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Lietuva šaukiasi 
Helsinkio signatarų 

pagalbos 
Vilnius, kovo 28 . — Lietuvos 

Respublikos Aukščiausioji Tary
ba išleido atsišaukimą tų vy
riausybių ir parlamentų valsty
bėms, kurios pasirašė Helsinkio 
baigiamąjį aktą, praneša Lietu
vos Respublikos Aukščiausio
sios tarybos informacijos biuras. 

T e k s t a s 
Sovietų Sąjungos kar iuo

menės ginkluotos pajėgos veda 
agresyvią karinę veiklą prieš 
Lietuvos Respubliką. Žmonių 
pas ta ta i buvo pa imt i jėga. 
ligoninės buvo nusiaubtos. Pi
liečiai ir net pacientai, kurie 
buvo Lietuvos valstybės glo
bojami bei Lietuvos Raudonasis 
Kryžius buvo brutal iai prie
varta ir jėga pažeisti. Lietuvos 
policininkas ta rnybos metu 
buvo žiauriai sumuštas . 

Kai Sovietų ginkluotos pajė
gos atl ieka panašias operacijas 
savo nuosavoje teritorijoje, tai jų 
veiksmai kvalifikuojami kaip 
nekonstituciniai ir priešingi 
Sovietų Sąjungos įstatymams. 
Tokia Sovietų kariuomenės da
linių elgsena Lietuvos Respubli

kos suverenioje teritorijoje ir 
atlikta prieš beginklius Lie
tuvos piliečius y ra brutalus 
žmogaus ir piliečių te i s ių 
paže id imas ir un ive r sa l i a i 
tarptautinės teisės pripažintų 
principų, valstybės suvere
niteto, teritorinio neliečiamumo 
ir nesikišimo politikos laikymo
si, respektuojant valstybės vi
daus reikalus, pažeidimas. 

Lietuvos Respublikos vyriau
sybė reikalauja, kad Sovietų 
Sąjungos vyriausybė tuojau pat 
nutrauktų agresyvią Sovietų 
ginkluotų pajėgų veiklą ir 
sugrąžintų ką t ik pagrobtus 
Lietuvos piliečius. Aukščiausioji 
Lietuvos Respublikos taryba ra
gina vyriausybes ir parlamen 
tus tų tautų, kurios yra Hel
sinkio Baigiamojo akto signa
tarai, daryti visas pastangas, 
kad minėtoji veikla, atliekama 
Sovietų vyriausybės ir nukreip
ta prieš Lietuvos Respubliką 
būtų nutraukta. 

Šį kreipimosi raštą pasirašė 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios tarybos prezidentas Vy
tautas Landsbergis. 

Lietuvos laisvė 
dideliame pavojuje 

Lietuva kreipiasi [ JAV Kongresą 
Vilnius, kovo 29. (LIC) - Lie

tuvos Respublikos prezidentas 
Vytautas Landsbergis išleido 
atsišaukimą J A V Kongresui, 
kad pripažintų Lietuvos vyriau
sybę. Atsišaukimo tekstą Kong
resui perdavė Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos Informacijos 
biuras. 

Mieli s e n a t o r i a i i r 
k o n g r e s m e n a i . 

Lietuvos žmonių valia, mes, 
Lietuvos Aukščiausioji Taryba, 
buvome išrinkti ta platforma, 
kad būtų a ts ta ty ta Lietuvos 
respublika, tęs iant jos vals
tybingumą ir sugrįžtant į Eu
ropą ir į laisvų tautų šeimą. Ir 
mes tai padarėme. Bet dabar Lie
tuvos laisvė y r a dideliame pa
vojuje. 

Asmeninė diplomatija 
W a s h i n g t o n a s . — Baltųjų 

rūmų vyresniojo rango pareigū
nas patvirtino žurnalistams, jog 
prez. Bushas labai tiki į asme
ninius ryšius, kai j i s veda 
reikalus su valstybių vadais. 

Praėjusią savaitę jis susitiko 
su Lenkijos premjeru T. Mazo-
vrieckiu, o ki tą dieną jau tele-
fonavo Vokietijos kancleriui 
Kohl ir su juo d i s k u t a v o 
vokiečių susijungimo klausimus 
ir pasakė Amerikos poziciją, kad 
lenkų-vokiečių siena turi likti 
tokia, kokia yra dabar. 

Kitą mėnesį jis susitiks Ber-
mudoje su Britanijos min. pirm. 
M. Tbatcher i r Prancūzijos pre
zidentu F. Mitterrand Floridoje. 
Bushas jau susitiko su 8 pa 
šaulio vadais, neskaitant ma
žųjų valstybių vadų, kurių iš 
viso buvo j a u 130 susitikimų. 
Jis dažnai mėgsta kalbėtis 
telefonu. į ska i t an t ir Gor 
bačiovą. Taigi , jis t iki į as
m e n i n ę d ip lomat i j ą , r a š o 
„Christian Science Monitor" 
dienraštis. 

Dėl to aš pareiškiu labai aiš
kiai: 

Palaikymas Lietuvos yra pa
laikymas laisvės ir demokra
tijos Rytų Europoje. Ši parama 
taip pat neabejotinai padės ir 
ponui Gorbačiovui: sulaikys jį 
nuo padarymo didžių klaidų. 

Atstatytos Lietuvos Respubli
kos vyriausybės pripažinimas, 
kurio mes prašome, yra labai 
svarbus žingsnis stiprinant taiką 
pasaulyje. Kai mes to laukiame 
atviromis širdimis ir neturė
dami ginklų savo rankose, mes 
laukiame pagalbos šioje sun
kioje kovoje prieš militarizmą ir 
agresiją, kovoje už taiką ir tei
singumą. 

Jūsų, su pasitikėjimu ir vilti
mi, 

Vytautas Landsbergis 
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos 
prezidentas 

Varšuva pritaria Vilniui 
Lietuvos ir Lenkijos de legac i jų vizi tai 

Vilniaus gyventoja rodo Sovietų kariuomenės išmesta 
raginama klausyti Gorbačiovo dekreto atiduoti ginki 
Tų lapelių tekstas yra gautas ir „Drauge" 

-•-• i'.ūr.sparnio lapelį, kuriame rusų kalboje 
ir neklausyti Lietuvos teisėtos vyriausybės. 

Svarstomas kompromisų 
kelias 

Vilnius. (AP1* — Lietuvos va
dovybė, matydama Sovietų Są
jungą naudojant karine jė~ą ir 
vis tikėdama, kad bus pradėti 
pasitarimai neprikausomybės 
klausimais, sušvelnino savo 
griežtą laikyseną Sovietų at
žvilgiu.-

Lietuvos Ministerių taryba 
nutarė raginti savo piliečius 
grąžinti ginklus Vidaus reikalų 
ministerijai ir nesipriešinti pre
zidento Gorbačiovo dekretui. 
Lietuvos vyriausybė taip pat 
nutarė susilaikyti nuo plano 
steigti savo sienų apsaugą ir 
nuo muitų kontrolės, kas aiškiai 
atskirtų Lietuvą nuo Sovietų 
Sąjungos. Tuos nutarimus dar 
tur i patvirtinti Lietuvos par
lamentas. 

Kompromisų ke l i as 
Šie du nutarimai aiškiai reiš

kia, jog „mes esame kompromi
sinėje situacijoje, ir ta i gerai", 
kalbėjo Romualdas Ozolas, ku
ris pranešė apie šiuos nutari
mus užsienio žurnal is tams, 
kurie dar tebėra Lietuvoje. Tuo 
pačiu metu min. pirm. Kazimie
ra Prunskienė jau diskutavo su 
Gorbačiovo asistentais, kad 
būtų galima kaip nors pradėti 
pasitarimus ar pokalbius šios 
krizės išrišimui. J i mano, kad 
bus jai proga pasikalbėti ir su 
pačiu prez. Gorbačiovu. 

Gi prez. Landsbergis, kalbėda-

Kazimieras Motieka, Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pavaduotojas. 

— Washingtone Biudžeto di
rektorius Richard Darman, kaip 
praneša AP žinių agentūra, ma
no, kad teks padidinti mokes
čius kitų metų eigoje, jei Kong
resas nesutiks sumažinti didė
jančias Medicare ir kitų pana
šių programų išlaidas. 

Gorbačiovo „teisės" 
Lietuvoje 

Vilnius. — Lietuva gali būti 
pirmoji respublika, kuriai prez. 
M. Gorbačiovas gali pritaikinti 
savo didžiausias politines sank
cijas, p a s k e l b d a m a s savo 
prezidentines teises Lietuvoje. 
Taip mano kai kurie Kremliaus 
aukštieji pareigūnai. Gorbačio
vas galįs pana ik in t i visus 
padarytus sprendimus. Jam esą 
sunkiau atsiskyrimo klausimą 
diskutuoti su Landsbergiu negu 
kad buvo su Brazausku, Lie
tuvos Komunistų partijos vado 
vu. Bet Brazauskas šiuo metu 
yra ministerio pirmininko pa
vaduotojas ir pritaria Lands
bergio nusis tatymui, be to , 
balsavo už nepriklausomybe ir 
taria, kad Maskva reprezentuo
ja užsienio kraštą. 

mas spaudos konferencijoje, pa
reiškė, jog vyriausy: t> >: a pasi
ruošusi kalbėtis, n-vt-įsakant 
savo teisių ir priimtu įstatymų, 
„bet mes nenorim* j:sisakyti 
pagrindinio klausi;r.(- — nepri
klausomybės". Ta au Lands
bergis pasakė, įo*^yra ir ribos 
kompromisams, o Lietuvos žmo
nės nebenorėtu būti Sovietų Są
jungoje. 

Referendumo k laus imas 
Landsbergis taip pat pasakė, 

kad galima galvoti ir apie refe
rendumą dėl atsiskyrimo, kaip 
to reikalauja Maskva, kuri 
sako, kad rusai, lenkai ir net 
Sąjūdžio rėmėjai nori pasilikti 
sąjungoje. ,,Aš esu pasiruošęs 
bet kokiu klausimu, įskaitant ir 
referendumo, pasikeisti nuomo
nėmis. Jei žmones sutiks su re
ferendumu, kaip aš negalėčiau 
sutikti?" Pagal p-aėjusiais me
tais priimtą įstatymą, referen
dumas bet kokiu klausimu ga
lioja, jei pasirašo bent 300,000 
piliečių. 

Maskvoje Sovietų Vidaus rei
kalų ministeris Vadim Bakatin. 
kuris yra ir pre7:dentinės tary
bos narys, esąs linkęs atsisakyti 
puolimo taktika- ir pradėti po
kalbius su Lietuva. „Niekas ne
gali atimti bet kokiai respubli
kai konstitucine teise atsiskir
ti nuo Sovietų Sąungos" pasakė 
jis diplomatam-. Lietuvos vy
riausybė ir pa unentas turįs 
pagalvoti, ar tikrai reikia kon 
frontacijos. Didz ji įtampa susi
darė, kai gink oti parašiuti
ninkai brutalia -uėmė 23 lietu 
vius karius, kur >s jie ir sumušė. 

Šiuo metu ta emptoji situa
cija esanti ats .^usi. 

— Gynybos 
cialus pareigūi 
Maskvoje užsier 
pasakė, jog net 
kad Sovietai pi a: 
puolimą Lietuv 
tai Sąjūdžio sk 
Pulk. Naumin. -
niuje vieną in-
pasakė, kad jis 
giniu Gorbač 
„Mes esame i š ' 
iš Gynybos ir 
t u r iu įvykdy 
įsakymą. Mes 
Centro komite* 

n isterijos ofi-
Uri Naumin 

'žurnalistams 
ėtų žiniomis, 
103a karinį už 
Jis sakė, kad 

žiami gandai 
ris užėmė Vil-
tuto pastatą. 
u daro tiesio 
" • į sakymu. 

laskvos. Aš esu 
listerijos. Aš 

Gorbačiovo 
1 atvykome ir 
įsakymu". 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sovietų Gynybos ministe
rija pažadėjo amnestiją tiems 
lietuviams, kurie sugrįš į savo 
tarnybos vietas kariuomenėje. 
Tačiau „Tasso" žinių agentūra 
pastebėjo, jog tie, kurie negrįš 
į kariuomenę, bus ieškomi ir nu
bausti kaip pažeidę Sovietų 
Sąjungos įstatymus. 

