
Vasario mėnesį pasaulio ka

talikų vyskupus pasiekęs pro
vizorinis Visuotinio Katekizmo 
rankraštis (kurio angliškasis 
tekstas turi 400 puslapių) at
rodo pateisino būkštavimus. 
kad užuot davęs povatikaninės 
Bažnyčios naujų sampratų kom
paktišką, oficialią santrauką (ko 
pageidavo 1985 Romoje vykęs 
vyskupų sinodas ir kuris davė 
mandatą katekizmo rašymui t. 
tas katekizmas yra t ik ban
dymas sugrįžti į priešvatika-
nines sampratas. Laukiant šio 
provizorinio rankraščio, šioje 
vietoje ' 1989.V. 19) jau buvo ra
šyta apie Visuotinio Katekizmo 
tikslus ir taikomą publiką. Sino
de 1985 m. vyskupai pareiškė 
pageidavimą vadovo, kuriuo 
galė tų j ie p a t y s naudo t i s , 
nurodydami ir t ikrindami jų 
vyskupijose leidžiamus kate-
kizacijos ir religinio švietimo 
tekstus, ir kurį jie galėtų duoti 
šios medžiagos leidėjams, ruo
šiant kateketinę medžiagą. 

Provizorinis rankraš t i s jau 
įvade sakosi taikomas ne t ik 
vyskupams ir leidėjams, bet i r 
kunigams ir tiesiog tikintie
siems. Anot vieno teologo, rašiu
sio Commonuceal ž u r n a l e 
(1990.III.9), to neda rė net 
Romos Katekizmas, išleistas 
16-me šimtmety po Trento susi
rinkimo specialiai t am, kad 
būtų aiškiai išreiškiamos ka
talikų tikėjimo tiesos, skir iant 
jas nuo protestantų Reforma
cijos mokymu. Pastaras is buvo 
taikomas „Ganytojams*", su
glaustai juos informuoti apie 
Trento susirinkimo dekretus 
apie katalikų tikėjimą. Jo auto
riai suprato, kad vyskupai-ga-
nytojai turi Bažnyčios mokymus 
perteikti kiekvieno krašto tikin
tiesiems taip. kad jų kul tūros 
žmonės t as t iesas te is ingai 
suprastų, kad svetur paruoštas 
t e k s t a s n e g a l i r e i k i a m a i 
pasiekti eilinio tikinčiojo. O 
šiandieninėje Bažnyioje. kur i 
yra tikrai daugiakul tūrė . ypač 
su visų Azijos ir Afrikos kraštų 
įnašu, Romos leidinio ta ikymas 
tiesiog viso pasaulio tikintie
siems kelia susirūpinimą net ir 
tų vyskupų tarpe, kur ie tokio 
katekizmo prašė, anot Ameri
kos Katalikų universiteto teo
logo kun. B. L. Marthaler. 

Bet šis provizorinis katekizmo 
rankrašt is prasi lenkia su j am 
duotu manda tu ir ki ta is atžvil
giais, kuriuos nurodo Common-
weal vedamasis, apibūdinda
mas Georgetown universi tete 
susirinkusiu įvairių pakraipų 
teologų išvadas, perskaičius 
provizorinį rankrašt į . Anot jų. 
didžiuma to katekizmo galėjo 
būti parašyta prieš Vatikano II-
jį sus i r ink imą: j a m e igno
ruojama ir to susirinkimo dva
sia ir jo mokymai, nors ci
tuojama jo dokumentai J a m e 
mažai teatsižvelgiama į Kris
taus gyvenimo žemėje darbus ir 
neatkreipiama dėmesio į Kris
taus žmogiškumo pasekmes. Pa
ti Eucharistija minima tik kaip 
auka. nutyl int jo? prasme kaip 
valgį. Katekizme tylima apie 
ekumeninių susirinkimų vaid
menį Bažnyčioje ir nekrit iškai 
kartojamas, pvz.. priešvatikani-
nis mokymas apie mirtinąsias ir 
mažąsias nuodėmes. 

Nežiūrint to, šis rankraštis tu
ri nemažu pliusu. J ame aiškiai 
pasakoma, jog jo dėmesvs krei
piamas į kateketinį turini, ne 
metodiką. Veikalo sąranga su
kasi apie Kristų 'nors ir pra 
silenkiant su jo žmogiškumu), 
ne apie Bažnyčia. J i s gerai per 
duoda sampratas apie judaizmą, 
ir jis paneigia anksčiau vartotus 
..biblinius pateisinimus" mo
terų žeminimui. 

Nežiūrint to. šių ir kitu teolo
gų teigimu, provizorinis te . .-
tas turi stambių t rūkumų, ku
rie jį darytų neteiktinu kaip 
visuotinės Bažnyčios katekiza-

cijos s tandartu. 
Jame neteisingai vartojamos 

Šventraščio citatos. Nežiūrint 
to, kad Šventraščio citatos yra 
tankia i vartojamos, t a i daroma 
neatsižvelgiant į jų konteksto 
sąlygojančią prasmę, kas igno
ruoja paskutinių kelių dešimt
mečių biblinių studijų rezulta
tus. Katekizme pristatomas ka
talikiško mokymo biblinis pa
g r i n d a s l engva i sugr iūva 
šiandieninio biblinio mokslo 
šviesoje, o galima ir būtina duo
ti gerąjį, tikrąjį pagrindą. 

Nenurodoma, kur ie dalykai 
yra esminės svarbos, kurie šalu
tinės svarbos. Katekizme lygia
verčiai pristatomi visi dalykai 
— nuo paties Dievo buvimo ir 
Kristaus prisikėlimo iki angelų 
sargų, neskiriant, kas yra cent
riniai, esminiai dalykai, kurie 
mažesnės svarbos. 

Katekizmas ignoruoja moder
niųjų mokslų — biologijos ir psi
chologijos — kel iamas pro
blemas, kurias mato daugelis 
mokytų katalikų. Naudodamas 
nepasaulietišką, o teologinę 
kalbą, katekizmas sudaro vaiz
dą, jog tikėjimas yra save pa
tvirtinanti uždara mintijimo sis
tema, t.y., neinanti į dialogą su 
šiandieniniu pasauliu, nors Va
t i k a n o II-jo svarb iaus i pa
reiškimai kaip tik priešingai pa
reiškė. 

Pristatydamas visą teologiją 
i š imt inai iš dieviškojo ap
reiškimo perspektyvos, katekiz
mas ignoruoja Dievo betarpišką 
veikimą istorijoje ir žmonių 
gyvenime, kas leidžia daug apie 
Dievą suprasti ir iš žmogiškojo 
patyrimo. O Vatikano II-sis 
susir inkimas tą buvo iškėlęs. 

Katekizmas paneigia istorinį 
doktrinos vystymąsi. Sujung
damas šv. Paul iaus, evangelis
tų ir įvairių per šimtmečius 
vykusių Bažnyčios susirinkimų 
rinktinius mokymus į vieną, ka
tekizmas sudaro istoriniai klai
dinantį vaizdą, jog tai, ką 
šiandien Bažnyčia supranta ir 
t iki . ji visuomet tikėjo. Iš tik
rųjų. Bažnyčios suprat imas ru
tuliojosi per šimtmečius, pripa
žįstant, kur nutolta nuo tikrojo 
mokymo ar kur j is buvo netiks
liai suformuluotas ir tuos daly
kus atitaisant, kaip pavyzdžiui, 
žydų rolė Kris taus nukryžia
vime, katalikų pažiūra į protes
tantus , mokymas apie socialinį 
te is ingumą ir daugelį kitų 
dalykų, kurie šimtmečių eigoje, 
augant Vakarų kultūros moks-
liniam-filosofiniam pagrindui, 
iššaukė ir naują, gilesnį krikš
čioniškų dogmų supratimą. 

Visi šie dalykai nebūtų tokie 
opūs. jei jie nebūtų taikomi kaip 
schema visos Bažnyčios kateki-
tiniam mokymui, rašo Com-
monueal vedamasis. Visuotines 
Bažnyčios tokios paskir t ies 
dokumentas negali būti tik 
vienos, net kraštut inės teolo
ginės srovės įrankis. Kaip tik 
tas ir kelia susirūpinimą ne tik 
teologams, bet ii daugeliui 
vyskupų. 

Katalikų vyskupams taip pat 
kelia rūpestį trumpas jiems duo
tas laikas suformuluoti savo 
komentarus apie ši provizorinį 
rankraštį — iki gegužės mėnesio 
pabaigos — o taip pat ir nu
rodymas, jog j is jiems siunčia
mas sub secreto. Ar tuo norima 
apriboti, su kuo vyskupai tarsis, 
ruošdami savo komentarus? Jei 
katekizmo autoriai nori išvengti 
kompetentingos pašalinių teolo
gų kritikos, tai būtų žalinga 
visai Bažnyčiai, rašo vedamasis. 

Bet manoma, kad vyskupai 
skirs reikiamą laiką konsul 
tuoti žinovus prieš paruošdami 
savo komentarus. Dėl to grei
čiausia teksią prailginti ir ge
gužės mėnesio terminą ir del to 
atidėti ir numatytą jo išleidimo 
datą. 

a.j.z. 

Iškilmės* kovo 1S d prie Švč. M. Marijos Gimin - bažnyčios, prisimenant Lietuvos nepriklausomy 
bės atnaujinimą. Iš kaires: Asta Kleizienė, jer. konsulas Vaclovas Kleiza. Altos pirm. G. La
zauskas, programos vedėjas dr. Petras V. JDsiehus ir Chicagos miesto meras Richard Daley. 

Nuotr Jono Kuprio 

520 KANDIDATŲ 
VARŽOSI DĖL 141 VIETOS 

Lietuvos Aukščiausios tary
bas rinkimai. įvykę vasario 24 
d., buvo iš eilės jau dvyliktieji 
Sovietų Sąjungos okupuotame 
ir valdomame krašte. Dabar
tiniai rinkimai buvo vykdomi 
pagal naujus potvarkius. Leista 
pas iū ly t i neribotą skaičių 
kandidatų. Pasiūlė juos įvairios 
pol i t inės ir v isuomeninės 
grupuotės. Vyriausios rinkimų 
komisijos pranešimu (š.m. sau
sio 30>. kandidatais įrašyti ir 
skelbiami 520 asmenų. Sąrašas 
paskelbtas, pasiremiant rinki
minių apygardų protokolais. 