— Vy tau t a s Landsberg i s , 
kurio kalbos ištraukėlę perdavė 
ABC televizija, pasakė, kad lie
tuviai galėtų grąžinti tuos 
ginklus, jei dar nėra grąžinę, 
kurių taip reikalauja okupan
tas . Jie juk medžiokliniai. 

— „New York T imes" ko-
lumnistas ir redakcijos narys 
A.M. Rosenthal rašo, jog dar 
kartą, ir antrą kartą vienerių 
metų laikotarpyje. Amerikos 
vyriausybė leidžia Komunistų 
vyriausybei diktuoti Amerikos 
užsienio politiką. 

— Atstovų r ū m ų speakens 
Thomas S. Foley pagyrė prez. 
Bushą už reikalų tvarkymą 
ryšium su Lietuvos nepriklau
somybės sąjūdžiu. Jis mano, kad 
Sovietai laikysis savo pažado 
nenaudoti jėgos, kaip kad jie 
naudojo jėgą Rytų Europoje ar
ba Balkanuose. 

— Sovietų televizijos prog
rama „Vremia" rodė demons
tracijas iš Klaipėdos, kurios 
buvo prieš Lietuvos nepriklau
somybę. Joje vienas kalbėtojas 
pasakė: ,.Mes nenorime gyven
ti buržuazinėje Lietuvoje". 

— Lenkijos Užsienio reikalų 
ministeris K. Skubiszewski, bū
damas Otawoje stebėtoju, pasiū
lė, kad susijungusi Vokietija bū
tinai priklausytų NATO organi
zacijai. 

— Sovietų Sąjungos min. 
pirm N. Ryžkovas įsakė tiesio
giniai perimti visas sąjungines 
įmones Lietuvoje savo ministe
rių žinion. Jis taip pat įsakė 
KGB ir MVD agentams perim 
ti muitiniu kontrolę ryšium su 
vykstančiais i Lietuvą ar iš jos 
išvykstančiais, tai praneša U PI 
žinios. Lietuvos sienų kontrolė 
taip pat perimta jų žinion. 

— Gruzi jos Aukščiausioji 
taryba, nutarusi panaikinti par 
tijos monopolį, savo rinkimus 
nukėlė į šj rudenį, kad partijos 
galėtu geriau pasiruošti rinki
mams. 

Varšuva . — Lenkijos Soli
darumo narių vadovaujama vy
riausybė pareiškė atsargų pri
tarimą Lietuvos nepriklau
somybės deklaracijai. Lech 
Walesa ir kiti Solidarmo vadai 
tuoj išleido savo pareiškimą, 
kad sveikina tokį savo vyriau
sybes nutarimą. 

„Lenkijos Respublika ir jos 
vyriausybe remia tautų apsis
prendimą, įskaitant ir tą ap
sisprendimą, kuris veda į at
skirą valstybę", rašo Lenkijos 
Ministerių Tarybos išleistas pa
reiškimas, kurie posėdžiavo 
kelias valandas. „Lenkai nori 
gerų ryšių su Lietuvos tauta , 
taip kaip ir su visais savo kai
mynais". Tačiau tame pareiš
kime yra jaučiamas atsargus 
tonas, lyg įspėjantis, jog „Rytų 
Centro Europos interesai rei
kalauja, kad visi pasikeitimai, 
kurie išreiškia tautų aspiraci
jas, būtų vedami taikiu būdu. 
respektuojant mūsų kontinento 
dalies pastovumą", ir pasisako, 
kad Lietuva ir Sovietu Sąjunga 
išrištų šias problemas susipra 
timo keliu. 

„Lietuviams b r o l i a m s " 
„Aš noriu pareikšti savo 

džiaugsmą, kad Lietuvos nepri
klausomybė buvo atstatyta", 
rašo Lech Walesa Lietuvos pre
zidentui Vytautui Landsber
giui. „Aš linku jums, jog ats
ta tymas demokratijos būtų 
vedamas taip taikingai kaip ir 
iki šiol". 

Varšuvos laikraščiai pirmuo-

Rinkimai Gudijoj 
Gudya. — Vasario 25 d. Mins

ke jvyko Gudijos Liaudies Fron
to organizuotas mitingas. Rei
kalauta patikrinti centrinės 
rinkiminės komisijos veiklą. 
Gudijos TSR ir Gudijos Komu
nistų partijos vadovu atsistaty
dinimo. Taip pat reikalauta, 
kad dabartine Gudijos TSR 
Aukščiausioji Taryba atsisaky
tų savo įgaliojimų anksčiau lai
ko. Paskelbta, kad Centrinė rin
kiminė komisija neregistruoja 
į deputatus kandidatų Viktoro 

Ivaškevič, Georgo Muchino, 
iškeltų pagal gyvenamą vietą 
nuo Gudijos darbininkų sąjun 
gos. 

Vasario 25 d. Choinikuose įvy
ko mitingas, kuriame išreikštas 
nepasitenkinimas visišku Gūdi 
jos ir TSRS vadovybės nesirūpi
nimu Černobylio avarijos pasek 
mių naikinimu. Taip pat mi 
tingai vyko Užačiuose, kur kan
didatu į deputatus užregistruo
tas Gudijos TSR Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo pirm. Nika-
lojus Dementejus, Doline, kur 
kanditatu į deputatus užregist
ruotas Gudijos KP pirmasis 
sekretorius Jetremas Sokolovas, 
Liepilėje. Borisove. 

Gudijos parlamente yra 360 
vietų, iš kurių 60 atiduota karo 
veteranams ir invalidams. Iš 
viso Fronto užregistruota 150 
kandidatų į deputatus, Minske 
iš 47 rinkiminiu apygardų 
45 iose kandidatais į deputatus 
iškelti Fronto ar visuomeninių 
judėjimu atstovai Rinkimuose 
j Minsko tarybą užregistruota 
apie 170 Fronto atstovų. 

— Vilniuje yra daug Sovietų 
parašiutininkų, kurie nusileido 
netoli miesto ir padėjo užimti 5 
didelius pastatus. 

se p u s i a p i u o s e šią ž in ią 
paskelbė ir įsidėjo tą patį de
mons t ran tų nešamą plakatą 
..Bye. bye U.S.S.R.". kurį po 
pasaulį paskleidė beveik visos 
žinių agentūros bei televizijos. 
Tame plakate abi S raidės buvo 
pakeistos žaibuojančiu nacių SS 
ženklu. „Džiaugsmas — ta i yra 
p i rmasis jausmas ' ' rašė ilgų 
metų disidentas ir Solidarumo 
vienas vadų — Adomas Michni-
kas, savo vedamajame straipsny — 
je Solidarumo laikraščio ,,Ga-
zeta VVyborcza" pirmame pusla
pyje ir šiuo pavadinimu: „Štai 
j u m s , lietuviai broliai". 

L e n k ų spaudo je 
Adomas Michnikas dar para

šė, jog tas sprendimas „yra 
demokra t inės politikos atsta
tymo išbandymas, kurį paskelbė 
Michailas Gorbačiovas". O vy
r iausybės la ikraš t i s „Rzecz 
pospolita" labai didelėmis rai
dėmis atspausdino: „Sudie kūjui 
ir p l a k t u k u i " . L a i k r a š t i s 
parašė , kad išsirikiavusios į 
laisvę eina Estijos. Latvijos, 
Gruzijos ir Ukrainos respubli 
kos. Paskelbdamas deklaracijos 
tekstą, laikraštis įsidėjo Lie
tuvos valstybinį ženklą „Vytį" 
t a ip pat pi rmame puslapyje. 
Laikraštis taip pat priminė, kad 
Lietuvoje šiuo metu gyvena maž
daug &.lar lenkų iš 3.8 milijonų 
gyventojų. 

O kai du Lenkijos seimo na
riai — Tadeusz Kloptovvski ir 
Henrvk VVujec kalbėjo atvykę į 
Vilnių deklaracijos paskelbime, 
t a i Lietuvos pa r lamenta ra i 
j iems sukėlė ovacijas. įdomus 
k i t a s įvykis. Zbigniew Bujalk. 
vienas svarbiausių Solidarumo 
pogrindžio vadų. kalbėjo masi
niame ukrainiečių mitinge Kije
vo mieste, kur jo klausėsi gal 
75,000 žmonių. Ten buvo ukrai
niečiu plakatai su užrašais „Ne 
Sovietų imperijai". 

Atsiskir ia nuo 
Maskvos 

Tal inas . (AP) — Estijos parla
mento rinkimus praėjusį sek
madienį laimėjo t ie kandidatai, 
kurie pasisakė už Estijos nepri
klausomybę. 

Gi Estijos Komunistų partija 
432 balsais prieš 3 ir 7 susi
laikius nutarė sudaryti savo ne
priklausomą Komunistų partiją 
ir atsiskirti nuo Maskvos dik 
ta to . Bet estai nutarė skirti 6 
mėnesius pereinamajam laiko
tarpiui, kad išvengtu Kremliaus 
nemalonės. Estai sakosi norį 
būti atsargesni už lietuvius. 
Estijos naujosios Komunistų 
partijos kongresas įvyks tik 
spalio mėnesį. Komunistų par
tijos delegatai pasisakė už Esti
jos nepriklausomumą, kad dar 
prieš tai būtų sukur tas teisin 
gas pagrindas tvir tam ekono
miniam ir socialiniam gyveni
mui. 

K A L E N D O R I U S 

Kovo 30 d.: Ferdinandas, 
Danulis. Gvidonas. Medą, Vir
mantas . 

Kovo 31 d.: Benjaminas. Gi
na, Kornelija, Ginas. 

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

Saule teka 5:39, leidžiasi 6:12. 
Temperatūra dieną 50 1., nak

tį 37 1. 

• 
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/PORTO APŽVALGA 

Jau rašėme, kaip organizuo
jamos lauko teniso varžybos IV 
PLS žaidynėse, Lietuvoje. Da
bar tik papildom ir patikslina
me. 

Lietuvoje gerai žinoma, kad 
JAV, Kanadoje ir Australijoje 
lauko tenisas yra palyginamai 
pigus sportas ir lengvai pri
einamas. Nenuostabu, kad Lie
tuvoje tikimasi į žaidynes at
vykstant bent šimtinės lauko 
tenisininkų iš užsienio. Jie bus 
įvairaus amžiaus ir dar įvai
resnio meistriškumo, kaip Lie
tuvoje įprasta sakyti. 

Lietuvos teniso federacija savo 
valdybos posėdyje tu rė jo 
nemaža sunkumų, norėdama 
patenkinti visų norus ir pagei
davimus. Buvo nuspręsta orga
nizuoti penkis pagrindinius tur
nyrus. Pirmajame žais patys ge
riausieji, — juos Lietuvoje sąly
ginai pavadino „profesionalais'" 
— į amžių šioje grupėje nebus 
atsižvelgiama. Du tu rny ra i 
numatomi visiems kitiems su
augusiems iki 35 m. amžiaus — 
pagal mus tai būtų B klasė. Kiti 
t r y s tu rnyra i bus amžiaus 
grupėms 35^15, 45-55,55 metu 
ir daugiau. 