Rinkimų apygardos 

Visas kraštas suskirstytas į 
141 r inkiminę apygardą, 
laikantis maždaug vienodo jose 
gyventojų skaičiaus. Iš kiek 
vienos apygardos gali būti iš
rinktas tik vienas tarybos narys 
(deputatas — pagal dabartine 

! sovietinę terminologijai. Kelio-
! se apygardose įrašyta tik po 
i vieną kandidatą — kažkaip 

neatsirado daugiau norinčių ar 
• siūlomų. Kai kuriose apygar

dose vienai deputato vietai 
; kandidatuoja net po 7 asmenis, 

o vienoje — net 8. 
Pasinaudodamas ..Tiesoje" 

paskelbtu sąrašu, mėginau 
i surūšiuoti rinkimines apygar-
j das pagal kandidatų skaičių. 

Po vieną kandidatą — 5-se 
; apygardose, po du — 21. po tris 

JUOZAS B. I.AUČKA 

— 47, po keturis -33, po penkis 
— 20. po šešis — 6, po septynis 
— 8 ir aštuoni kandidatai — 
vienoje rinkimin>-v apygardoje. 
Praėjusią savaite ..vienakandi-
dačių" apygardų skaičius padi
dėjo viena. Sniečkaus apygar
doje buvo du kandidatai, abu 
rusai, bet dabar liko tik vienas. 
Sovietų Sąjungos ortodoksų 
bažnyčios vadovybei staiga 
iškėlus į Tarybą kandidatavusi 
Lietuvos ir Vilniaus vyskupijos 
ortodoksų vyskupą Antonių j 
kitą vyskupiją Sibiro srityje. 
Vyskupas Antonius buvo ži-
nomas kaip nuoširdus Lietuvos 
gyventojas, gerbiąs lietuvius ir 
jų teises. Likęs kandidatas yra 
komunistas, nepritaręs Lietu 
vos komunistų partijos atsi 
skyrimui nuo visasąjunginės 
partijos. 

Par t in i s pask i r s tymas 

Oficialiai pa kelbtarne kandi
datų sąraše nenurodytas jų par
tinis priklausomumas, tad ten 
negyvenančiam nelengva iš
ryškinti jų part inius nusi
teikimus. Rinkimų komisijos 
pirmininko prof. Juozo Bulavo 
pranešimu. 219 kandidatu yra 
savarankiško- LKP nariai, o 91 
komunistas kandidatas laikosi 
visasąjungine- partijos „platfor
mos". Socialdemokratų partijai 

a t s t o v a u j a 21 k a n d i d a t a s , 
demokratų — 18. krikščionių 
demokratų partijai — 3, žalie-
šiems — 4. Tautybėmis jie taip 
skirstomi: 425 lietuviai . 32 
rusai. 30 lenkų. 8 baltarusiai. 3 
žydai . P i r m i n i n k a s savo 
pasikalbėjime su ..Tiesa" taip 
pat paminėjo, kad 92 procentai 
kandidatų yra baigę aukštuo
sius mokslus, iš jų beveik treč 
dalis — Vilniaus universitetą. 

Be prof. Bulavo paminėtų 
partijų, savo kandidatus turi 
tremtinių klubų sąjunga, darbi 
ninku sąjunga, o gal dar ir kitos 
grupės. Neaišku, ar tautininkų 
partija turi atskirus kandidatus 

Sąjūdžio vadovybei su prof. 
Vyt. Lansdbergiu priešaky stip
riai atstovaujama. Kandida 
tuoja visa naujai sudaryta sava 
rankiškos komunistų partijos 
vadovybė — pirmasis sekreto
rius Algirdas Brazauskas, cen
tro komiteto sekretoriai V. Be-
riozovas, Jus tas V. Paleckis ir 
Kęstutis Glaveckas. Socialde-
mokratų eilėse randame jų 
pirmininką prof. Kazimierą 
Antanavičių, demokratų parti 
jos prezidiumo narį Joną Muge-
vičių. naujai išrinkta krikš
čionių d e m o k r a t ų partijos 
pirmininką Egidijų Klumbį, 
žaliųjų vadovus Zigmą Vaišvilą 
ir Vaidoną Antanaiti, tremtinių 
sąjungos p i r m i n i n k ą Balį 
Gajauską. 

Žinomesni vardai 

Kand ida tų gretose susi
tinkame ir su kitais. Amerikos 
lietuviams labiau žinomais var
dais: sąžinės kaliniai Liudas 
Simutis, Gintautas Iešmantas ir 
Liudas Dambrauskas, žydų 
kultūros draugijos vadovas. 
Sąjūdžio ta rybos narys 
Emanuelis Zingeris, rašytojai 
St. Čepaitis. Stasys Kašauskas, 
Saulius Šaltenis, Juozas Nekro
šius. R. Gudaitis. Vyt. Petke
vičius, iš mokslininkų — Moks
lo akademijos prezidentas Juras 
Požėla, buvęs Kultūros fondo 
pirmininkas Česlovas Kudaba. 
Romualdas Ozolas (savo apy 
gardoje jis vienintelis kandi 
datas\ ekonomistas Edvardas 
Vilkas (taip pat neturi varžovo), 
dr Kazimiera Prunskiene, prof. 
Jokūbas Minkevičius. Ameri
koje viešėję Mečys Laurinkus. 
Arūnas Degutis ir profesinių 
sąjungų veikėjas Kazimieras 
Uoka (Amerikoje jis lankėsi 
kaip profesinių sąjungų garbės 
svečias, priklausąs socialde mok
ratų partijai). 

Kandidatų amžius įvairus, 
daugiausia ta rp 40-60 metų. 
Jauniausias — Andrius Va
siliauskas, 23 metų, šaltkalvis, 
gyv. Trakų rajone. Vyriausi 
amžiumi — prof. Jokūbas Min-
keviius ir Liudas Dambrauskas, 
abu 69 metų. Netoli atsilikęs ir 
Balys Gajauskas. 64 metų, 
kandidatuojąs Plungės apygar-
doje. 

Ne visi depu ta ta i buvo 
išr inkti 

Gyvenama ar kilmės vieta 
nesudaro kliūčių kandidatuoti. 
Brazauskas gyvena Vilniuje, 
bet kandid-tuoja Kaišiadorių 
apygardoje (ten jis turi tric-. 
varžovus). Beje. Kaišiadorys yra 
Brazausko jaunystės dienų 
miestas. Landsbergis gyvena 
Vilniuje, o kandidatuoja Pane 
vėžy (ten jis varžosi su dviem 
kitais kandidatais). Tokių pa 
vyzdžių labai daug. Keli kandi 
datai yra kariškiai. 

Atrodo, vasario 24 diena visi 
deputatai nebus išrinkti. Per 
galei reikalinga paduotų apy
gardoje ba lsų absol iu t inė 
dauguma. Kai daugelyje jų 
varžosi po kelis kandidatus 
tikrai daug kur priereiks antro 
..balsavimo turo", tarp dviejų 
daugiausia balsų gavusių 

Rinkimų laimėtojai 

Rinkimams geriausiai pasi 
ruošė LKP ir Sąjūdis. Komunis-
tu partija juk tebėra gerai orga 
n izuota , t u r in t i skyr ius 
gyvenamose vietovėse ir įstai
gose. Jiems ir spauda bei tele 
vizija buvo prieinamesnes. Bet 

ir Sąjūdis turėjo galimybių tvir
tai agituoti už savo tiesioginius 
ar remiamus kandidatus. Būta 
ir s t ipresnių p a s i s a k y m ų 
rinkimų agitaciniuose susi
rinkimuose, tačiau, kiek ži
noma, nenusileista iki žemo 
lygio agitacijos. Apskr i t a i 
komunistų partijos reikalai tau
toje galėjo kiek pagerėti, jų 
gruodžio mėnesio konferencijai 
nutarus persiorganizuoti j sava
rankišką partiją, nepavaldžią 
visasąjunginei Sovietų Sąjungos 
partijai. Po kelių dienų sužino
sime, balsavimo duomenis, tad 
ar verta spėlioti, kuri partija ar 
jų koalicija išeis laimėtoja'.' 

Dėmesys rtnkimams 

Susidomėjimas rinkimais di
delis ne tik Lietuvoje. Jungtinių 
Amerikos Valstybių Atstovu 
rūmai siunčia savo delegaciją į 
Vilnių stebėti rinkinių. Kaip 
pranešė Atstovų rūmų pirmi 
n inkas Thomas Foley. j i s 
siunčia keturių kongresmanų 
delegaciją, kuriai vadovauja 
Richard Durbin iš Illinois. Kiti 
trys jos nariai — VVilliam Sar 
nalius iš Texas (demokratas*. 
Ohristopher Cox iš Kalifornijos 
(respublikonas) ir John Miller iš 
YVashingtono valst. (respublikų 
nas). Taigi delegacijoje lygiai 
atstovaujama abiem partijoms. 
Ji prabusianti Lietuvoje iki 
vasario 27 dienos Durbin ir Sar-
palius yra lietuvių ki lmės 
kongresmanai. Durbin prieš 
kelerius metus lankėsi Lietu
voje, dar nebūdamas kongres-
manas Jis tik norėjo aplankyti 
savo motinos gimtinę Jurbarke, 
bet jam nebuvo leista į ten 
nuvykti. Apie šią aplinkybę 
kongr Durbin yra pasisakęs 
šiuos žodžius r a š a n č i a m . 
Užsienio stebėtojų eilėse bus ir 
iš Kanados. 

TIKRINS SVEIKATOS 
APDRAUDAS 

Chicagos miestas savo tarnau
tojų sveikatos apdraudoms per 
metus išmokėjo net 239 mil. dol. 
Įtariama, kad čia gali būti ko
kių neteisingumu. Pakviestas 
ryžtingumu pasižymėjęs proku
roras Ant. Valukas reikalą ištir
ti. 

ILLINOIS B U D Ž E T A S -
26 BIL. 

Gubernatorius Thompsonas 
pasiūlė naujo biudžeto projektą 
Illinois valstijos parlamentui, 
siekiant) 26.3 bilijonu dol. 
Numatyti nauji mokesčiai už 
cigaretes ir telefonus. 

ŽALIASIS VELNIAS 
JONAS RŪTENIS 

Romanas 

57 
— Saša! 
— Taip. kaip mane gyvą matai, aš alpsta iš įeilės. 

Sutik, brangioji, nedvejodama. Štai čia žiedą- .. 
— Saša! 
— Aš suprantu, kad tai staigmena, be' : įtikėk 

man aš ilgai galvojau ir nusprendžiau, kad - diena 
pati geriausia proga. Visiems paskelbsime sa1 sužie-
dutuves! Ką sakai? 

— Saša! — išsigandus sušuko Aiva. 
— Aš maldauju! 
Ir jis norėdamas galutinai Aivą įtikinti. - 1 myli 

ir nori vesti pabučiavo jos ranką. 
Aiva nutirpo. Ji nežinojo ką sakyti. 
Gelbėdama padėtį apkabino jį, pabuči;<\ r tarė. 
— Eiva vidun... Aš pokyliui pasibaigus ta asaky 

siu... Taip, Saša. Tikrai! 
Lapajevas veriančiai pažiūrėjo į jos aki- > akys 

buvo pilnos ašarų. Aiva užsimerkė tai pam;u. - -Lapa
jevas vėl pasilenkė ir pabučiavo jos abi rar- * Abu 
atėjo vidun. 

Ūdrė jau buvo sunerimusi. Kur gi dint" a Bet 
kai pamatė ją ateinančia su Lapajevu nurinv " tyliai 
šnabždėjo: 

— Viešpatie, saugok ją!.. 
Aiva palikusi Lapajevą atėjo prie Ūdres P o visa 

išbalusi. 

— Kas atsitiko? 
— Kol kas nieko blogo, bet ... 
— Kas? 
— Aš nebežinau kas daryti. Lapajevas pristojo kaip 

smala Siūlo vedybas. Tu jsivaizduoji! Jis labai 
malonus. Rankas bučiavo. Jo akys pilnos ašarų. Ma
tau, kad jis kalba širdimi, o man. Viešpatie, reikia vai 
dinti . Ar tu supranti?.. 

— Žinoma, kad aš suprantu. Tave. kaip ten bebūtų, 
dar lydi romantika Blogiau man. Va, atsirado kavalie
rius, kuris be kompromisų kviečia į lovą 

— Kur jie?! - atsidususi sušnibždėjo Aiva. Vieš
patie, kur jie? 

— Kiek dabar laiko'' 
— Lygiai dešimta valanda. O kodėl? 
— Taip sau paklausiau... Aš nerimstu. Manyje 

kažkas negero dedas Aš laukiu ir kartu drebu. Tos 
Lapajevo akys liks man visam gyvenimui... Jis toks 
tikras, o aš meluoju... Viešpatie, pasigailėk manęs!.. 

Abi. kad jų neįtartu, vėl išsiskyrė. 
Ūdrė vėl pritapo prie tos pačios kompanijos. Juoką 

vo, erzino ir žavėjo . 
— Ar jūs. kuris matėte operą Carmen? 
— O taip! 

— Tai va! Tu manęs klausi,Sirioška,kada aš pa 
miksiu tave Atsimeni ką atsake Carmen? 

— Seniau mačiau nebeatsimenu... O ką? 
— Atsakė taip: ,,Ar mylėsiu aš — dar nežinau, 

galbūt šiandien, o gal rytoj, o gal ir niekados, bet kol 
kas dar — ne!" 

Visi juokėsi. Leitenantas Sirioška patempė lūpą 
ir nuėjo.. Pristojo kitas adoratorius. Buvojau išgėręs 
ir ėmė glėbesčiuotis. Draugai jį sudraudė. 

— Vasil — pasiutai' Atsimink kur esi... 

Udrė stovėjo išplėstom akim. Visą laiką dairėsi j 
langus ir duris. Jos pulsas buvo pakilęs Tankiau plakė 
širdis. Viešpatie! O gal... o gal sau šnabždėjo — 
ateina išlaisvinimo valanda... 

Adoratorius nerimo 
— Gerai — leiskite jam draugai prisiliesti Ko gero 

pačiupinėjęs pirks!.. 
Visi kvatojosi Sumišęs Vasil žiūrėjo išplėtęs akis 

ir vos apversdamas liežuvį tarė: 
— Graži, velniškai graži! Negaliu! Pasiutimas ima' 

O dalia... 
Labiausiai Udre adoravo jaunasis majoras. Jis visa 

laiką stovėjo nuošaliai ir viską stebėjo. Leitenantui 
kapituliavus, pasiute parankę ir nusivedė Udre prie 
stalo. Atsisėdus tarė: 

- Atleisk mano draugams Moterų pasiilgę - ne
besuvaldo jausmų Aš didžiuojuosi tavim l 'dre. kad 
tu. ju neneigdama, taip gražiai išvengei visu netnalo 
numų. Norėčiau tave. Udre. geriau pažinti O gal bus 
proga. Tai paaiškės UŽ keletos dienų. Gal būsiu paska
tas prie pulko štabo. Tada dažniau matysimės 

Udre nusišypsojo, bet nieko neatsakė Majoras 
pastebėjos jos susijaudinimą ir /.valgymasi tarė: 

— Kas nors negero, Udre? 
— Ne! Nieko Per daug staigmenų \ s taip 

nepratus... 
Ir vėl abu tylėjo Udre buvo patenkinta, kad rnažat 

kalbąs majoras ja apgynė nuo visų adoratorių Ji ir 
nenorėjo kalbėti. Jos mintvs buvo sukoncentruotos apie 
galimus šio vakaro įvykius 

— Dieve, skubėkite' nepajutus ištarė 
— Ką tu sakai? 
— Nieko Pati nežinau ko prakalbę, »u Ksu. matyt, 

pavargus, gal jau man laikas namo 
'Bus daugiau) 

s 
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GtevuAsBEi 
„GRANDINĖLE" 

PAKELIUI l 
LIETUVĄ 

Kovo 4 d. vakare, DMNP 
parapijos patalpose susirinko 
„Grandinėlės" ansamblio jauni
mo tėvai svars ty t i grupės 
kelionės į Lietuvą reikalus. 

Aleksandros Sagienės detaliai 
paruoštas kelionės išlaidų ir 
pajamų sąmata parodė, kad 
šiuo metu biudžete t rūksta dar 
6 tūkstančių dolerių. Šiam 
trūkumui išlyginti, tėvai nutarė 
balandžio 21d . DMNP parapi
jos auditorijoje Clevelande 
ruošti specialų renginį, pava
dintą „Grandinėlė pakeliui į 
Lie tuvą" . Renginį sudarys 
koncer tas , loterijos bilietų 
laimėjimų skirstymas ir vaišės 
parapijos kavinėje, kur svečiai 
galės ir pasišokti, grojant Rimo 
Biliūno orkestrui. 

Koncerto metu žiūrovai turės 
progos vėl išgirsti senovines 
liaudies dainas ir pamatyti 
senovinius ir sceninius lietuvių 
liaudies šokius, Liudo Sagio 
choreografinių ir Ritos Klio-
rienės muzikinių sugebėjimų 
suvestus į darnų junginį. Didelę 
dalį programai pasiruošimo 
darbų atlieka Renė Motiejūnai-
tė-Booth, jai padeda Audra Ged-
rytė . 

Dr. Eugenijus Šilgalis apsi
ėmė koordinuoti visus renginio 
da rbus ir ieškoti daugiau 
mecenatų ir rėmėjų. Kęstutis 
Steponavičius teiks jam pagalbą 
ir rūpinsis bilietų platinimu. 
J a n e Motiejūnienė pažadėjo 
rūpintis kavinėje vaišių orga
nizavimu, o Gidonė Steponavi
čienė ir Algis Muliolis meniškai 
apipavidal ins programas ir 
plakatus. Visi pažadėjo šiems 
darbų vadovams padėti. 

Bilietai į šį didelį renginį bus 
gaunami DMNP parapijos kavi
nėje sekmadienį po Mišių, 
„Taupoje", per „Grandinėlės" 
jaunimą ir tėvus. Bilietų kaina: 
10 ir 7 doleriai suaugusiems ir 
5 doleriai moksleiviams. 

„Grandinėlė" ir jos tėvai reiš
kia ypatingą padėką visiems iki 
šiol padėjusiems aukomis ir in
formacija siekti kelionės į Lie
tuva. 

LIETUVA AMERIKIEČIU 
SPAUDOJE 

Dabar apie gyvąją Lietuvą 
kalba ne tik lietuviškoji spauda 
ir radijas, bet ir masinės kom-
nikacijos priemonės plačiajame 
pasaulyje. Nuo to neatsilieka ir 
Clevelandas. įdomiai ir objek
tyviai informuodamas apie 
Lietuvos įvykius savo klausyto
jus ir žiūrovus. Lietuvos vardas 
čia linksniuojamas taip plačiai, 
kaip tikriausiai niekada nebuvo 
kalbama apie šį Pabaltijo kraš
tą, nebijantį pasauliui pasakyti 
ir parodyti savo tikruosius sie

kimus — laisvę ir nepriklauso
mybę. 

Visi trys pagrindiniai TV 
kanalai ir kitos vietinės te
levizijos stotys savo žinių 
laidose dažnai pirmutine nau
jiena skelbė apie Lietuvos par
lamento rinkimus, apie padėtį 
krašte, davė pasikalbėjimų su 
šio judėjimo vadovais. Čia 
norima supažindint su keletu 
tokių ištraukų iš straipsnių, 
vedamųjų bei komentarų. 

Lithuania: Freedom's 
perfume 

„Iš komunistų partijos padė
ties taško žiūrint", rašo „Plain 
Dealer" dienraščio vedamasis 
vasario 24 d., „šios dienos didieji 
r inkimai Lietuvoje negalėjo 
įvykti jiems blogesniu laiku. 
Partijos struktūra visoje Sovie
tų Sąjungoje yra žemiausiame 
taške kaip bet kada, kai tuo tar
pu atsiskyrimo nuotaikos šuo
liais kyla aukštyn. Atvirumas 
Lietuvos respublikoje reiškė 
žaizdų ir niekinimų atidarymą, 
ir tūkstančiams balsuotojų ta i 
reiškė, kaip gera atsiskaitymo 
proga (...)" 

Sąjūdis seeks independence 
this year 

Tas pats „Plain Dealer"' vasa
rio 26 d., įsidėjęs Vytauto 
Landsbergio nuotrauką, rašė: 
„Persitvarkymo Sąjūdžio lyde
ris vakar pasakė, kad nepri
klausomybė Lietuvai gali būti 
pasiekta dar šiais metais, kai jo 
grupė laimėjo daugumą pir
muose Sovietų Sąjungos daugia
partiniuose rinkimuose. Renkant 
141 parlamento narį šeštadienį, 
atrodo, kad balsuotojai pirmą 
kartą Sovietų Sąjungoje išrinko 
įstatimdavystę. kur nedominuos 
komunistai. Iš 2.56 milijonų ga
linčių balsuoti, r inkimuose 
dalyvavo arti 15(7(. Vytautas 
Landsbergis, Sąjūdžio pirmi
ninkas sakė, kad rinkimų rezul
t a t as parodė, jog lietuviai 
pas i t ik i jo Pers i tva rkymo 
Sąjūdžiu. Mes turime gan pap
rastą ir labai aiškų tikslą. Mūsų 
aiškus tikslas yra valstybė ir 
Lietuvos nepriklausomybė. Šis 
tikslas yra pasiektinas dar šiais 
metais". 