Karštesnės diskusijos kilo dėl 
vietovių tarp įvairių miestų, nes 
ta i pasidarė prestižo ir garbės 
reikalas. Atsižvelgus į aikšty
nus ir apgyvendinimo sąlygas, 
pirmieji trys turnyrai — A ir B 
klasės, bei 35-45 m. grupės 
vyks Klaipėdoje ir Palangoje. 
Likusieji du Kaune — tai būtų 
45-55 ir nuo 55 m. amžiaus. 
Liko nuskriausti tokie Lietuvos 
teniso centrai, kaip Vilnius ir 
Šiauliai. Nutarta, kad po šių 
turnyrų bus dar vienas turnyras 
— pačių geriausių — Šiauliuose 
V. Gerulaičio taurei laimėti, o 
Vilniuje vyktų dvejetų turnyrai. 

Keletas klausimų, kurie buvo 
iškelti pernai rudenį Lietuvos 
teniso federacijos atstovams, ar
ba šiame pranešime buvo išleis
ti, arba jie nebuvo diskutuoti. O 

PAPILDOMOS ŽINIOS APIE LAUKO 
TENISĄ IV PLS ŽAIDYNĖSE 

gal palikti šių metų liepos 9-11 
d. klubų atstovų suvažiavimui 
Vilniuje. Tai būtų jaunių ir mer
gaičių grupės bei dvejetų rūšys: 
vyrų, moterų bei miš rūs 
dvejetai. 

Tame posėdyje ypatingą susi
domėjimą sukėlė Klaipėdos 
teniso t r ene r io R. Revuto 
pranešimas apie dviejų Lietuvos 
žaidėjų — klaipėdiečio R. 
Muraškos ir šiauliečio G. Mažo-
nio dalyvavimą tarptautiniame 
jaunųjų (iki 25 m.) turnyre 
Angolos sostinėje Luandoje. Tai 
pirmas atvejis, kai Lietuvos 
tenisininkai dalyvavo tarptau
tiniame turnyre su piniginėmis 
premijomis. Abu žaidėjai, nežiū
rint karštos saulės, pasirodė 
puikiai ir pasiekė pusfinalius. 
Mažonas pralaimėjo Afrikos 
jaunių meisteriui 5:7 ir 6:7, o 
Muraška — Portugalijos jaunių 
čempionui 6:2, 6:7 ir 1:6. Abu 
gavo po 500 dolerių. 

Gavo tik pačiupinėti, nes į tą 
laimikį pretendavo Maskvos 
sporto komitetas, pasiuntęs juos 
į šį turnyrą ir Lietuvos teniso 
federacija, išmokėjusi 300 dol. 
dokumentų paruošimui, starto 
mokesčiui ir pan. Diskusijos 
buvo aštrokos. Įdomu, kaip jos 
baigėsi, nes į tokį kuklų prizą 
taikėsi „septyni vilkai". 

V. G. 

LTOK SUSITIKO SU 
KONGRESMANAIS 
Lietuvos Tautinio Olimpinio 

komiteto — LTOK prezidentas 
Artūras Poviliūnas, vykdomojo 
komiteto nariai Arvydas Juozai 
t i s ir Roma Grinbergienė. 
LTOK direktorius Petras Sta
tutą vasario 26 d. susitiko su 
Lietuvoje viešėjusiais kongres-
manais. Svečiai domėjosi LTOK 
veikla, Lietuvos sportininkų 
galimybėmis dalyvauti ..Geros 
valios" žaidynėse Seattle mies
te. Kongresmanas John Miller 
pareiškė, kad grįžęs į JAV pasi
stengs „Geros valios" žaidynių 
organizaciniam komitetui ir 
Seattle gyventojams paaiškinti 
apie Lietuvos nepriklausomybės 
siekius. J is pastebėjo, kad gali
mybių dalyvauti atskira Lie
tuvos komanda praktiškai jau 
nėra, nes liko mažai laiko iki 
žaidynių pradžios. John Miller 
pasakė: „Mes jūsų laukiam, mes 
su Jumis bendrausim ir pasi
stengsime kartu suorganizuoti 
demonstraciją". 

Išvykos j VI PLS Žaidynes Lietuvoje Kanado.- organizacinis komitetas. Iš k.: Sigitas Krasauskas, 
Rimas Kuliavas. Audrius Šileika ir Romas .-> nda, pirmininkas. Trūksta Edvardo Stravinsko. 

Nuotr. Sigito Krasausko 

KREIPIMASIS 
Į LIETUVOS PILIEČIUS 

IR SPORTO VISUOMENĘ 
Lieru>» — valstybei Tegul ir vartom* pasą amiima trukusios 

aneksijos palikimo, bet teisiškai Ir teisėtai — valstybe. 
Ilgai ilos dienos laukėme, tikėjomės Ir džiaugiamės, kad JI pa

galiau Isauio. Dabar turime ugdyti, puoselėti Lietuvą Ir Jos Ne
priklausomybe.. 

Mes neįsivaizduojame Nepriklausomos Lietuvos be kūno kultū
ros Ir sporto, be sportininkų Ir komandų, pasiryiuslų, įskelti lie
tuvišką Trispalve pasaulio sporto arenose Ir olimpinių laidynių 
stadionuose. Lietuva nori, turi Ir gali sugrįžti Į sportini pasaulio 
tesnėlapl, tapti pilnateise tarptautinės sporto šeimos nare. 

Tikime, kad mus parems Lietuvos vyriausybe ir Lietuvos Įmo
nės, kuriems rupi tautos stiprybė ir garbė. 

Mes linkime sėkmės visoms Respublikos sporto sakų tederad-
|oms kelyje J tarptautini pripažinimą Ir primename: si vasara — 
tarptautinių federacijų kongresų vasara. Tad ruoHssės Ir — tely
di mus visus sėkmė. 

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas rengta dokumentų paketą 
Tarptautinio olimpinio komiteto kongresui Ir tikisi, kad Jau Bar
selonos olimpiadoje dalyvausime su lietuviška Trispalve! Tereikia 
tarptautinių sporto organizacijų geranoriškumo. Tai pasakytina Ir 
apie pasaulio bei Europos pirmenybes, Europos taurių varžybas. 

Tačiau turime Ir norime pabrėžti tai. Jog nuo kovo 11 dienos 
TSSS rinktinės de Jure Ir de facto vėl yra kaimyninės valstybės 
rinktinės, o TSRS čempionatai — kaimyninės šalies čempionatai. 

Su kaimynais dera ir reikia kuo gražiau sugyventi Ir bendra
darbiauti. Tačiau Lietuvos sportininkai dalyvauti TSRS Čempiona
tuose, Jeigu itr nėra atvkrt, ir atstovauti TSRS rinktinėms neturė
tu, 

Lietuva — valstybei Stiprinkime Ją, puoocfekfeae U 
garsinti, nebodami Jokių sunkumų. 

Lietuvą turime tik vtenąl 

LIETUVOS TAUTINIS OLIMPINIS KOMITETAS 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 3CŪNO KULTŪROS IR SPORTO 
KOMITETAS 

Šio ..kreipimosi" tekstas buvo 
diskutuotas ir suformuluotas 
L ie tuvos R e s p u b l i k o s Kūno 
Kultūros ir sporto komiteto po
sėdyje kovo 14 d., 14 vai. Tuoj 
po jo — 16 vai. — įvyko Lietu
vos Tautinio Olimpinio komi
teto posėdis, kur iame buvo dis- • 
kutuojamas tas pa t s klausimas 
ir nesunku atspėti , buvo pa
darytas tas pats sprendimas ir 
priimtas tas pats ..kreipimosi" 
tekstas. 

Sekančią dieną posėdžiavo 
..Žalgirio" draugijos tarybos 
prezidiumas. Vienbalsiai buvo 
pri tarta „Kreipimosi" tekstui: 
NEDALYVAUTI! 

Lygiai tokias mintis šiose 
skiltyse jau kėlėme prieš kele
tą savaičių, pabrėždami, kad 
Marčiulionis jau senokai buvo 

pareiškęs, kad nežais už Sovie
tų rinktinę, kad tokius pa
reiškimus turėtų padaryti ir 
kit i . o Garastas turėtų tuoj atsi
sakyti iš sovietų rinktinės tre
nerio pareigų. 

„Kreipimosi" tekstas buvo pa
skelbtas, nežiūrint, kad Mask
va prašė neskubėti ir nedaryti 
ryžtingu žingsnių. Vilniaus 
..Žalgirio" futbolo komanda 
buvo pirmoji, paklususi šiai 
idėjai. Jos pirmos šių metų So
vietų sąjungos pirmenybių 
r u n g t y n ė s pr ieš Maskvos 
..Dinamo" buvo atšauktos, ir 
„Žalgiriui" buvo užskaitytas 
pralaimėjimas. 

Gai la sportininkų, ga i l a 
komandų Ypač, kai tie komite
tai šiuo laiku nieko kito jiems 
neturėjo pasiūlyti... Tačiau, 
reikia manyti, kad sportininkai 
supras, kad Lietuva yra valsty
bė, kad sportininkai yra jos 
piliečiai, kad tur i vykdyt i 
vyriausybes įstatymus... 

O įvairiausių kitokių varžybų, 
pirmenybių, rungtynių atsiras 
užtektinai... Tačiau baimė ima. 
kad „Kreipimasis" nebūtų 
paskubintas... 

A. C. SAMARANCH GERAI 
INFORMUOTAS 

Nesenia i Čekoslovakijoje 
vyko pasaulio rankinio pirme
nybės. Jose dalyvavo kaip Tarp
tautinės rankinio federacijos 
atstovas Janis Grinbergas, Lie
tuvos Tautinio Olimpinio komi
teto generalinis sekretorius ir 
IV PLS žaidynių štabo pirmi
ninkas. Ten atvyko ir Tarptau
tinio Olimpinio komiteto prezi
dentas A. C. Samaranch, kurį 
sutiko pats Čekoslovakijos pre
zidentas V. Havel. 

J. Grinbergas turėjo progos su 
Samaranch kalbėti ir paklaus
ti, ar jis žinojo, kad Lietuvos 
Olimpinio komiteto atstovai 
lankėsi Louzanoje, jo būstinėje. 
Samaranch atsakė: ,,0 taip, 
apie jūsų delegacijos viešnagę 
esu gerai informuotas, mačiau 
atvežtus dokumentus. Sekame 
politinius įvykius atidžiai ir 
kaip jie spręsis, taip ir mes | 
darysime..." 

Atrodo, belieka pasistengti, 
kad bent 5 olimpinių mūsų spor
to šakų federacijos būtų priim
tos į tarptautinių federacijų 
narių tarpą. O šie metai yra 
kongreso metai; rudenį Tokijo 
mieste įvyks TOK kongresas. 
Gal ten pasiseks atgauti mūsų 
teises? O tada atsivertų durys į 
Barcelonos olimpiadą. 

V. G. 

TOMO PUKŠČIO 
REKORDAS 

Čikagiškis Tomas Pūkštys, 
šiose skiltyse jau keletą kartų 
hovo plačiau minėtas. Jis. be 
abejonės, geriausias JAV lie
tuvių ieties metikas, nekartą 
priartėjęs prie rekordinių pa
sekmių ir amerikiečių tarpe. 
Tačiau sužeidimas pastojo kelią 
jo progresui ir teko laukti šio pa
vasario, kad jis vėl pradėtų rim
tas treniruotes ir dalyvautų 
varžybose. 

Ir pradėjo su „umfu": naujas 
universitetų rekordas ieties me
t ime. Lengvosios a t le t ikos 
varžybose Nassau mieste Ba
hamas jis nusviedė ietį 258 
pėdas ir 7 inčus, pagerindamas 
D. Roberson iš Washingtono 
rekordą, kuris buvo 249 pėdos 
ir 11 inčų. Beveik 9 pėdos toliau. 
Tai daug žadanti pasekmė, 
nežiūrint, kad varžybų metu ly
nojo. 