Free-Lithuania envoy 
urges pressure 

Tokia antrašte, su min. Stasio 
Lozoraičio nuotrauka, atspaus
dintas straipsnis „Plain Dealer" 
vasario 20 d. 

„Aukštas, oriai atrodantis 
vyras, kuris yra antrosios kar
tos diplomatas, vakar kalbėjo 
City Forume apie Lietuvos poli
tinę padėtį". „Atstovybes, kaip 
ir ši viena iš tų. kur Lozoraitis 
dirba kaip charge d" afaires 
\Vashingtone. buvo įkurtos 
Vakarų sostinėse po to. kai 

Ohio gubernatoriaus prekybinėje delegacijoje Maskvoje.'.- <•: gubernatoriaus 
žmona Dagmar Celeste, Stasė Baltušiene, gubernator is Richard Celeste, 
Leta Baltušytė ir Gražina Kudukienė. 

sovietai okupavo Lietuvos ir ki
tas Pabaltijo valstybes 1940 
metais ir pavertė j a s sovietų 
respublikomis". 

„Šie Lietuvos diplomatai, kaip 
ir jis, reprezentuoją iliuzinę val
džią, jau 50 laukia sugrįžti į ne
priklausomą gimtąjį kraštą. J ie 
yra finansiniai remiami pini
gais, kurie buvo išvežti iš krašto 
prieš Sovietų užgrobimą". 

„Jis numatė komunistų pra
laimėjimą prieš demokratines 
partijas šeštadienio rinkimuose. 
Bet jei ir naujoji valdžia perims 
valdymą. Lietuva nebus laisva, 
kol sovietai to neleis padarytį. 
Iš tikrųjų visi esminiai patarna
vimai, nuo kuro iki telefono; 
kariuomenė, policija ir finansai 
yra sovietų kontroliuojami. Jei 
jie nori, tai gali visa nutraukt i . 

„Tiktai spaudos laisvė lie
tuviams suteikta be jokio so
vietų kišimosi. 

„ J i s pasakė , k a d laisvas 
pasaulis galėtų padėti. Vakarai 
turėtų naudoti nuolatinį psicho
loginį spaudimą sovietams ir del 
Baltijos kraštų nepriklausomy
bės. Taip pa t labai daug pa
gelbėtų, jei Prancūzija, Bri
tanija ir JAV palaikytų spaudi
mą Sovietų sąjungai, padėtu ne
priklausomybės siekiantiems. 

„Žingsnis po žingsnio, pa
lengva, atsargiai ir taikingai 
mes žengsime į nepriklausomy
bę"". 

L i t h u a n i a n na t iona l i s t s seek 
r e v e n g e a t polis 

Tokio pavadinimo straipsnį iš 
„Toronto Globė" persispausdino 
„Plain Dealer" vasario 23 d. 
„Antanas Lukša, 67 m. lietuvis, 
kuris beveik 10 metų praleido 
Sibiro bela isvių stovykloje, 
kantriai laukė šio atsikeršijimo 
momento. Du jo broliai žuvo 
kovoje su Raudonąja armija 
1947 m. J i s buvo su imtas jam 
operuojant partizanų pogrindžio 
radijo stotį . Trečias brolis, 
sugrįžęs iš egzilės Paryžiuje, 
susišaudyme su sovietų saugu
mo pa jėgomis žuvo 1951 
metais, paskutinėje Lietuvos 
partizaninės kovos fazėje". 

Straipsnis taip pat aprašo dar 
dviejų lietuvių — Birutės Ne-
dziuškienės ir Genovaitės Kem-
zūrienės išgyvenimus sovietu 
okupacijų metais . 

Sąjūdis e l a i m s v ic to ry 
The . .P l a in Dealer '* šia 

antrašte vasario 25 d. atspaus
dino straipsnį, iliustruotą didele 

Lietuvos ūkininkų — balsuotojų 
nuotrauka. Jis pradedamas: 
„Popu l i a rus Sąjūdis, vado
vaujantis veiksnys, siekiantis 
Lietuvos nepriklausomybės, 
balsų daugurrv - pergale laimėjo 
parlamento kontrolę respubliko
je, pirmuose s v i e t ų Sąjungos 
daugiapartiniu '>e rinkimuose". 

„Vakarykščiai 141 parlamen
to nario rin.-cimai Pabaltijo 
va ls tybėje , yra p i r m u t i n ė 
įstatymų leidžiamoji institucija, 
kur nedominuoja komunistų 
partija". 

„Sąjūdis inc^rsavo 30 komu
nistų ir kitų partijų kandidatų. 
Tarp 73 laimėjusių, 17 buvo 
reformuoti komunistai, 8 social-

saulio Lietuvių Bendruomenės 
vardu, savo kalboje akcen
tavusi , kad „ ta i nėra ne
priklausomybės šventės ap-
vaikščiojimas, tai tik vilties 
šventė". 

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
ad okatas ir Pabaltijo kraštų 
ekspertas William J.H. Hough, 
kuris mano, kad 3.7 mil. gyven
tojų respublika iki šių metų galo 
bus nepriklausoma, bet nebuvo 
tikras, ką ta nepriklausomybė 
iš tikrųjų reikštų. Jis vadino 
Sovietų Sąjungą imperija, kuri 
visomis jėgomis kovoja, kad ji 
išliktų nesuskaldyta. „Daugelis 
politinių stebėtojų mano, kad jei 
Baltijos kraštams bus leista at
siskirti nuo Sovietų Sąjungos, 
tai daug iš 12 likusių respublikų 
norės tą patį padaryti". 

„K.A. Pautienis, Alto sky
riaus pirmininkas, pareiškė, 
kad jam tai visai nerūpi! „Balti
jos valstybės niekada neįsijungė 
į Sovietų Sąjungą. Mes buvome 
į ją įstumti. Ne mūsų problema, 
kas atsitiks su Sovietų Sąjunga. 
Mes tiktai norime išeiti". Pau
tienis sakė, kad jis esąs atsargus 
optimistas dėl ateities. Rusų ka
riuomenė tebėra Lietuvoje. Tos 
laisvės per naktį gali dingti, o 
vadovai uždaryti". 

„TAUPA" REMIA 
LIETUVIŠKAS 
INSTITUCIJAS 

Vienintelis Ohio valstijoje lie-

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

R B M A X 
REALTORS 

r GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią s:acą prašome 
paminėti, kad esate arba/torite būti 
Rimo Stankau* Klijentais Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

3 MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalDa gal'te PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga^ patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BEi-^-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

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

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas 

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. 
One Stop Real Estate 

demokratai, 3 žaliųjų partijos, tuvių kredito kooperatyvas 
2 krikdemų ir 43 nepriklausan
t iej i jok ia i par t i j a i . Ta rp 
komunistų k-.mėtojų buvo ir 
Algirdas Brazauskas, partijos 
pirmasis sekretorius ir Aukš
čiausios tarybos pirmininkas, 
kuris gruodži< mėnesį nepaklu
so M.S. Gorbačiovui, ir partija 
atskilo nuo Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos". 

Li thuanians m a r k 
annivers. i ry h o p e for 

independence 

Tas pats dienraštis vasario 19 
s t ra ipsnyje , i l i u s t ruo t ame 
minėjimo iškilmių nuotrauka, 
aprašė 72-sios Lietuvos nepri
klausomybes atstatymo sukak
ties minėjimą Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje, kur daly
vavo 570 asmenų. 

Straipsnyje minima Milda 
Lenkauskienė, kalbėjusi Pa-

,,Taupa" Clevelande remia 
lituanistinį švietimą, spaudą, 
šalpos ir jaunimo organizacijas. 
Ir „Draugas" yra šių remiamųjų 
institucijų sąraše. „Draugo" ad
ministracija dėkoja „Taupos" 
direktoriams ir jų pirmininkui 
Vytautui A. Staškui. 

V. Rociūnas 

RENGINIAI 
Balandžio 21 — „Grandi

nėlės" koncertas DMP auditori
joje. 

Gegužės 5-6 — Čiurlionio an
samblio 50 metų sukaktis. 

Spalio 6-7 - „Dirvos" 75 
metų sukaktis. 

Ontuifc KMIEOK REALTORS 

3 7922 S. Pulaski Rd. 
. 4363 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės Į Danutę Mayer. Ji 
profesional ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnauv Įkainavimas 
veltui. 

[ B MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Reaitor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

5953 S. K«dzl« Ava. 
Tel. 436-7878 

Daug mažiau blogų knygų 
būtų rašoma, jeigu žmonės 
rinktųsi skaityti tik gerąsias. 

C. Flamarion 

OLSICK 6 CO., REALTORS' 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 Q j n l u y 
(708) 257-7100 2 1 

„Spiit-lsvel" namas; 3 mieg.. pusrū
sis, 1V2 vonios kamb.. židinys, cen-
tralinis šildymas: 2 auto. garažas. 
$144,000 

Dviejų butų namas. Naujas stogas, 
karate vandens bakas, daug įvairių 
priedų. 4 mieg. valg. kamb . 2 vonios. 
„Florida room". Tik $94 ,900 

FOR RENT 

Išnuomojamas 6 kamb erdvus, pa
togus butas; pirmame aukšte. Mar-
quette Parko apyl. Apšildomas Pagei
daujami vyresnio amžiaus žmonės be 
gyvuliukų. Kreiptis: t e l . 778-0154. 

Namas apžiūrėjimui 
Sekmd.. kovo 25 d. 1-4 v.p.p. 

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

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

No. 635 — 71 St. A Pulaski Rd. 
3 butai, 3 mieg. Wb vonios pirmame ir an
trame aukšte Mod. virtuvė su medžio 
spintelėm; naujas karšto vandens tankas 
ir šikj. sistema; platus sklypas; 4 kamb 
rūsyje; 2V2 auto garažas mūrinis. Puikiai 
prižiūrėtas, geras pirkinys. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
jalime padėti, nes daugiau stengiamės. 
^amo Įvertinimui skambinkite skubiai — 
1abar 

O'BRIEN FAMILY R E A L T Y 
( 3 1 2 ) 4 3 4 - 7 1 0 0 

0**y, 21 
OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont, Illinois 60439 

TORGSYN TORGSYN 
5542 Geary Blvd., San Francisco, C A 94121 

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

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKES! 

TV VCR'S 
TKLKFONAI 

CAM( ORDERS 
Voltaias 127 220 

RADIJAI IR VTR 
RADIJO ĮRENGIMAI 

T i n k a n t y s Sov. Są junga i 
KOMPIUTERIAI 

Su rusišku raidvnu 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LŪPŲ DAŽAI 
SUVENYRAI 

^ • m i i u i l o t kalnot JAV baaa 
Priimam uiaskymu* talatonu U vlau JA V mlaatu Ir Ii kitu *r«4fy 

Parduodam* automobiliu* glmlnam* Sov. Sąjungoj. 
Parvadina pinlęut Paavtatlmai Ii liraailo 

M u i ų parduotuve «iun<"-i» viliokių 
ru*ių radi ju* ir rlrktroniniun p h e 
tai»u» j Sov. Sąjunga «u apmokrtu 
arba neapmokytu muitu. 

V a l a n d o s : 
pirm.-trečd. 11-6 
ketv ir td-ses td . 11-7 

MIELI LIETUVIAI, 
Lietuvių Labdarių organizacija džiaugiasi, galėdama 
padėti Lietuvai. Pernai šventėme 75 metų sukaktį ir su 
jūsų oagalba 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. 
Sąska'oe liko $12.317.00. Didžiuojamės, galėdami 
taupia - 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, 
ligonine rengimus 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 
siuntimą, j Lietuvą su gyvybei ir sveikatai reikalingomis 
priemonėmis nesumažėtų! 

Aukas s jst i : 
Lithuanian Roman Catholic Charities, 

2636 W. 71 St., Chicago, IL 60629 
prideda^4 užpildytą atkarpą: 

Noriu įstot į LRCC 

Business 
(312) 257-7100 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

Residence 
(312) 257-5446 IRENA STANIULIS 

MISCELLANEOUS FOR S A L E 

PHnate - . nariu su $5.00 metiniu mokesčiu $ — 
Amžm^- , nariu su vienkartiniu $10000 mok. $-
Įrašau : o šeimos narius. 

Vardas, pavardė 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

F R A N K Z A P O L I S 
3208V2 W e $ t 9 5 t h S t r e e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTO 
Vld Gartauskas patarnauja automobilių 
pardavime ir pirkime Nauja,..Nisan" arba 
, .VW jūs gausite 300-700 dot. pigiau. 
negu bet kur kitur Cntcagoje ir apylinkėse. 
Kreiptis: ta*. (708) 720-9000 dtoną, (312) 
436-1395 po 10 v.v. Ir aakmadtanlals. 

Pirmą kartą lietuvių kalba: 
Italų poezijos antologi ja 

I T A L U O S B A L S A I 
Sudarė Povi las Gaudys 
Redagavo St . Santvaras 

šioje antologijoje telpa 27 poetų 
kūryba. 200 psl.. spaudė Morkūno 
spaustuvė Kaina su persiunt imu 
10 dol. Illinois gyv. dar pr ideda 64 
et valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W . 63rd St . , 
Chicago, IL 5 0 6 2 9 

Adresas 

Siunč .. savo auką (nurašoma nuo pajamų mokesčių) -
I i viso siunčiu $ — 

Čekia š-asomi UTHUANIAN ROMAN CATHOUC 
CHARITIES, INC. vardu 

VILNIAUS MIESTO PLANAS 
Didelio formato, spalvotas Vilniaus žemėlapis. 

Sugrąžinta 70 istorinių gatvių vardų, pritaikytas turistams. 
Chicagoje gaunamas knygų parduotuvėse ir ..Drauge". 
Galima užsisakyti per leidyklą. 

Sulankstyti $10.00 su persiuntimu. 
Plakato forma $12.00 su persiuntimu. 
Užsakymus siųsti: 

SAKALAS 
P.O. Box 29223 

Chicago. IL 60629 

/ 
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Lietuvos nepriklausomybės minėjma Brooklyne. N.Y., Kultūros Židinyje. Iš kaires: V. Alksninis, 
P. Cidzikas, J. Simutienė, Lietuvos atstovas VVashmgtone St Lozoraitis, Danielė Lozoraitiene. 
Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, New Yorko miesto tarybos narys Walter Ward, dr. J. Stukas. 
kun. L. Andriekus, A. Marcelynas, P. Wytenus ir P Jurkus 

Nuotr L. Tamošaičio 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
NVashingtono įstaiga praneša, 
kad Lietuvos Aukščiausios 
tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis pirmadienį vakare 
telefonu prašė dėti visas gali
mas pastangas, kad pasaulio 
valstybių vyriausybės suteiktų 
diplomatini pripažinimą nepri
klausomai Lietuvos respublikai. 
Mūsų draugai JAV Kongrese 
atėjo mums ; pagalbą, turime 
prie jų prisidėti; 

Skambinkime savo senato
riams, kad jie tuoj pat paremtų 
Michigan valstijos senatoriaus 
Dona ld Riegle siūlomą rezo
liuciją Lietuvos reikalu, kuris 
bus Senate Concurrent Resolu-
tion. Prašome susisiekti su savo 
apylinkės Lietuvių Bendruome
nės valdyba, kuri jau turės svar
besnius telefono numerius. Dar 
šiandien paskambinkime savo 
valstijos senatorių įstaigoms 

Brooklyn, N.Y. 
KAZIUKO MUGĖ -

I S T O R I N Ė J E D I E N O J E 

Graži Kaziuko mugė tapo 
New Yorke tradicija: ji yra 
p a k a r t o j a m a k i ekv i ena i s 
metais. Mugė lietuvių Kultūros 
Židiny buvo surengta ir šiais 
metais kovo 11d. sekmadienį. 
Ji bus minima kaip istorinė, nes 
įvyko tą pačią dieną, kada Lie
tuvoje buvo paskelbtas atsisky
rimas nuo Sovietų sąjungos ir 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymas. Mugę rengė Nevv 
Yorko skautai ir skautės, o jai 
vadovavo Vida Jankauskienė. 
Mugė buvo pradėta didžiojoje Ži
dinio salėje šv. Mišiomis. kurios 
buvo aukojamos už Lietuvą. 
Salės priekyje, prieš sceną, 
Mišių aukai buvo paruoštas 
stalas. Ant stalo ir jo šonuose 
buvo padėta daug gražių pava
sarinių gėlių ir besprogstan-
čių žilvičio šakelių. Scenos 
uždangos priekyje kabėjo 
didelis, papuoštas tautinėmis 
juostomis šv. Kazimiero pa
veikslas. Procesijai, kurioje 
dalyvavo uniformuoti skautai ir 
skautės su savo vėliavomis, 
atėjus prie Mišioms paruošto 
stalo. šv. Mišių auką aukojo 
pranciškonų vienuolyno vir
šininkas kun. Antanas Pra-
kapas . OFM. J i s apie šv. 
Kazimierą pasakė pamokslą, jį 
paįvairindamas poetų Vyt. Ma
černio ir Ant. Miškinio religinių 

eilėraščių ištraukomis. Pamoks
lą užbaigė žodžiais: ..Dabar, Lie
tuvoje sušvitus laisvės pragied
ruliams, mūsų maldos į šv. 
Kazimierą turėtų dar labiau su
stiprėti. Jei anksčiau tik malda 
galėjome padė t i , tai dabar 
mums rūpi kaip greičiau atsipa
laiduoti iš nelaisvės. Tad svar
bu, kad tas Paslaptingasis Ri
teris ant balto žirgo nurodytų 
mums kelią į Lietuvos laisvę, o 
tas Riteris yra šv. Kazimieras!" 
Mišių skaitymus skaitė skautas 
Vidas Marijošius ir skautės 
Rasa Kligytė ir Gina Jan
kauskaitė. Skautams atnešus 
dovanas, jų simbolinę reikšmę 
ir p r a s m ę paa i šk ino Vida 
Jankauskienė: ..Balta lelija — 
šv. Kazimiero simbolis. Ją 
nešame atžymėti lietuviško 
jaunimo meilę ir pasiaukojimą 
kilniems idealams. Knyga — 
„Lietuviškoji skautija" yra Nevv 
Yorko skautų dovana tarnau
jant Dievui, t ė v y n e i * artimui. 
Nešame lietuvišką juostą, kuri 
jungia lietuvišką jaunimą išei
vijoj ir tėvynėje, o vynas ir van
duo — Viešpaties dovana žemiš
kajai šeimai stiprinu kūną ir 
sielą". Tikinčiųjų maldas skaitė 
s k a u t a i : R y t a s S t a n k ū n a s , 
Dalius Penikas ir skautė Lina 
Penikaitė. Mišių metu visi 
Mišių dalyviai giedojo lietuviš
kas giesmes. Mišias baigus buvo 
sugiedota Marija, Marija ir Lie
tuvos himnas. 

Po to įvyko trumpa skautų 
tunto sueiga. Tunto įsakymą 
skaitė sk. Rasa Kligytė, o 
pranešimą padarė sk. Daina 

Penikaitė. Sveikinimą atsiuntė 
Lietuvos skautų įkūrėjas Petras 
Jurgėla. 

Pasveikinusi visus susirinku
sius ir perkirpus žalią kaspiną, 
mugę oficialiai atidarė Genė 
Treinienė. Rankoje laikydama 
nedidelę, bet istorinę vėliavėlę, 
kalbėjo Ramutė Česnavičiene. 
Su šia vėliavėle ji pasitiko Simą 
Kudirką, ji buvo nešiojama įvai
rių demonstracijų ir žygių metu. 
su ja buvo pasitikta lietuviškieji 
jūreiviai atvykę į New Yorką ir 
t.t. Tuojau po jos kalbos Vida 
Jankauskienė pranešė, kad tik 
ką dabar. į Kultūros Židinį 
paskambino LB NY apygardos 
pirmininkas Vytautas Alks
ninis ir pranešė, kad gautas iš 
Vilniaus pranešimas — Lietuva 
vėl laisva! Su didžiausiu 
džiaugsmu, pakilia nuotaika, 
ašarai žibant akyse, buvo gie
dama ..Ilgiausių metų"! Dabar, 
visi linksmai besišnekučiuo
dami, apžiūrinėjo pagal salės 
sienas pastatytus stalus, kurie 
buvo apkrauti įvairiais medžio, 
gintaro išdirbiniais, staltie
sėmis, juostomis... 