Baigęs Stagg mokyklą Hicko-
ry Hills, Tomas šiuo metu stu
dijuoja Floridos universitete. Jei 
daugiau sužeidimų nebus, jis 
tikisi t ikrai geros ateities, nes 
treniruotėse jau keletą kartų 
pasiekė 270 pėdų, kas jau 
sukasi apie olimpine pasekmę. 
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kūno kultūros ir sporto istorija, 
sutelkti gausesnį talkininkų 
būrį, Valstybinis kūno kultūros 
ir sporto komitetas ir Lietuvos 
kūno kultūros ir sporto mokslo 
t a r y b a 1990 m. balandžio 
mėnesį Kaune surengs respub
likinę mokslinę praktinę konfe
renciją istorijos klausimais. 
Taip pat numatyta surengti is
torinės medžiagos parodą. 

DR. V1JAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

įAughai nuimami kabinete) 
'riklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

Pirm anf netv . penkt nuo 12 iki 6 v v 

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

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulaskl Rosd 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagai susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus f kraujo ligos 
Necnifurgmis išsiplėtusių venų 

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvaž'uoiu ir i namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79tn Ave H ckory Hiils IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai paga' susitarimą 

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

GvDY"TOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava.. Clcaro 

Kasdien i iki 8 vai vak 
šskyus treč Sėst 12 'ki 4 vai popiet 

..Lituanicos" vyrų futbolo komanda, kuri draugiškas rungtynes prie* lenku ..Royal W<meT žais 
ši sekmadieni, 3 vai. p p Marquete Parko aikštėje. Nuotr E. bulaičio 

ROBERT WALSH 
ATVYKSTA J CHICAGĄ 

R. Walsh yra „Geros valios" 
žaidynių Seattle mieste orga
nizacinio komiteto prezidentas. 
Šj sekmadiem jis D u s Chicagoje 
ir tarsis su Valdu Adamkum, 
kuris yra Lietuvos Tautinio 
Olimpini, komiteto atstovas, 
dėl Lietuvos sportininkų daly
vavimo . (ieros valios" žaidynė
se su savo trispalve. 

Piačiau ateinantį penkta-
dien, y > a 

RAŠOMA LIETUVOS 
S P O R T O ISTORIJA 

Lietuvoje spaudai ruošiama 
„Lietuvos sporto istori ja". 
Veikalą, valstybiniam Kūno 
kultūros ir sporto komitetui 
užsakius, rengia mokslinis 
kolektyvas, vadovaujant isto 
rijos mokslų daktarui H. Ša-
džiui. 

Valstybinio kūno kultūros ir 
sporto komiteto kolegija pritarė 
mokslinio kolektyvo pateiktam 
Lietuvos kūno kultūros ir spor
to istorijos bruožų plano-pro-
spekto projektui ir nu ta rė 
paskelbti ..Sporto" laikraštyje 
visuomenės svarstymui. 

Siekdamas paskatinti Respub
likos žmones labiau domėtis 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR oROS^A'OS 

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

5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
Tai. (1-312) 565-2960 ive>kia 2- vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Straat 

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

Dr Tumasonlo kablnata. parama 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Straat 

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

ketv 9-' 2 Penkt 2-7 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGOALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pansinlnkams nuolaida 

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

507 S. Gllbart, LaGrangs, IL. 
Tai. (708) 352-4487 

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

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

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

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago IL 60629 

Te). (1-312) 436-7700 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Hlckory Hills. II 
1 mylia ; vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarmą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai! 

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

Tai. (1-312)737-5149 
Vai pagal susitar'-na 

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

Tai. (708) 448-1777 

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 Wast 71 st Straat 

Tai. (1-312) 434-1818: Raz. (708) 852 088? 
Vai pirm . antr Ketv ir penkt 

3 «• 7 vv Tik SuS'taruS 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALVBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71 st. St.. Chicago. III. 

Tai.: (1-312)436-0100 
11800 Southwsst Hlghvray 
Palos Halghts. III. 60463 

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

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Va' pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9 antr 12-6. pen*t 'O 12. M 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

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

EDMUNDS VIŽINAS. M.D . S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai 
6115 S. Archar Ava. įpne Austml 

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

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Straat 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais paoai susi tar ia 



Ką Bažnyčia moko 

APIE VELNIUS 
Klausimas, ar velnias y ra tik

ra būtybė, rišasi su klausimu, ar 
y ra a n t g a m t i n i s p a s a u l i s . 
Krikščionys sako ta ip . 

Iš tikrųjų, mūsų gavėniška 
praktika daugiau melst is , pas
ninkauti ir daryti gerus darbus, 

k a s C. S. Lewis, įdomiame lite
r a t ū r i n i a m e v e i k a l e „ T h e 
Screwtape Le t te r s ' — seno 
velnio pamokomieji laiškai jo 
sūnėnui , j aunam velniukui — 
daug tiesos pasako apie šėtono 
v e i k i m ą pasau ly je . į gudęs 
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padeda pasidaryti j au t resn ia is Screwtape šitaip moko jauniklį 
antgamtinio pasaulio realybei. 
Todėl gavėnios metu daug kam 
gali padėt i New Covenant 
žurna le (kovo 1990) A l a n 
Schreck s t r a i p s n i s — ,,Ar 
velnias yra tikras? Taip, ir mes 
jį galime nugalėt i" . 

Susumuodamas krikščioniš
kąjį mokymą apie dvasinį pa
saulį, Schrck pr imena, jog Sv. 
Rašte skaitome, k a d antgamti
niame pasaulyje vyksta kova 
tarp Dievo (kartu su ta is . kurie 
jam priklauso) ir jo priešininko 
šėtono (kartu su t a i s , kur ie jam 
priklauso). Mes ta ip pat t ikime, 

velniuką: „Nemanau, kad tu
rėsi daug sunkumų išlaikyti 
savo k l i en tą (žmogų) nein
formuotą. Paprastas faktas, kad 
„velnia i" laikomi komiškais 
žmonių pajuokos objektais, t au 
daug padės. Jei matysi, kad 
žmogus pradeda nutuokti , kad 
iš tikrųjų egzistuoji, t ik pakišk 
jam vaizdą raudonu kostiumu 
apsi traukusios žmogystos ir į-
t ik ink jį, jog jei jis negali tokiu 
padaru patikėti, tai negali ir ta
vo buvimu pat ikėt i" . 

A. Schreck pastebi, jog Šv. 
Rašte velnias nėra vaizduo-

„Dar vis menu gegužę — paverstas tvartu, nes tikrasis 
dienas, kai mieste pirmą kartą tvartas jau susiuvęs. Gryčia 
garsiai tarėme vyskupo Kaži- labai apleista. Viename jos gale 
miero Paltaroko vardą", rašoma padarytas sandelis, o seklyčioje 
Panevėžio vietiniame laikrašty, gyvena žmonės. Mūsų vaikų 

Ta diena buvo pernai gegužės kambarėlyje išmūryta plyta ir 
29. kai buvo surengtas iškilmin- pečius. Gonkai visai suirę. Mau-
gas vysk. Paltaroko minėjimas, medžio nebėra. Nebėra ir tujų. 
Laiške rašoma: Kriptoje, kur Jokių tvorų nebėra. Sode tik 

jog šių dviejų dvasinių galybių jamas nei su ragais, nei su 
kovos laukas yra šis pasaulis , o 
jų tikslas yra laimėti visų žmo
nių ištikimybę. Dievas to siekia 
iš grynos meilės: j is nori, kad 
kiekvienas jo sutvertas žmogus 
su juo amžinai dalintųsi gėrio ir 
džiaugsmo gyvenimu. Šėtonas 
gi siekia žmones užvaldyti iš 
gryno piktumo; j i s nori, kad 
kiekvienas žmogus kentė tų tą 
pačią skausmo ir bevil t iškumo 
kančią, kuri yra jo pat ies ne
klusnumo Dievui pasekmė. 

Tą krikščioniškąjį suprat imą 
apie Dievo kovą su Šėtonu ge
rokai sumaišė ka i kur ių mo
dernių biblistų samprotavimai , 
ieškant kaip mokslinės įžvalgos 
nušviečia Šv. Rašte skelbiamas 
tikėjimo sampra t a s . V ienas 
tokių, į takingasis protestantų 
mokslininkas Rudolf Bultmann, 
rašęs pirmoje šio šimtmečio pu
sėje, yra ir taip išsireiškęs: „Yra 
neįmanoma naudotis elektros 
šviesa... ir moderniais medicinos 
ir chirurgijos a t r ad ima i s ir tuo 
pačiu metu t ikėti Naujojo Tes
tamento dvasinių būtybių ir ste
buklų pasauliu". Tame posakyje 
daug kas gal a tpažins ime savo 
arba savo pažįstamųjų galvo
seną. Ir šiais žodžiais Bultman-
nas išreiškė daugelio šiandieni
nių mokslininkų supratimą, jog 
apšviestasis, moksliškasis pro
tas sugeba „nu lup t i " senosios 
mitologijos pr ie tarus ir naujai 
suprasti t ikrovę. Bet klaida 
įvyksta tuo atveju, kai t ikri 
prietarai sutapatinami su išsau
gota išmintimi, kuri išlaiko 
modernaus žmogaus patir t ies 
egzaminą. O į pastarąją įeina 
visas tikėjimo ir dvasios gy
venimas, kuris nėra mokslinėm 
priemonėm apčiuopiamas. 

Tikrasis mokslas iš tikrųjų 
ieško ryšio t a r p žinomosios 
tikrovės ir naujų gyvenimo 
apraiškų. Bet moksl inius dar
bus skaitantieji supran ta arba 
turi suprasti, kad mokslininkų 
samprotavimai nėra nauji įsta
tymai, o laikinos hipotezės, 
belaukiančios tolimesnės patir
ties patvirt inimo a rba atme
timo, ir kad mokslas jokiu būdu 
nesipriešina t i k ra j a i t iesa i . 
Tačiau atsimintina, jog ir tikė
jimo tiesų supra t imas net ir 
Bažnyčioje nuolat y ra brandi
namas, gilinamas Bažnyčios pa
tirties žmogaus mokslo įtakoje. 
Kitaip pasakius, nors amžinoji 
tiesa, kaip ir Dievas, nesikeičia 
— žmogaus ribotas jų supra
timas vystosi ir gilėja laiko 
tėkmėje. 

Taip suprastinąs ir krikščio
niškasis mokslas apie Dievo ir 
šėtono kovą. Amžinoji tiesa yra 
ta. kad blogio galybės — šėtonas 
nuolat stengiasi žmogų nuo Die
vo ati traukti , o Dievas stengia
si žmogui padėti atsispirt i — 
žmogų kviečia į save. Kaip 
žmonės šimtmečių eigoje šią 
realybę vaizduoja keičiasi ir kei 
sis. Keičiant įvaizdžius tiesai 
nusakyti, svarbu pačios tiesos 
nepamesti. 

Krikščoniškos minties klasi-

r a u d o n u kos t iumu , juodais 
ūsais, ilga uodega a r šake, o 
kaip žaltys (pvz. Pradžios kny
goje), a r kaip didžiulis raudonas 
s l i b i n a s Apre i šk imo J o n u i 
knygoje (12:3). Šv. Petro pirma
jame laiške tikintieji yra perspė
jami „Būkite blaivūs, budėkite! 
Jūsų priešas velnias, kaip riau
m o j a n t i s l i ū t a s , s l ank io ja 
aplinkui, tykodamas ką prary
t i " (1 Pt. 5:8). Jėzus jį vadina 
„galvažudžiu" , „melagiu ir 
melo tėvu"" (Jn 8:44). Deja, dėl 
jo veiksmingumo, net ir Jėzus jį 
pripažįsta ..šio pasaulio kuni
ga ikšč iu" (Jn 12:31; 14:30; 
16-11) prieš savo kančią ir mirtį. 