Savo stalus su „prekėmis" 
turėjo Aldona Simanavičienė iš 
Washington, o Genė Treinienė 
ir Regina Petrutienė. abi iš 
Cape Code. MA. iš Nevv Yorko 
Aleksas ir Genė Popeliai. Birutė 
Kidolienė, Stefa Mikulskienė, 
skaučių židinys „Vilija" ir 
skautų tuntas „Neringa". Mu
gės metu buvo rodoma video 
juosta apie įvairius įvykius Lie
tuvoje, kurią demonstravo G. 
Penikas. Buvo įvairių pramogų 

vaikams ir „Lėlių teatras". 
Daug įvairių dalykų buvo 
galima laimėti. Visas gautas 

\Vashingtone ir prašvkime. kad 
senatoriai prie šios rezoliucijos 
prisidėtų, ir svarbiasia. kad jie 
viešai pareikštų savo paramą 
Lietuvai Senato salėje. 

I l l inois valst i jos kon-
gresmanas Richard Durb in ir 
aštuoni kongresmanai yra įnešę 
rezoliuciją Atstovų rūmuose. 
(House Concurrent Resolution 
Nr. 2891 Paskambinkime ir 
savo kongresmanui, kad šią 
rezoliucią paremtų ir kad tartų 
JAV Kongrese Lietuvos nepri
klausomybei pritariant} žodį. 

Labai svarbu, kad ši akcija 
būtų išvystyta ir palaikoma. Pa
raginkime vienas kitą! Paskam
binkime kitur gyvenantiems 
savo pažįstamiems, studentams 
ir pan. Telefonas — pati pigiau
sia ir greičiausia susisiekimo 
priemonė. Nelikime Lietuvos 
reikalui abejingi. Paskambini-
mams nereikia didelės išminties 
ir iškalbos: svarbu, kad mūsų 
valdžios atstovai \Vashingtone 
žinotų, jog šis reikalas mums. 
balsuotojams rūpi. Pasiūlykite, 
kad jų štabai susisiektų su 
mūsų būstine \Vashingtone: 

pelnas buvo paskirtas Lietuvos 1 . 7 € f t 5 a M f i 9 R 
skautų paramai. Mugę aplanke. ^ . ^ ^ r e i k a U n g ų 

kaip niekuomet, labai gausus t e l e f u m e r i s k a m b i n k i t e 
(apie 450) asmenų skaičius. 

Apatinėje Židinio salėje buvo 
pietaujama ir užkandžiaujama. 
o Lietuvai laimės ir gerovės 
l i nk in t poškėjo 
šampano buteliai. 

a t idaromi 

bendru Kongreso numer iu 
1-202-224-3121 ir prašykite savo 
senatorių ar kongresmanų įstai
gų — jus sujungs! Skambinki 
te šiandien! 

p. pa lys JAV LB k ra š to va ldyba 

A.tA. 
MARIJAI ŠIMONIENEI 

mirus, guodžiame jos dukrą NIJOLĘ 
BALZARIENĘ, jos vaikus ir sūnų 
EDVARDĄ su šeima, pačios liūdėdamos 
buvusios mūsų energingos narės. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
NAVASAITIENEI 

mirus, sūnui KAZIUI, jo šeimai ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą. 

Stefanija Baltūsienė 
Tadas ir Genė Baužai 

VLIKAS PASKYRĖ 
PUSĘ MILIJONO 

DOLERIŲ 
LIETUVAI 

ATSTATYTI 
Savo posėdy kovo 17-18 d. 

Vliko valdyba, siekdama pa
remti Lietuvos valstybės suve
reninių galių atstatymą, ėmėsi 
iniciatyvos įsteigti „Demokra 
tinės Lietuvos atstatymo fondą" 
ir jo pradžiai paskyrė 500.000 
dol. Toliau lėšos šiam fondui bus 
renkamos lietuvių ir kitataučių 
tarpe, kuriems rūpi demokra 
tijos puoselėjimas. Aukos pra
šomos siųsti Tautos Fondo 
vardu P.O. Box 02173. Wood-
haven. N.Y. 11421. 

Išeivijos jėgoms jungti Vliko 
valdyba nutarė sušaukti veiks 
nių konferenciją. Tuo reikalu 
Vliko pirm. dr. K. Bobelis 
pirmiausia pasitars su PLB 
pirm. dr. V. Bieliausku, kurie 
nus ta tys šios konferencijos 
šaukimo data ir tvarką. Ryšium 
su Maskvos kalbomis apie jai 
atlyginimą už investavimus 
okupuotoje Lietuvoje, dr. A. 
Budreckis buvo paprašytas 
sudaryti komisiją, kuri jam 
padėtų surinkti duomenis, kiek 
Maskva skolinga Lietuvai už 
padarytą kraštui žalą. 

Mylimam Broliui, 

A.tA. 
ANTANUI MAŽEIKAI 

mirus, mūsų mieliems VYTAUTUI ir DANAI 
MAŽF.IKAMS bei vsiems giminėms reiškiame nuo-
širdz užuojautą . _ 0 , , . 

Birutė ir Kazys Sekmakai 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the be<" »»y to aave regularly' 

see us for 
financing. 

Vilniaus katedros požemių vyriausias kasinėtojas — archeologas Napoleonas 
Kitkauskas. Jis dirba tyrimo darbus jau 12 metų. 

Pradadant i« *8 m. Hapoa 2 d., kM aaatadlanĮ 
8:40 Iki 10 V.V. 

p«r W P N * (buv. WOPA stoti*) 14M AM 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika - avaikata - motarų p t m * • aportaa - mafatūra • kkiaa - satyra 

Paid and 
Compoundec! 

Oup'ter ly 

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasaulis mažamečiams l ietuviukams" 

• 30 v.v. M t :40 v.v. 

AManca Communlca t ton* . Inc. 
4 0 8 South Oafc Park A v a n u a . Oak Park, IL M 3 0 2 

t a i . m. 8 4 8 - 8 9 * 0 

Savinos and Loan 
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 

Pet«r Kazanauskas. Prs. Tel.: 847 7747 
Houra: Mon. Tue. Fn. 9 4 Thur 9 8 Sat 9 1 

5ERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ONA DANIUSEVIČIENĖ I 
Mūsų mylimai Motinai. Močiutei ir Prosenelei mirus, 

nuoširdžią padėką reiškiame visiems atsilankiusi* 
koplyčioje ir dalyvavusiems laidotuvėse, suteikiant 
paskutinį patarnavimą. 

Taip pat visiems pareiškusiems užuojauta raštu bei 
prisidėjusiems aukomis šv. Minoms ir Lietuvos Dukterų 
draugijai. 

Ypatinga padėką išreiškiame kun. Leonui Zarembai. SJ. u? 
Paskutinio Patepimo Sakramentą. Švč. Mergeles Marijos 
Gimimo parapijos klebonui kun. J. Kuzinskui už nepapras 
tai puikų pamokslą per šv Mišias, apeigas kapinėse .kun J 
Juozevčiui. kun V. Mikolaičiui ir prelatui dr. J. Prunskiui 
už maldas koplyčioje, kun Pr Garšvai, kun. J. Vaišmui. SJ. 
ir Šv. Ritos parapijos klebonui rev. J. Flynn už atsilank) mą 
koplyčioje ir šv. Mišias, kun. I. Urbonui ir kun St Rapolui. 
OFM už šv. Mišių aukas. 

Dėkojame seselėms kazimienetems ir Dominican Sisers 
at St. Rita Convent už atsilankymą koplyčioje ir novenu 
maldas. 

Nuoširdus ačiū p. Daliai Kučenienei už giesmes 
bažnyčioje. Lietuvos Dukterims už rožinį, o p. St. Paulionie 
nei už prasmingą atsisveikinimo žodį koplyčioje. 

Ypatinga padėka tenka laidotuvių direktoriui Donald 
Petkui Jr. ir jo bendradarbiams už puikų laidotuvių su 
ruošimą ir pravedimą, o taip pat ir jauniesiems karsto 
nešėjams už palydėjimą savo močiutes į Amžino Poilsio \ iel i 

Tegul ilsisi ramybėje toli nuo Tėvynes Lietuvos. 
Dėkingos dukterys, jų šeimos, anūkai ir proanūkai. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - 11-312) 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 S Ū N Ū S 
LACKAVVICZ 

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

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50 th A v e n u e 
C ice ro , I l l i no i s 

T e l e f o n a s - (708) 6 5 2 1003 

Sally D o n a l d M . »r 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 50 Ave . , C i c e r o , I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICAGO.JK BFI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652-5245 

< ' 
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x Kongr. Richard Durb in , 
labai palankus l ie tuviams, 
sekmadieni, kovo 25 d., bus 
Chicagoje ir turės spaudos 
konferenciją Apie 1 vai. jis bus 
Cicero Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės susirinkime ir pasa
kys savo įspūdžius iš Lietuvos. 
LB susirinkimas prasidės 12 
vai. 

x „ S o u t h w e s t News-He-
r a l d " laikraštis kovo 22 d. lai
doje išspausdino ilgą Judee 
Barone straipsnį apie pamaldas 
už Lietuvą Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje, 
priminė, kad jas laikė J. Kuzins-
kas. Rašo apie kardinolo J. 
Bernardin ir Chicagos mero R. 
Daley dalyvavimą. Paminėjo 
Lietuvos gen. konsulą V. Klei
zą, programos vedėją dr. Petrą 
V. Kisielių. Taip pat kard. J. 
Bernardin, sakydamas žodį, 
pranešė, kad jis turi formalų 
kard. V. Sladkevičiaus kvietimą 
aplankyti Lietuvą. įdėtos ir 
nuotraukos, kuriose yra R. Li-
kanderytė, A. Gražytė ir R. 
Kelečienė bei kitoje — meras R. 
Daley. 

x Autobusai į „Kai papar 
tis žydi" spektaklį išvyks nuo 
Marąuette Parko parapijos 
bažnyčios sekmadienį 1:45 vai. 
p.p. punktualiai. Po to sustos 
prie Brighton Parko parapijos 
bažnyčios paimti ten laukian
čius keleivius. Prašome visų 
nesivėluoti. Autobusui bilietai 
gaunami iš anksto Vaznelių 
prekyboje. 

x J A V Lietuvių Bend ruo 
menės krašto valdybos posėdis 
bus šį šeštadienį ir sekmadienį, 
kovo 24-25 dienomis, Cbicagoje. 
Posėdyje dalyvauja, be Chi
cagoje gyvenančių valdybos na
rių, Asta Banionytė ir Arvydas 
Barzdukas iš VVashingtono ir 
Pranas Joga iš Clevelando. 

x D R A U G O k o n c e r t a s 
įvyks š.m. ba landž io 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 
Internat ional Vaznelių par
duotuvėje, 2501 W. 71 St., Chi-
cago, IL 60629, tel . 471-1424. 