1973 m. lapkričio 15 d. duo
t a m e p a š n e k e s y j e šė tono 
t ikrumą pripažino pop. Paulius 
VI-sis: „Kokie yra didžiausi 
Bažnyčios poreikiai šiandien? 
Vienas didžiausių poreikių yra 
gintis nuo to blogio, kur is yra 
vadinamas šėtonu, kurio vardas 
reiškia priešininkas, priešas. ... 
Taigi žinome, kad ši tamsi , ne
raminant i dvasia iš tikrųjų yra 
ir kad ji tebeveikia klastingu 
gudrumu; ji yra t a s slaptasis 
priešas, kur is sėja klaidas ir 
nelaimes žmonijos istorijoje". 

Po dviejų metų Vat ikano Šv. 
K o n g r e g a c i j a D iev i ška j am 
K u l t u i išleido i š samiaus ią 
Bažnyčios dokumentą šia tema 
„Krikščioniškasis tikėjimas ir 
demonologija" (1975.V1.26). Čia 
pr imenama, jog ir Jėzus ir Šv. 
Raštas, kaip ir Bažnyčios Tėvai 
ir visas Bažnyčios mokymas iki 
šiol t iks antgamtinio pasaulio 
t ik rumu ir kad jo būtybės žmo
gų veikia. 

Bet jis pabrėžia, kad už nuo
dėmes yra atsakingi ne velniai, 
o žmonės, kurie jų kurstymams, 
pagundoms pasiduoda. Velnias 
negali žmogaus priversti ką 
nors daryti. Šv. Jokūbas laiške 
p r i m e n a : „ . . . p r i e š i n k i t ė s 
velniui, ir jis bėgs nuo jūsų" 
(Jok 4:7). 

vyskupas palaidotas , įvyko 
vaikų chorelio giesmių kon
certėlis. Po to katedroje buvo 
iškilmingos pamaldos. Mišias 
atnašavo ir pamokslą pasakė 
dekanas Juozapas Antanavi
čius. Po pamaldų dramos teatre 
įvyko iškilmingas minėjimas. Jį 
pravedė bibliotekininkė Albina 
Saladūnaitė. Svečias iš Vilniaus 
apibūdino vyskupo išleistus 
raštus. Smuiku pagrojo dvi jau
nos mergaitės, o joms akompa
navo mokytoja iš muzikos 
mokyklos. Viena solistė pa
dainavo vyskupo mėgta dainą 
„ K u r b a k ū ž ė s amano ta" . 
Aktorius K. labai vaizdingai 
paskai tė vyskupo raštų iš
t raukas . Prisiminimus apie 
vyskupą papasakojo mokytojos 

; Šilgalytė ir Gabalytė, kurios 
vyskupą gerai pažinojo. Apie 

į vyskupo gyvenimą papasakojo 
buvęs kancleris, dabar Šeduvos 

| dekanas kun. Br. Antanaitis. 
Pabaigoje vyskupo brolio Jurgio 
d u k t ė Vale r i j a t rumpai 
pakalbėjo apie vyskupą ir 
Paltarokų šeimą. 

Šiam minėjimui surengti, 
kaip rašoma, daug iniciatyvos 
parodė biblioteka ir jos darbuo
tojai ateitininkai, bei katedros 
jaunas kunigas Stanislovas. 

Prieš šį minėjimą Panevėžy, 
grupė panevėžiečių gegužės 25 
d. buvo nuvykę į vyskupo 
gimtąją parapiją — Linkuvą ir 
jo gimtąjį sodžių — Gailionius. 
Laiške apie šį apsilankymą taip 
rašo vyskupo brolio Jurgio 
duktė Valerija: 

„Linkuvos klebonas V. Masys 
t a intencija atnašavo Mišias ir 
supažindino atvykusius su 
Linkuvos bažnyčios istorija ir 
d a b a r t i m i . Po pamaldų 
nuvykom į Linkuvos kapines, 
kur palaidoti vyskupo tėvai ir jo 
brolis Jurg i s su žmona — mūsų 
tėvai. Iš ten nukeliavom į Gai-
lionių kaimą. Ten parodžiau 
vietą, k u r buvo mūsų sodyba. 
Dabar ten žaliuoja tiktai pieva. 
Nuvažiavom į vienkiemį, kur 
tėvai buvo persikėlę iš kaimo. 
Ten dar liūdnesnis vaizdas. 
Klėčių vietoje likęs tik tas 
pas ta tė l i s , kur mes vaikai 
vasarą gyvendavome, bet ir tas 

kur ne kur viena kita išlikusi 
obelis. Tikra pustynė". 

Lapkričio 5 įvyko dar vienas 
vysk. Paltaroke minėjimas. Tą 
dieną buvo iš naujo pašventin
tas kryžius, kuris buvo su
grąžintas į savo vietą Paltarokų 
buvusioje sodyboje. Gailionių 
kaime. Šį akmeninį kryžių 
tenai buvo pastate vyskupo tė
vai, ir jis stebuklingu būdu 
išliko savo vietoje, sovietų 
valdžiai naikinant Gailionių 
kaimą. Kai vyskupo brolis Jur
gis su šeima grįžo iš tremties 
Sibire, jie nutarė tą kryžių 
perkelti į savo naują gyvenamą 
vietą Titonių kaime, kad kas 
kryžiaus nesunaikintų. Tokiu 
būdu kryžius iki šiol buvo Ti-
tonyse. Pastaruoju metu buvo 
nutar ta j} grąžinti į jo buvusią 
vietą, kad prinv.ntu Paltarokų 
sodybą. Buvo susitarta su pane
vėžiečiais, kad ik paprašytų 
kolūkį padėti šiame reikale. 
Tokiu būdu Kryžius buvo 
sugrąžintas į Paltarokų sodybą 
Gailionių kaime, ir lapkričio 5 
d. iš naujo pašventintas. Apei
gas atliko Panevėžio dekanas J. 
Antanavičius, kleb. kun. J. Juo
delis papasakojo atsiminimų. 
Valer i ja Paltarokaitė taip 
kalbėjo apie vyskupą ir jo gim
tinę: 

, ,Gai l ioniai -ra ne tik 
vyskupo, bet ir mūsų visos 
šeimos gimtinė Jauniausias jo 
brolis Jurgis l.-:o gyventi prie 
tėvų Gailioninbfee. Čia jis sukū
rė šeimą. Mes pirmieji jo keturi 
vaikai šioje sodyboje ir gimėme, 
ir tik du jauniausieji jau vien
kiemy, kur buvo perkelta tik 
pusė gyvenamo namo, o gryčia 
liko vietoje su dideliu sodu. 
daržu ir pieva.. Mes čia nuolat 
lankydavonit s: sodindavome 
daržoves, šienaudavome pievą. 
o rudenį nuimdavome derlių, 
net atgindavome gyvulius pasi
ganyti. Ypač gerai prisimenu 
sodą su ankstyvom vyšniom, 
įvairių rūšių obuoliais, kriau
šėmis, slyvom.s. Sodo gale augo 
lazdynų krūmas su didžiuliais 
riešutais. V,sos tos gerybės 
mums dar ilgai tarnavo, kol įsi
tvirtinome v enkiemy. 

Vvskupas abai brangino jo 

pa t ies sodyboje pasodintas 
liepas. Prie jų buvo nedidelė 
dauba, kurioje spaudos drau
dimo laikais jis slėpdavo lietu
viškas knygas. Dar prieš savo 
mirtį jis manęs klausdavo, 
ar dar neiškirstos tos liepos. De
ja, jų tada jau nebebuvo, bet 
apie tai jam nesakiau, nes 
nenorė jau jo g raud in t i . 
Pris iminimui liko tik nuo
trauka, kurioje jis matomas prie 
tų didžiulių liepų. 

Vyskupui buvo brangus ir 
vienkiemis, kur gyveno jo tėvai 
vadinamos seklyčios kambarė
lyje. Buvo didelė šeima: šeši 
vaikai, du tėvai ir du seneliai... 
Vasarą vyskupas atvažiuodavo 
kokiai savaitei atostogų. Naujai 
sodybai papuošti atveždavo 
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dekoratyvinių medelių. Savo 
tėvo mirties atminčiai jis paso
dino maumedį. Tėvų pastan
gomis ir vienkiemy buvo įreng
tas didelis sodas, aplinką puošė 
medžiai, gėlynai. Dabar ten tik 
dilgėlynas. 

Mano tėvai ir dvi seserys 
devynerius metus išbuvo Sibiro 
tremty. Grįžusių niekas neįlei

do į savo namus. Pradžioj apsi
gyveno Gailioniuose išsinuoma
vę butą. Vėliau persikėlė gyven
ti į Titonių kaimą, kur jie iš
gyveno iki savo mirties. 

Netekus tėviškės, man teko 
glaustis prie dėdės vyskupo, 
kuris mane guodė ir globojo... 
Jis gailėjosi net šuniuko, kuris 
liko vienkiemy po tėvų išve
žimo. J is manęs prašė tą šuniu
ką jam atvežti, bet aš nebeišdrį
sau ten nuvažiuoti. Girdėjau, 
kad kaimynai jį priglaudė. 

Mylėjo vyskupas Gailionių 
kaimą. Yra išlikusių jo paties 
padarytų nuotraukų: Gailionių 
geležinkelio stotelė, upelis 
Tekupis, einantis nuo sodybos, 
didžiulės liepos sodyboje". 

A. Saladūnaitė, aprašydama 
Panevėžio vietos laikrašty vysk. 
Paltaroko tėvų pastatyto kry
žiaus sugrąžinimą į jo buvusią 
vietą ir iš naujo pašventinimą 
taip pas tebi : „Lenta pr ie 
keliuko sakys kiekvienam čia 
stabtelėjusiam: Vyskupo K. 
Paltaroko (1875.X.22-1958.1.3) 
gimtines vieta, tėvų sodybos 
kryžius 1989". 

Žinoma, tai nebus paskutinis 
paminklas vysk. Pal taroką 
prisiminti. Kalbama apie pa
minklo jam pastatymą Pane
vėžy. O Jungtinėse Valstybėse 
Dr. J. Genys Washingtone 
ėmėsi iniciatyvos pas ta ty t i 
vyskupui Paltarokui kuklų 

Senatorius Stanley Haidasz 
Kanados senate 1990.III. 14 pa
darė ilgą pranešimą apie Lie
tuvos respublikos Aukščiausio
sios tarybos paskelbtą Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą ir 
pateikė Senatui tokius pasiū
lymus: 

— Siūloma, kad Kanados Se
natas pasiųstų sveikinimą Lie
tuvos Aukščiausiajai Tarybai 
dėl jų patriotizmo ir drąsos 1990 
kovo 11d. Lietuvą paskelbiant 
suverenine ir nepriklausoma 
valstybe, tuo išreiškiant tautos 
valią. 

— Senatas pripažįsta Lietuvos 
vyriausybės ir demokratiškai 
išrinktos Aukščiausiosios Ta
rybos teisę paskelbti Lietuvos 
Nepriklausomybę; Senatas pa
reiškia norą, kad Lietuva 
atsiektų pilną laisvę ir visišką 
suverenitetą, 

— Senatas ragina Kanados vy
riausybę remti lietuvių tautos ir 
Aukščiausiosios Tarybos pastan
gas atsiekiant šiuos tikslus, ir 

— kad gerbiamas Senato pir
mininkas pasiųstų šio pasiū
lymo tekstą Lietuvos Aukščiau 
šiosios Tarybos pirmininkui". 

Senatorius Haidasz eilę metų 
buvo išrenkamas Kanados par
lamento nariu Parkdale apy
linkėje Toronte, kur yra nemaža 
lietuvių gyventojų. Jis jau dau
giau dešimtį metų yra senato
riumi, yra buvęs ir federaliniu 
ministeriu; jis — Kanados Baltų 
federacijos garbės narys, daug 
padėjęs lietuvių veiklai ypač 
santykiuose su vyriausybe. 

Sen. Haidasz savo pareiškime 
paminėjo keletą Lietuvos isto
rijos bruožų. Rašyta Lietuvos is
torija siekia tūkstantį metų, 
valstybe buvo vienu laiku išsi
plėtusi nuo Baltijos iki Juodųjų 
jūrų. vėliau buvo unijoje su 
Lenkija. 123 metus buvo caris-
tinėje okupacijoje. 1940 m. So
vietai okupavo ir pradėjo 
masinius išvežimus į Sibirą: 
ištremta 300.000 žmonių. 

Lietuvos pertvarkos judėjimas 
Sąjūdis į rinkimus ėjo su plat
forma atkurti Lietuvos Nepri-

paminklą Pamūšy, netoli jo 
gimtinės, kur jis įsteigė parapiją 
ir parode daug dėmesio šiai vie
tovei ant Mūšos upės kranto. 

J u o z a s Vitenas 

klausomybę ir demokratiškai 
vykusiuose rinkimuose laimėjo 
didžiulę balsų daugumą. Sena
torius (anglų kalba) perskaitė 
Lietuvos respublikos Aukščiau
siosios tarybos akto ištrauką: 
„Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji taryba, re ikšdama 
tautos valią, nutar ia ir iškil
mingai skelbia, kad yra atsta
tomas 1940 metais svetimos 
jėgos pana ik in t a s Lietuvos 
valstybės suvereninių galių 
vykdymas, ir nuo šiol Lietuva 
yra Nepriklausoma valstybė". 

Sen. Haidasz nurodė, kad 
Sovietų Sąjungos konstitucijoje 
nėra to. kas neleistų išeiti iš 
Sovietų Sąjungos ir kad visos 
Kanados pokarinės vyriausy
bės. — skaitydamos kad „de fac-
t o " Lietuva y r a okupuota 
niekad „de jure" nepripažino 
Lietuvos inkorporacijos. 

Sen. Haidasz nurodė, kad jo 
pasiūlymas iš esmės at i t inka 
Kanados parlamente priimtą re
zoliuciją su papildymais. Svar 
biausias yra tas, kad nutarimas 
būtų pasiųstas tiesiog Lietuvos 
Aukščiausiajai tarybai. 

Senato pirmininkas debatus 
atidėjo kitam posėdžiui , 
kuriame pareiškė, kad kai kurie 
senatoriai pareiškė rezervacijų 
dėl pasiūlymo, ir. pasiremda 
mas žodiniais pare išk imais 
oficialaus balsavimo nebuvo, 
p i rmin inkas paske lbė kad 
pasiūlymas nepriimtas. 

Kanados Senato teisė yra la
bai skirtinga nuo JAV. Nariai 
nėra renkami, bet juos paskiria 
vyriausybė. Aplamai tai yra lyg 
ir kontrolės institucija. Par
lamentas nutartus įstatymus ar 
šiaip nutarimus peržiūri, siūlo 
pataisymus, bet galutinai ne
gali atmesti. Išimtis y ra tik 
poroje konstitucinių atvejų. 

Senatui pirmininkauja vy
riausybės patvirtintas sena
torius. Šio Haidasz pasiūlymo 
atveju yra neabejotina, kad 
senato pirmininkas tarėsi su vy
riausybe, kuriai pasiųsti nu
tarimą Lietuvos Aukščiausiajai 
tarybai, matyt, buvo nepriim
tina, nes tai galėjo būti inter
pretuojama Lietuvos vyriausy
bės pripažinimas. Kaip užsienio 
reikalų ministeris Clark yra pa
reiškęs, Kanada dar to nedary
sianti. 

ŽALIASIS VELNIAS 
JONAS R Ū T E N I S 

Be to. Bažnyčia visuomet la
bai atsargiai žiūri į įvykius, ku
rie vadinami tiesioginės velnio 
intervencijos padariniai, lygiai 
ta ip . kaip ji atsargiai žiūri į 
dangiškų intervencijų raportus. 
Abu yra galimi, bet velnias, 
ka ip ir Dievas, dažniausiai vei
kia netiesiogiai, o per žmones. 
Pagaliau, nors velnio reikia 
bijoti, kaip ..riaumojančio liūto, 
tykojančio ką nors praryti", 
krikščionys turi galią j am atsi
spirti ir gali drąsiai stoti prieš 
šėtono galybe, nes j ie tiki 
Kristumi, kuris savo mirtimi ir 
p r i s i k ė l i m u g a l u t i n a i jį 
nugalėjo. 

Pastaras is Vatikano doku
mentas , nors pripažindamas 
velnio buvimą, primena, jog 
tikėjimas mums nurodo, jog 
velnio galybė yra verčiama sus
toti ten. kur Dievas jai nustato 
ribas.. O tikėjimas atveria žmo
gaus širdį maldai, kuri blogio 
nugalėjimą grindžia žmogaus 
atvirumu dieviškajai malonei". 

a.j.z. 

ipras-
Ooo... 

Mano 
Tu tik 

R o m a n a s 
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Aiva tylėjo. 
Tylėjau ir aš. Nežinojau ką jai sakyt. Tok-

tas reikalavimas mane išmušė iš vėžių. Jis m> 
— čia Antanėlis nutilo. 

— Aš kaip ir tu esu prisiekusi savo gyvyr 
pareigos, atsakomybė ir teisės — tos pačios 
mūsų vadas. 

Tu man neatsakai į klausimą? 
Gera idėja. Pritark. Ir Ūdrę kartu paleisk.. 
— J ū s abi su juo? 
— Taip. Mes buvome patikimos. Su juobū^ne sau 

gios. O kas čia mūsų laukia? 
Tas mane skaudžiai pažeidė. Nežinojau ka 

Valdžiaus, nenorėjau ko nors leptelti. Po i 
tariau: 

— Apie tai pasikalbėk su Ūdre. Dabar e; 
Ir čia pat atidaręs duris įsakiau Žiaugrai, ka;: 
palydėtų moteris namo. 

Eidamas per sodą jaučiau, kad pinasi mar 
Muša širdis. Buvau susijaudinęs. Prišoko ŽoU-
terėjęs į jį tariau: 

— Visi trys sueikime į svirną. Noriu p 
Suėjom. 
— Belaisviai griovyje — tarė Žolelė 
— Taip! — šaltai atsakiau ir žvilgtelėję 

kovos draugus kalbėjau 

pavojaus. Aš tik nežinau ar su tuo sutiks Udrė. Man 
nebaigus pertraukė Žolelė: 

— Kombinacija! Aš tuo netikiu. Girios paukštis 
vis į girią žiūri. 

Kas tas belaisvis? 
— Leitenantas Lapjevas. 
— O! — šūktelėjo Žolelė. 
— Tu jį pažįsti? 
— Nuluptą! Mandagus. Dabita. Širdžių ėdikas. Va, 

Ji s pas iū lė lė9 kas jis. Pirmarūšis komunistas. 
— Ne! Pasiūlė Aiva... 
— Aiva? 
— Susuko galva. Tam jis gabus. Vadt, patikėk man 

— Aiva nepirmoji... 
— Dėkui! Užteks! Aišku! 
Prie viso to, kas turėjo šią naktį įvykti, ši istorija 

mane jaudino. Aš nepajėgiau, iš esmės, jos tinkamai 
išnarplioti. Žinojau, kad bet koks nevykęs mano spren 
dimas gali turėti neigiamos įtakos. Krimtausi ir visą 
laiką galvojau kaip iš tos padėties išeiti. Pataikaut? 
Pasigailėt? Tai vis klausimai, kurie man kėlė nerimą. 
Laiko nedaug. Tuoj pradės aušti. Kas daryt? 

Nutariau pasikalbėt su Ūdre. 
— Turiu su tavim pasikalbėti. 
— Kas atsitiko? 
— Ką tau sakė Aiva? 
— Nieko. Ji visą laiką verkia. Ir aš žinau kodėl9 

— Kodėl, kad tam yra labai rimto pagrindo. Žinok, 
mums reikėjo vaidinti gyvenimo tikrovėje, o ne sceno
je. Scenoje personažas turi būti jtikinantis, gyvenime 
— tikras* Tokiomis artistėm mes buvom du mėnesius. 
Lapajevas geras vyras. Jis, žinoma, siekdamas savo 

į savo tikslų buvo geras Ypač Aivai, kuri, kiek žinau, jam 
labai patiko ir jis jai siūlė vedybas. Per jj mes turėjome. 

Yra pasiūlymas, sužinojau iš Aivos, kad palei- čia štabe, pilną pasitikėjimą, tuo pasitarnavom mūsų 
dus vieną belaisvį jis globos moteris. Joms tada jokio tikslams Žinias sugebėjom perduoti jums. Mes savo 

sakyt, 
inutės 

namo. 
>vyrai 

kojos. 
Žvilg-

arti. 

pareigas, kurias mums. vade, pavedei, atlikome, be 
nuostolių, gerai. Tai viena medalio pusė. Antroji — kiek 
intymesnė. Vaidindamos, prieš savo valią, kasdien 
ėmėm vis labiau įsigyventi į savo roles, daugiau 
gyvenimiškąja prasme. Tas Aivą labai veikė. Lapajevo 
geraširdiškas elgesys viliojo. Todėl ji jo ir gailisi. 
Nelengva viską užmiršti... Va ir visas tos istorijos 
pagrindas. 

— Ji prašo, kad aš jį paleisčiau. 
— Suprantama. 
— Gal net kartu su juo... 
— Eik jau! Iš kur tą ištraukei? 
— Sakau gi, tai Aivos prašymas... 
— Aiva tau taip sakė? - net pašokusi ir nustebusi 

šūktelėjo Ūdre. 
— Aš tiesiog nežinau.ką man daryti . Kaip man 

pasielgti? 
— Sprendimas turi būti greitas, o jo aš neturiu. 

Patark? 
Nežinau, bet toks jos pasiūlymas. Sake. kad ir tave 

jis>išvedęs iš šios mizerijos, globotų. 
— Tam tikiu. Antanai, žinok mes iš čia niekur be 

tavo įsakymo ar žinios neisime. Mes negalim O gal 
tu mus jau kitom rolėm sugalvojai paskirti. 

Nutilau. Pabučiavau. Ir išsiskyrėm... 
Laiko nedaug Tuoj išauš... — šnabždėjau pats sau. 

Žūti ar pasmerkti9 Štai koks klausimas Jei pasi
gailėti... bent vieno. . kas iš to? Ar bus kas dėkingas? 
Kas manęs,kai reikės, pasigailės? Herojum apšauks? 
Greičiausiai išdaviku. Pasmerkti? Ar tai j au taip 
lengva9 O ne! Viešpatie, iš kur man semtis jėgos 
visiems gundymams atsispirti? Gal juos paleidus ir vėl 
gaudyti? 

(Bus daugiau> 
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AMERIKOS LIETUVIAI 
WASHINGTONE 

Šiandieną j JAV-bių sostinę 
suvažiavo daugiau kaip 700 
Amerikos lietuvių iš įvairių ry-
tinio pakraščio vietovių susi
tikti su savo atstovais JAV 
Kongrese ir paraginti JAV-bių 
vyriausybę nedelsiant pripa 
žinti Lietuvos Respublikos vy
riausybę. 