(sk) 

x „Dailės '90" ir Lietuvos 
fotografų p a r o d o s apie reli 
giją atidarymas bus Lietuvių 
Dailės muziejuje Lemonte, kovo 
24 d., šeštadienį. 7:30 v.v. Visus 
kviečiame atsilankyti. 

(sk» 

x LIETUVA - VOKIETI
JA. Jums pageidaujant, pri-

... dėjome papildoma kelionę į Lie
tuvą, rugpjūčio 11 iki rugpjū
čio 22 d.: 10 naktų Lietuvoje. 3 
naktys Vokietijoje. Pi lna ka ina 
$2,345.00. G.T. INTERNA
TIONAL. INC. <708> 430-7272. 

(sk) 

x Nors joninė' , y r a švenčia
mos biržel io mėn., bet apie jo
nines ir joninių tradicijas galė
sit daugiau sužinot ir nelauk
dami vasaros. Danutės Bin-
dokienės parašytame veikale 
„Kai papartis žydi", bus dainos, 
šokiai ir net šokimas per laužą. 
Spektaklis įvyks kovo 25 d. 
Morton auditorijoje, Cicero 
mieste. 

x „Our S u n d a y Visitor" sa-
va i t r a š ty j e , le idžiamas 
Hunt ing ton , Ind., kovo 25 
dienos laidoje du puslapiai skir
ti Lietuvai. Viename straips
nyje aprašomos Lietuvos pa
stangos atgauti nepriklausomy
bę ir ka lb inamas Lietuvos 
kardinolas Vincentas Sladke
vičius. K i t a m e straipsnyje 
Romos korespondentas plačiai 
aprašo Nijolę Sadūnaitę ir jos 
pastangas padėti Lietuvai reli
giniu atžvilgiu, jos kentėjimus 
Sibiro lageryje ir darbo 
stovykloje. Įdėtos kardinolo, Sa-
dūnaitės ir Vilniaus katedros 
nuotraukos. 

Kovo 11 d. Margučio surengtame Antano Vanagą., to gimimo 100 metų sukakties minėjime Jau
nimo centre. Iš kaires: Petras Petrutis, Marguėi vedėjas, vyskupas Paulius Baltakis. Juozas 
Vaišnys, SJ. „Laiškų lietuviams" redaktorius, ir Vytautas Kasniūnas, minėjimo prelegentas. 

Nuotr J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Rašy to jos Danutės Bra-
z y t ė s - B i n d o k i e n ė s dviejų 
veiksmų tautosakinis veikalas 
„Kai papartis žydi" statomas 
Dainavos ansamblio Morton 
auditorijoje Cicero mieste kovo 
25 d., sekmadienį, 3 val.p.p. Dai
nininkus diriguoja muz. Darius 
Poiikaitis. Režisuoja Liucija 
Buivydaitė-AmVrosini. Dekora
cijos — dail. Ados Sutkuvienės. 
Kiti scenos dalykai — Sigito 
Ramono. Galima jau iš anksto 
manyti, kad veikalas patiks vi
siems lietuviams, nes vieniems 
primins praeitį, kitiems neži
nomus lietuvių tautos papro
čius. 

x B r i g h t o n P a r k o , Chi-
c a g o , UI., l ietuvių namų 
savininkų draugijos valdyba per 
kasininkę Brone Rusteikienę 
atsiuntė „Draugui" 100 dol. 
auką su laiškučiu: ,,Gerb. kun. 
Garšva ir visa redakcija. Brigh 
ton P a r k o LNS draugijos 
valdyba skiria .Draugui' auką 
paremti lietuviškos spaudos 
darbą. Lai .Draugas' aplanko 
kiekvieną lietuvį, nežiūrint kur 
jis bebūtų". Labai dėkojame už 
gražius linkėjimus ir realią pa
ramą savai spaudai. 

x R o m a s P ū k š t y s lydės 
grupe liepos 1 d.: 15 dienų L.e-
tuvoje! Miestus galite pasi
rinkti. Skubiai registruokitės 
American Travel Service, tel. 
312-238-9787. 

(sk) 

x I ie tuvos 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 j kitus 
miestus — lėktuvais, trauki 
niais ar autobusais — skambin
kite į New Yorko kelionių agen-
turą „VYTIS" 718-769-3300. 

(aki 

x Greit pa rduodu vienos i r 
dviejų šeimų namus Cbicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
R E MAX REALTORS, Rimas 
S t ankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708> 425-7161. 

(sk) 

x Albinas Kurkulis , akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
R e n s h a w , Inc., patarnauja 
akcijų, bonų. fondų bei kitu 
vertybių pirkime ir pardavime 
Susidomėję s k a m b i n k i t e 
312-977-7916. 

<sk> 

x Baltijos res torane ge ras 
l i e tuv i škas maistas ir įvairūs 
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. 708-45K-140O. 

I a ir i 

LIETUVOS ATGIMIMO 
MINĖJIMAS JAUNIMO 
CENTRO MOKYKLOSE 

Tik prieš mėnesį visa lie
tuviškoji visuomenė ir lituanis
tinės mokyklos minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 72 
m. sukaktį, drauge liūdnai 
prisimenant, kad šios nepri
klausomybės jau seniai netekta. 
Šiais metais į tokius minėjimus 
įsiterpė ir šviesesnis spindulys 
— Lietuvos nepriklausomybės 
atgimimo viltis. Ta viltis sustip
rėjo sąjūdiečiams laimėjus 
rinkimus Lietuvoje. Betgi dar 
tik prieš savaitę, susirenkant iš-

x Stasė Semėnienė, Moterų 
Gyvenimo „Drauge" redaktorė, 
yra pakviesta skaityti paskaitą 
apie istorinę Lietuvą ir jos da
bartinę padėtį amerikiečių stu
dentams Columbia kolegijoje. 

x Stasys Balzekas, Lietuvių 
kultūros muziejaus steigėjas ir 
direktorių tarybos pirmininkas, 
sugrįžo iš Europos, aplankęs 
Lietuvą, Latviją, Estiją, Švediją 
ir Daniją. Daugiausia lankė mu
ziejus ir bibliotekas. 

x Marijos aukš t . mokyklos 
mokinės laimėjo ketvirtos ka
tegorijos pirmas vietas muzikos 
solo — ansamblio konkurse, 
buvusiam Curie aukšt. mokyk
loje kovo 5 d. 

x J a n i n a P i leck ienė , Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
Vasario 16 gimnazijai remti bū
relio pirmininkė, surinko ir 
gimnazijai pasiuntė šešis šimtus 
doleriu. 

x Cicero , 111., Lietuvių na
mų s a v i n i n k ų k lubas per 
valdybos nar į Joną Kuprj 
atsiuntė 35 dol. auką dienraščio 
stiprinimui. Labai dėkojame. 

x Lietuvaitė 16 m. iš Taura
gės nori susirašinėti su tokio 
amžiaus lietuviais Amerikoje. 
Rašyti: Ingr ida i Andr iu ly te i , 
Li thuania , T a u r a g ė 235900, 
Pundz i aus 25-36. 

(sk) 

rinktajai tarybai, tebevyravo 
įtempimas: ryšis ar nesiryš 
skelbti Lietuvos nepriklausomy
bę. Pasiryžo! Koks džiaugsmas! 

Tą Lietuvos nepriklausomy
bės atgimimo džiaugsmą nutarė 
vieningai paminė-.: visos t rys 
Jaun imo centre esančios li
tuanist inės moky tos : Dar iaus 
Girėno pradinė, Chicagos aukš
tesnioji ir Pedagoginis lit. in
s t i t u t a s . Per s; a i te , besi
ruošiant minėjimui, giedrioje 
padangėje prade . rodytis ir 
vienas kitas debes i s , tačiau jų 
atrodo, dar nebijot e, an t kurių 
jie perkūnus ir žabus gali pra
dėti svaidyti, tai ko bijoti lit. 
mokyklų mokiniams Ameri
koje. 

Lietuvos atgimimo minėjimas 
įvyko kovo 17 d. . i:15 v,r. Jau
nimo centro kavinėje. Suėjus vi
soms t r im mokykloms, pa
aiškėjo, kad rr.ūsų čia dar 
nemažai e s a m Daugelis buvo 
apsirengę tautiniais drabužiais, 
daugel i s p r i s l ėgę t a u t i n e s 
s p a l v a s . Didingai s tovėjo 
Lietuvos vėliava, la ikoma 8 kl. 
mokin io Juozo Vi luč io . 
Minėjimą pradėjo ir pravedė dir. 
Juozas Masilionis, o pagrindinę 
kalbą pasakė Ped. lit. inst i tuto 
lektorius dr. Robertas Vitas. 
Abiejų kalbos nebuvo ilgos, abu 
atkreipė jaunimo dėmesį į tai . 
kad nepakank, nepriklausomy

bę paskelbti, dažniausiai dėl jos 
reikia ilgokai ir kovoti. 1918 m. 
Lietuva nepriklausomybę pa
skelbė vasario 16, o vyriausybę 
galėjo sudaryti tik lapkričio 
mėnesį 1919 m. Kovota su bolše
vikais ir bermontininkais. 1920 
m. su lenkais, kol pamažu su
stiprėjo. Netapo nepriklausoma 
ir JAV vien pasiskelbimu, 
reikėjo keletą metų kovoti. Ne
reikia nusiminti , kad ir tik ką 
paskelbtos Lietuvos nepriklau
somybės kabinami gąsdinimai 
ir grasinimai. 

Po to minėjimo dalyviai, sek
dami paskui nešamą Lietuvos 
vėliavą ir gėlių puokštę, nuėjo 
į Jaunimo centro sodeli prie pa
minklo pagerbti žuvusiųjų dėl 
Lietuvos laisvės. Čia vėl trumpą 
žodį tarė dir. J . Masilionis. at
kreipdamas dalyvių dėmesį į pa
minklo pamate įrašytus žodžius: 
Daugpilis , Radviliškis, Šir
vintai. Tai žymiausiu kovų dėl 
nepriklausomybės vietų vardai. 
Kas žino, k iek vietų vardų 
reikės įrašyti į naujuosius pa-
minkus dėl dabar kovojamos 
nep r ik l ausomybės . Laurai 
Lapšytei, 7 kl. mokinei, padėjus 
prie paminklo gėles ir visiems 
sugiedojus Lietuvos himną, 
minėjimas buvo baigtas, palei
džiant trispalvius balionus, prie 
kurių kiekvieno buvo pririštas 
raštelis, prašant jo radėją padė

t i kovoti dėl Lietuvos laisvės. 
Grįžus į kavinę, dalyviai vai

šinosi tėvų komitetų paruoš
tomis vaišėmis. Kad minėjmas 
įvyktų ir pavyktų, uoliai darba
vosi G. Karaitienė, S. Mikrut, I. 
Tijūnėlienė, A. Užgirienė, A. 
Vygantienė ir kt. 