Lietuviai iš Connecticut, New 
York, New Jersey, Pennsylva-
nia valstijų ir Baltimorės mies
to atvyko j Washingtoną iš pat 
ryto. Dalis lietuvių susirinko 
prie Sovietų Sąjungos amba
sados, kur stipriai išreiškė savo 
protestą prieš sovietų veiksmus 
Lietuvos Respubl ikos teri
torijoje. Demonstrantai toliau 
nužygiavo prie Baltųjų rūmų. 2 
v. p.p. visi susirinko ant Kapi-
toliaus pagrindinių laiptų ir su
darė įspūdingą vaizdą praei
viams ir Kongreso darbuo
tojams. 

Mitinge prie Kapitoliaus kal
bėjo visa eilė Kongreso narių. 
Du senatoriai — Jesse Helms 
(R-NC) ir Alfonse D'Amato (R-
NY) ir devyni kongresmanai. jų 
tarpe visi keturi atstovai, kurie 
vasar io mėnesio pabaigoje 
aplankė Lietuvą: Diek Durbin 
(D-IL). Christopher Cox 'R-CA, 
John Miller <R-WA)ir Bill 
Sarpalius (D-TX). Mitingo daly
viai šiltai sutiko Kongreso na
rių žodžius, tačiau išreiškė savo 
nepasitenkinimą Baltųjų rūmų 
laikysena Lietuvos klausimu. 

Buvo sugiedotas Lietuvos him
nas, sudainuotos patriotinės 
Amerikos dainos. Mitingas 
buvo plačiai rodomas Amerikos 
televizijoje. 

Po mitingo gausi minia pa
siskirstė valstijomis ir kongresi
nėmis apygardomis ir lankė 
Atstovų rūmų bei Senato būs
tinės. Po dviejų valandų išvar
gę, bet patenkinti savo apsi
lankymu Washingtone svečiai 
iškeliavo namo. 

Mitingus VVashingtone su
organizavo New Jersey lietuvių 
sambūris, pasivadinęs „Ameri
kiečiai už nepriklausomą Lie
tuvą". Ši sąjunga buvo sukurta 
greitam reagavimui į įvykius 
Lietuvoje ir Washingtone. JAV 
LB-nės Washingtono įstaiga pa
dėjo New York, Connecticut, 
Pennsy lvan ia valstijų ir 
Baltimorės miesto delegacijoms 
savo susitikimuose su kongreso 
nariais. 

Spėjama, kad iš viso buvo 
aplankyta apie 30 kongresmanų 
ir 10 senatorių įstaigų. Atliktas 
didžiulis darbas. Tiesioginis 
spaudimas iš rinkėjų priverčia 
kongresmanus bei senatorius 
iškelti Lietuvos respublikos 
pripažinimo klausimą Kongreso 
salėse. 

Jau rengiama kita panaši 
akcija. Trečiadieni, balandžio 4 
d., į Washingtoną kviečiami 
svečiai iš Chicagos. Detroito ir 
tų miestų, kur ie dar savo 
Kongreso atstovų nelankė. 

Lietuviai respublikonai St. Petersburge. Iš kairės: Dana Mažeikienė. 
Vytautas Mažeika. Edvvard Derwinski. dr. Kazys Bobelis ir Aldona Grinienė. 

Nuotr. V. Mažeikos 

Lietuviai Floridoje 
St. Petersburg, Fla. 

LIETUVIŲ 
RESPUBIJKONU VEIKLOS 

Vasario 23 d. tradiciniu „Lin
coln Day Dinner" Sheraton 
Sand Key resorte įvyko Pinellas 
County respublikonų metinis 
susibūrimas, sutraukęs ne tik 
vietinius respublikonus, bet ir 
svečius iš toliau. Dalyvavo Flo
ridos gubernatorius Bob Mar 
tinez. kongresmanai Bilerakis. 
Bill Young su savo asistentu 

George Cretekos ir daug kitų. 
St. Petersburgo lietuviai res

publikonai užėmė du stalus. 
Dalyvavo Vliko pirininkas dr. 
Kazys Bobelis su žmona Dalia, 
kuri yra labai aktyvi tiek vietos, 
tiek county. tiek visos Amerikos 
respublikonų partijoje, dr. Gri-
nis su žmona, dr. Degesys, pirm. 
Vytautas Mažeika su žmona. 
Adolfas Armalis ir kiti 

Pagridinis vakaro kalbėtojas 
buvo labai palankus lietuviams 
Amerikos Veteranų organiza
cijos sekretorius. 22 metus iš
tarnavęs kongrese Eduard Der-

TORGSYN TORGSYN 
5542 G e a r y Blvd . , S a n F r a n c i s c o , C A 94121 

JAV kongresmanai autobuse j Kauna. Kongr. < ox tariasi su Lietuvos advokatais, antras iš kairės 
Ričardas Kontrimas iš Kalifornijos, antras î  dešinės kongr. Christopher Cox. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Beverly Shores, Ind. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS 

Beverly Shores, Union Pier ir 
apylinkių lietuviai Lietuvos ne-
priklausombę minėjo vasario 25 
d. Šv. Onos bažnyčioje Beverly 
Shores, Indianoje. Susirinko 
gausus būrys šventiškai nusi
teikusių lietuvių. Mergaitės ir 
moterys pasipuošusios tauti
niais drabužiais. 

Minėjimas pradėtas Mišiomis, 
kurias aukojo ir turiningą die
nai pritaikytą pamokslą pasakė 
iš Chicagos atvykęs kun. Kas
tytis Ramanauskas. Tikinčiųjų 
maldas pravedė Daiva Damb- \ 
rauskaitė. Buvo maldaujama j 
išgirsti lietuvių tautos maldas 
ir grąžinti Lietuvai laisvę ir 
nepriklausomybę. Skait inius 
skaitė J. Kavaliūnas. Aukas 
nešė Teofilė Mišauskienė iš 
Union Pier ir Valer i jonas 
Radys, buvęs Beverly Shores 
lietuvių klubo pirmininkas. 
Vargonais grojo V y t a u t ą ? 
Gutauskas, o visi dalyviai, solis
to Jono Vaznelio vadovaujami, 
giedojo t radic ines l i e tuv ių 
giesmes. 

Minėjimo akademinę dalj 
pradėjo Beverly Shores lietuvių 
klubo pirmininkas Jonas Vaa-
nelis ir pakvietė dr. Gediminą 
Balu ką pravesti programą. Su
sitelkimu pagerbiami žuvusieji 
už Lietuvos laisvę ir tikėjimą. 

vvinski. Jis savo kalboje net tris 
kartus paminėjo Lietuvą,jos 
aspiracijas būti laisva. Pietums 
pasibaigus, jis kalbėjo lietu 
viams, labai palankiai atsiliepė 
apie Lietuvos laisvės atgavimo 
pastangas ir pasižadėjo spausti 
prezidentą George Bush. kad jis 
remtų Lietuvos reikalą. 

St. Petersburgo Lietuvių res
publikonų klubas turi daugiau 
70 narių, remia vietos respub 
likonų kandidatus r inkimų 
metu. bet didesnės politinės 
veiklos neišvysto. 

P. Jančauskas 

Vasario 16 aktą skaitė Zuzana 
G a l i n i e n ė , buvusi Beverly 
Shores lietuvių klubo pirmi
ninkė. Buvo Valdo Adamkaus. 
Aplinkos apsaugos Vidurio va
karų rajono administratoriaus, 
paskaita. Prelegentas iškėlė 
okupanto padarytą didelę žalą 
ekologijos srityje, užteršiant 
žemę. vandenį ir orą. Padėtį 
galėtų išgelbėti tik greitu laiku 

Lietuvos nepriklausomybės ats
ta tymas. 

Prieš minėjimą buvo renka
mos aukos Lietuvos laisvinimo 
darbams: Altui, Lietuvių Bend
ruomenei. Vlikui ir Sąjūdžiui. 
Sur inkta iš viso 3230 dol. iš 
kurių 2210 dol. pagrindiniam 
Lietuvos laisvinimo veiksniui — 
Sąjūdžiui. Gediminas ir Zota 
Mickevičiai, visada j au t rūs 
Lietuvos reikalams, paaukojo 
Sąjūdžiui 1000 dol. J.K. 

Renkamos aukos Vasario 16 mirt^jrm* Beverly Shores. Ind. Iš kairės: J. 
Jonynienė. J. Nekus, J. Dagys, D. Noreikienė. K. Pocius ir dr K. Ambrozaitis. 

Pradedant 1998 m. Ilapos 2 d., kas saitadlanĮ 
8:40 Iki 10 v.v. 

par WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muztk* • svstfcata - moterų pasaulis - sportas - llterstū'a - kinas - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasaulis mažamečiams l ietuviukams' 

8:30 v.v. Iki 8:40 v.v. 

L 
A M a n c e Communlca t tons , m e . 

408 S o u t h Oak Pa rk A v e n u e . Oak Park. IL 60302 
te) , nr. 8 4 8 - 8 9 8 0 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX Olie/T 
REALTORS | PARDUODA 

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

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKES! 

TV. VCR'S 
TELEFONAI 

CAM< ORDERS 
V o l t e r a s '27 220 

RADIJAI IR V( R 
RADIJO ĮRENGIMAI 

Tinkantys Sov. Sąjungai 
KOMPIUTERIAI 

Su rusišku raidynu 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LŪPV DAŽAI 
SUVENYRAI 

Žamlaualoa kilnot JAVbaaa 
Priimam uraakymun talatonu Ii vlau JA V mlatlų Ir U kitų kraity 

Parduodama automobiliui gimlnamt Sov Sąjungoj 
Parvadama plnlgua Pakvlatimai Ii liramtto. 

Mu«>ij parduotuvr munf ia vinokivi 
ru^ig radiju* ir Hrkt romniu« prir-
tai4U* į Sov Sąjunga »u apmokstu 
arba neapmokėtu muitu. 

Valandos: 
pirm.-trečd. 11-6 
ketvirtd-sestd. 11-7 

NAUJI IR NAUDINGI PASIKEITIMAI 
SIUNTINIAMS 1 LIETUVĄ SIŲSTI 

Siūlome tris būdus paremti artimuosius Lietuvoje: 
1. Jau galima siųsti siuntinius su pilnai apmokėtu muitu 

čia: Lietuvoje nereikės mokėti jokių mokesčių. Leidžiamųjų 
siųsti da'ktų sąrašas yra daug platesnis, kiekiai didesni ir mui
tas mažesnis. Galima siųsti ir medžiagas 

? Nereikia važiuoti j Vilnių nupirkti giminėms dovanas 
dolerinėje krautuvėje, tą galima atlikti per mus Londone. 

Svambesnės prekės dolerinėje krautuvėje yra šios: auto
m o b i l i šaldytuvai, siuvamos mašinos, televizoriai, magne
tofonai, videomagnetofonai ir kt. 

3 Siunčiame ir toliau siuntinius kada siuntinio gavėjas 
pats apmoka muitą. Tokių siuntinių pasiuntimas yra žymiai 
pigesnis 

Mūsų siunčiama elektrinė aparatūra yra tinkama nau
dojime L etuvoje. Videomagnetofonas vartojimo instrukcijas 
turi ir rusų kalba. Lietuviškai instrukcijų dar nėra. 

Sudarant testamentus suteikiame praktišką patarimą, 
pers u-A iame pal ikimus Į Lietuvą naudingiausiu 
PAVFl DĖTOJUI BŪDU. 

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

Kent. BR1 4HB, England. Tel. 01 460 • 2592 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba<nonte būti 
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas namokamai . 

S mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
N A M Ą mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČ IUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KED2IE 

778-2233 

Parduodama grasiau 
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. 
Vietinė įstaiga. 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaakl, Chlcago, IL 60629 
(312) 767-6*55 

l letuviams žinomas ir patikimas vardas. 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreiptis tel. (312) 
767-0600 arba (312) 776-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaskl Rd. 
Ona Stop Real Estata 

Namaa apžiūrėjimui 
Sakmd., balandžio 1 d. 1-4 v . p.p. 