P.R. 

J A U N I M O C E N T R O 
METINIS NARIU 
SUSIRINKIMAS 

Susirinkimas buvo kovo 18 d., 
sekmadienį, Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Diena buvo la
bai nepatogi, kadangi visų šir
dyse ir lūpose buvo įvykiai Lie
tuvoje. Ryšium su įvykiais Lie
tuvoje , Nep r ik l ausomybės 
paskelbimu ir grėsme iš Mask
vos pusės, Marąuette Parko 
bažnyčioje vyko iškilmingos šv. 
Mišios. Teko susirinkimo pra
džią atidėti 1 vai. vėliau. Susi
rinkimas, nors ir buvo vėliau 
rengiamas, žmonės vis tiek 
vėlavo. Po Jaunimo centrą skli
do įvairios žinios ir gandai. Jau 
buvo beveik oficialiai žinoma, 
kad nutraukt i televizijos ir ra
dijo pranešimai iš Lietuvos, taip 
pat nutraukti ir telefono ryšiai. 
Susidarius tokiai padėčiai, yra 
geriausios sąlygos gandams 
sklisti. 

x P a v a s a r i o pokylyje gale 
site išlieti per žiemos šalčius su
kauptą energiją: jums bus su
rengti linksmi šokiai, kuriems 
gros „Vyčio" orkestras, patiek
ta karšta vakarienė, parūpinta 
svaiginančių ir gaivinančių gė
rimų, o paskui galėsite laimėti 
svarių prizų loterijoje. Š i s 
pokylis rengiamas Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte, gegužės 
12 d., 7 v.v. Bilieto kaina - t ik 
25 doleriai. Pelnas bus skirtas 
PLC paremti. Skubėkite įsigyti 
bilietų į šj šaunų renginį pas B . 
Kroniene , tel . (708) 968-0184 
a r b a PLC raš t inėje , tel. (708) 
257-8787. 

fflfcl 

Lietuvos (>p«->- . ij?tė Sofija Jonaitytė Margaritos vaidmenyje kompozito
riaus GounoH įe ..Fauste'* ..Draugo" koncerte ji atliks tarp kitų kūrinių 
ir Margaritos • tik šj karta ne is Gounod operos, bet iš Boito operos „Mefis
tofelio ". Šis ret . iQdžio koncertas bus balandžio 1 d. Marijos mokyklos audi 
tornoie Ril io' anV«t<"> <*»>'«'">'>' V*«»T>#>liii r>r»VvK««> 

Nors ir pavėluotai susirin
kimas buvo pradėtas ir vedamas 
pagreitintu tempu, nes popietėje 
turėjo vykti Jaunimo centro 
rengiamas koncertas. Atlikus 
narių registraciją, buvo pradė
tas susirinkimas. Susirinkimą 
atidarė tarybos pirm. Vacį. 
Momkus. Išsamų pereito susi
rinkimo protokolą perskaitė 
Pranė Masilionienė. Protokolas 
buvo priimtas be pataisų. Buvo 
Jėzuitų žodis — kun. J. Vaišnys 
padėkojo tarybai, valdybai ir 
administratoriui Adomui Vait
kevičiui, kad nuo Jėzuitų pečių 
yra nuimtas rūpestis. Jų eilėms 
silpnėjSnt, būtų labai sunku 
didelius pastatus išlaikyti. Pa
linkėjo, kad šie pastatai dar 
daugelį metų ta rnautų lietuvy
be i . Tarybos p i r m i n i n k a s 
pranešė, kad šiame susirinkime 
atstovaujami 638 narių balsai. 
Buvo i šda l in t i ba lsavimo 
lapukai. Valdybos pirm. Salo
mėja Endrijonienė už paramą 
dėkojo Lietuvių fondui. Kriš-
tanavičiaus fondui, Moterų klu
bui, tūkstantininkams, šimti
ninkams ir visiems nariams. 
Pasidžiaugė, kad salės ir kitos 
patalpos buvo dažnai naudo
jamos, bet nežiūrint to išlaidos 
viršijo pajamas, kadangi buvo 
didesnių remontų. M. Salik-
lienei nedalyvaujant, Moterų 
klubo pranešimą padarė J. 
Daunorienė. Moterų klubas 
apmokėjo vieno mėnesio au
tomobilių apsaugą, frontines 
duris ir daug pagerinimų vir
tuvei atliko. Gr. Micevičiūtei 
nedalyvaujant, iždo pranešimą 
atliko J. Paronis. Nesileidžiant 
į smulkmenas, tepaminėsiu tik 
keletą s t a m b e s n i ų išlaidų 
pozicijų: p a s t a t ų priežiūra 
23,000 dol. (su viršumi), čia 
įeina valymas ir darbininkų 
atlyginimai, draudimas 11,000 
dol., e l e k t r a 13,948 dol., 
degamosios dujos 10,895 dol.. 
stogo remontas 11,000 dol., 
durys 7,000 dol. Tai tik dalis iš
laidų, kurių yra daug ir įvairių. 
Pereitieji veiklos metai (ne 
kalendoriniai) baigti su 2837.31 
dol. nuostolių. Vis tiek reikia 
pasidžiaugti, kad, nežiūrint 
visko, pastatai yra išlaikomi 
gerame stovyje. 

Revizijos komisjos pranešimą 
atliko Vyt. Zalatorius — atskai
tomybė rasta tvarkoje. Buvo su
daryta balsavimo komisija, 
kuriai pirmininkavo St. Džiu
gas. Sudarius komisją. buvo 
siūlomi kandida ta i ir pra
vedami rinkimai. I tarybą buvo 
išrinkti: dr. P. Kisielius, St. 
Džiugas, J. Paronis, St. Žilevi
čius, kandidate liko A. Likan-
derienė. Kadangi revizijos komi-
«nioie nepalima būti ilgiau dvejų 

metų, tai buvo išrinkti nauji: K. 
Pabedinskas, J. Masilionis, V. 
Jautokas, kand. J. Ivašauskienė 
ir I. Stončienė. Kadangi daug 
laiko nebuvo, tad nebuvo gaiš
tama su nereikalingomis disku
sijomis. Vyt. Zalatorius pasiūlė, 
kad Jaunimo centro atskaito
mybė būtų vedama lietuviškai. 
Jaunimo centras yra ,,non-
profit" organizacija ir tokiu 
būdu valdžios gal i bū t i 
t ikrinama, tad ir atskaitomybė 
turi būti angliškai vedama. Tad 
iškeltas klausimas net nebuvo 
diskutuotas. Tuo ir buvo baig
tas šis susirinkimas. Vieni 
skubėjo į namus žinių klausytis, 
o kiti dar ėjo į koncertą. 

J . Ž. 

TALENTU P O P I E T Ė 
V Y R E S N I Ų J Ų LIETUVIU 

CENTRE 

Kovo 7 d. 2 val.p.p. Seklyčioje 
buvo suorganizuota renginių 
vadovės Elenos Sirutienės pa
s t angomis t a l en tų popietė 
vyresniesiems. Atidarydama šią 
popietę E. Sirutienė dėkojo vi
siems atsilankiusiems ir po to 
p r i s t a t ė p re legen tę S t a sę 
Semėnienę . Ji yra moterų 
skyriaus redaktorė „Drauge", 
žurnalistė ir ryšininkė su vi
suomene St. Balzeko muziejuje. 

S. Semėnienė savo kalboje ap
tarė ta lentus ir jų ugdymą bei 
reikšmę. Šalia talentingų žmo
nių dar yra genijai, kurie daug 
nusipelnė visai žmonijai. Talen
tas yra įgimtas, o charakteris 
yra išugdomas. J i paminėjo 
l i e t u v i ų t au tos t a l e n t u s : 
rašytojus Vincą Krėvę Micke
vičių, Žemaitę , Vaižgantą , 
m o k s l i n i n k u s t r i s b ro l iu s 
Biržiškus ir kt. Šiomis dienomis 
lietuvių tautą plačiai išgarsino 
pogrindžio kovotoja Nijolė 
Sadūnaitė savo drąsa ir savo 
nepaprasta meile Dievui ir 
žmogui. 

Po to E. Sirutienė perskaitė 
šios popietės programos dalyvių 
pavardes. Pirmiausia pakvietė 
deklamatorių Vilimą Liaubą, 
kur is padeklamavo eilėraštį 
Žemaitija ir dar Prano Lember-
to 3 eilėraščius. 

Po jo pakviestas rašytojas 
Apolinaras P. Bagdonas t rum
pa i papasakojo apie savo 
gyvenimą ir kas paskat ino 
rašyti. Paskaitė 2 savo eilė
raščius: Meilės žodis — Lietuva 
ir Gyvūk Žemaičių žemi (žemai
t iškai) . Bronė Variakojienė 
pateikė savo kūrybos rašinėlį 
apie skaisčiąją ašarą. Jaunimo 
atstovas, tik atvykęs iš Lie
tuvos, Valdas Šepkus paskaitė 
kelis savo kūrybos eilėraščius: 
Meilė gamtai ir žmogui, Žemė 
ir ta ika ir kt. Adelė Latonienė 
padainavo 2 dainas apie Gedi
mino pilį. Ona Lukienė, nuola
tinė programų dalyvė, vykusiai 
suvaidino Spekuliantą buvusį 
populiarų Vokietijos stovyklose. 
Juozas Paliūtis paskaitė 2 savo 
kūrybos eilėraščius apie dzūkų 
kraštą. 

Po to pakviesta Liucija Tijūnė
lienė paaiškino savo išstatytą 
paveikslų kūrimo techniką. Jos 
įstatyti paveikslai buvo sukur
ti iš įvairių spalvų šiaudelių, tai 
daugelio valandų darbo rezulta
tas. Juzefą Paulauskienė per
davė savo sukurtus posmus apie 
gamtos ir Dievo meilę. Pabaigai 
pati vadovė E. Sirutienė paskai
tė savo kūrybos eilėraščių apie 
vyresniųjų centrą. 

Kavutę padėjo suruošti talki
ninkai B. Zeikienė, J . Gai
galienė ir V. Radziukynas. Va
dovė jiems nuoširdžiai dėkojo. 

Popietė buvo įvairi, nenuobodi 
ir t ikrai naudinga, subūrusi 
vyresnio amžiaus lietuvius kar
tu kultūringai pabendrauti. 

APB 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