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

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

No. 635 — 71 St. 6 Pulaskl Rd. 
3 butai. 3 mieg. l1/i vonios pirmame ir an
trame aukšte. Mod virtuvė su medžio 
spintelėm; naujas karšto vandens tankas 
ir šild. sistema; platus sklypas; 4 kamb. 
rūsyje: 21/2 auto garažas mūrinis. Puikiai 
pnžiūrėtas, geras pirkinys. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
>tamo Įvertinimui skambinkite skubiai — 
labar. 

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

\B MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimams, Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tai. 436-7876 

a O l T l h 111/ KMIECiK REALTORS 
V ^ ' N ^ K j l 7922 S. PuUski Rd. 

Z \ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

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

OLSICK & CO., REALTORS 9 

1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 Q r a a y 
(708) 257-7100 r?=Cr?ii"2l 

Pulkus namaa Lomonte: 4 mieg., valg. 
kamb , šeimos kamb.. židinys, didžiulė 
virtuvė su „center island", ąžuolo apdaila, 
..jacuzzi": ištisas rūsys; garažas su 8 pė
dų durimis, daug priedų. $212,900. 

Murinta, 
ta; 1-1/3 akro sklypas apaugęs medžiais, 
netoli teka upelis; 3 mieg. 1 % vonios 
kamb.; židinys; 2 auto garažas. Ir nuosavy
bė, ir aplinka — žavingos, o kaina pri
einama — $159,900. 

ORJfc a 
Business 
(312) 257-7100 

OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont. Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

IRENA STANIULIS įSSsm 

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.(X) su persiuntimu. 
Plakato forma $12.00 su persiuntimu. 
Užsakymus siųsti. 

SAKALAS 
P.O. Box 29223 

Chlcago, IL 60629 

FOR RENT MISCELLANEOUS 

2 apt. for rant Marquatta Pk. 
araa; 4 rms. second fl.: Utilities; 6 
rms. second fl. 2 full baths, 4 
bdrms Call aftor 5 p.m.: 
1-708-425-1743. 

Išnuomojamas 2 mieg. bu tas pir
mame aukšte Bnghton Parko apyl. 
Naujos grindys, nauj i kilimai. $300 j 
mėn. Nuominmksd (tenant) moka už 
šilumą ir elektrą. Skambint i : (312) 
5 2 3 - 1 2 6 1 . 

Išnuomojamas butas antrame 
aukšte Marquete Parko apyl ; 4 
kamb. 2 mieg. Su šiluma. 

Tol. 925-8609 

Išnuomojamas 4 kamb. gražus, 
apšildomas butas arti 65 ir Califor-
nia Ave Tol.: 312-737-7202 ar
ba 312-737-7200. 

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

T1.37S-1882 ar 376-5996 

0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus 

F R A N K Z A P O U S 
3 2 0 8 V z W e s t 9 5 t h S t r e a t 

T o l . - G A 4 - 8 6 5 4 
^ , 

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

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

312-77*4313 
KLAUPUUS PUMPUTIS 

Noriu pirkti sonovlikaa Hotu-
vlikos muzikos ptokstotos 78 
greičio, išteistas JAV (Columbia, 
RCA ir pn.) Skambinti po 4 v. 
p.p. tol. 312-737-4538. 



KUNIGUI PRANUI 
KŪRAI IŠKELIAVUS 

NAUJĄJĄ VILTĮ 
PERSKAIČIUS 

ANTANAS JUODVALKIS 

Sausio 26 d., penktadienio 
rytą, žmonės rinkosi rytme
tinėms Mišioms, bet rado užra
kintas bažnyčios duris. Turbūt 
klebonėlis pramigo. Nuėjo kle-
bonijon. rado duris atviras, 
apėjo visus kambarius, bet jo 
nerado, net lova nemiegota. 
Patikrino garažą, automobilis 
buvo ten. Tada nuėjo bažnyčion 
per zakristiją ir rado kunigą 
Praną prie altoriaus jau miru
sį. Visi sukrėsti. 

erdvią parapijos salę. 
1973 meta is kun . Juozas 

Skirkus ruošėsi išeiti poilsiui ir 
labai norėjo Šv. Onos lietuvių 
parapiją perduoti lietuviui kuni
gui. Kun. Pranas sutiko, vys
kupas patvirtino ir kun. Pranas 
tapo Šv. Onos parapijos klebonu 
1973 metais. Ten jis išbuvo iki 
mirties. Padėjo kitos parapijos 
kunigams ir Šv. Margaret ligo
ninėje, kada neteko kapeliono. 

A. a. kun. Pranas Kūra 

Prieš dieną pro Spring Valley 
praūžė didžiulė audra-sniego 
pūga. Vakarop kun. Pranas 
ėjo pro zakristiją sniego kasti, 
matyt, pasijuto negerai, nuėjo 
ne klebonijon, bet per zakristiją 
bažnyčion ir užmigo amžinu 
miegu prie pat altoriaus. Tarna
vo Dievui prie altoriaus 48 
metus, ten ir mirė. Atėjus laiko 
p i lnybei , kas galėtų ras t i 
geresnę vietą iškeliauti... 

Kun. Pranas Kūra kilimu že
maitis iš Rietavo parapijos, La-
bardžių kaimo. Tėveliai — Ignas 
ir Marijona Saudargaitė. Anksti 
mirė tėvelis, pirmais ar antrais 
metais seminarijoje neteko ir 
mamytės, tapo našlaičiu. 

Atvyko Telšių seminarijon iš 
Kretingos gimnazijos," uždarius 
Telšių seminariją, persikėlė 
Kauno seminarijon, už metų su
grįžo atgal Telšių seminarijon. 
Seminarijos vadovybė parinko jį 
bibliotekos vedėju. 

1942 metais gegužės 14 dieną 
Telšių katedroje vyskupo Vin
cento Borisevičiaus kankinio, 9 
diakonai buvo įšventinti kuni
gais, jų tarpe ir kun. Pranas 
Kūra. 

Pirmasis paskyrimas — Lau
kuvos parapija. Už poros metų 
atkėlė iš Šilalės gimnazijos 
į Laukuvą (nors šilališkiai labai 
priešinosi). Vyskupija kreipėsi 
į jį, kad jis sutiktų būti gimnazi
jos kapelionu, bet kun. Pranas 
pageidavo, kad jis norėtų dirb
ti parapijoje. Buvo perkeltas į 
Darbėnus. Dirbo ten sėkmingai 
iki pasitraukimo į vakarus. 

Vokietijoje kurį laiką prisi
glaudė Kelheim. vėliau per
sikėlė į Wirzburgo lietuvių 
stovyklą, kur padirbėjo kelerius 
metus. 

Emigracijai pajudėjus, jis gavo 
pakvietimą atvykti į Peorijos 
vyskupiją. 1950 metais atvyko 
ir ten dirbo. Per vienuolika 
metų turėjo 12 paskyrimų, kai 
kurie buvo labai sunkūs. Apie 
tą laiką miršta kun. Stasys Šan-
taras Melrose Parke. Jis ten 
gyveno ir aptarnavo lietuvius. 
Melrose Parko lietuviai pradėjo 
kalbinti, kad jis persikeltų pas 
juos. 

Kun. Pranas su ta mintimi 
nuvyko pas savo vyskupą pasi
tart i . Vyskupas jam aiškiai 
pasakė, pasilik su mumis, aš 
tavęs nepamiršiu, kai tik at
siras parapija, paskirsiu. Neil
gai trukus 1963 metais kun. 
Pranas skiriamas Chenoa pa
rapijos klebonu Labai graži pa
rapija, prie greitkelio 66 Chica-
go -St. Louis, daugelis lietuvių 
sustodavo pailsėti ar net per
nakvoti, buvo laimingas. Už 
kelerių metų pastatė gražią. 

Laidotuvės įvyko antradienį, 
sausio 30 dieną. Vietos vys
kupas John Myers vadovavo Mi
šioms, apie 50 kunigų konceleb-
ravo ir p i lnutė lė bažnyčia 
žmonių atidavė jam paskutinę 
pagarbą. Pamokslininkas savo 
žodį užbaigė: kun . P r a n a s 
prasikasė sau kelią prie alto
riaus, kur Dievo akivaizdoje 
buvo p a k v i e s t a s a m ž i n a m 
poilsiui. Velionis pageidavo būti 
palaidotas parapijos kapinėse, 
kurias jis prižiūrėjo 17 metų ir 
kuriose jis pasiliks parapiečių 
tarpe amžinai. Po laidotuvių 
visi buvo pakviest i užkan-
džiams. 

Gyvenime buvo Švelnaus bū
do, ge ra s ir d r a u g i š k a s 
žmonėms, parapieč ių buvo 
mylimas, niekas neužmirš jo 
šypsnio. Daug kar tų juokau
dami sakėme: Pranai, jei tu 
neturėtum angeliško šypsnio, 
tai ir draugų mažiau turėtum. 
Jis atsakydavo savo šypsniu. 
Visada paslaugus kitiems, vyrai 
jį prisimins su dėkingumu, kai 
jis padėjo susirasti darbus grįžus 
iš nelaisvės. Pr ieš keler ius 
metus jo draugo automobilis 
buvo sudaužytas anksti rytą 
pakeliui į namus apie 400 
mylių, laimei netoli jo namų. 
Ką daryti? Nesirūpink, būsi 
nuvežtas į Chicagą ir tą patį 
vakarą parskrisi namo. Tik keli 
šimtai mylių atsėjo jo patarnavi
mas. 

Štai kun. Prano paskutinės 
dienos. Pirmadienį ir antradienį 
aplankė savo artimus pažįs
tamus Lockport, II., antradienį 
grįžta į namus vakarinėms Mi
šioms. Vėliau vakare turėjo 
ilgesnį — 40 min. pasikalbėjimą 
telefonu. Rastas labai geroje 
nuotaikoje, padaryti planai dėl 
ateinančios vasaros, nu ta r t a 
vienas kitą aplankyti, kvietė at
važiuoti į jo gimtadienį kovo 
mėnesį, baigiant pokalbį patarė 
paimti lašų dėl gero miego... 
Trečiadienį , ma ty t , l a n k ė 
parapiečius poilsio namuose, 
nes kitiems apgailėjo kai kurių 
žmonių sunkų sveikatos stovį... 
Ketvirtadienį praūžė didžiulė 
audra, sniego pūga, ku r i ir jį 
palietė mirtinai. 

Lietuvoje jo liūdi sesuo Geno
vaitė, daugelis artimų giminių, 
pažįstamų, kuriuos aplankė, pa
bendravo prieš trejus metus, 
lankydamasis gimtajam krašte, 
ruošėsi ir vėl kada važiuoti. 

Čia t ik bendrais bruožais 
paliestas kun. Prano Kuros 
nueitas kelias. Užbaigsiu kun. 
Prano labai gerų draugų žo
džiais: „Velioniui Viešpats tesu
teikia ramią ir tėvišką užuovėja 
amžinybėje taip, kaip ir tą šaltą 

„Naujosios Vilties" politikos 
ir kultūros žurnalas Nr. 22, 
1989 metų data, prenumerato
rius ir skaitytojus pasiekė t ik 
1990 metų vasario mėnesį. N. 
Vilties 22 laida yra stambi 208 
psl. knyga, leidžiama Korp! 
Neo-Lithuania vyr. valdybos ir 
Amerikos lietuvių taut inės s-
gos valdybos. N. Viltį redaguo
ja Vytautas Abraitis ir redakci
nė komisija: dr. Algirdas Bud-
reckis ir Stasys Santvaras. Vė
lavimo priežastis dalinai nurodė 
redaktorius savo žodyje, aš tik 
galėčiau pridėti, k a d žurnalo 
išleidimo nepaskubino ir spaus
tuvė. Viską palikę nuošalyje, 
dabar pakalbėkime apie žurnalo 
turinį ir jame spausdinamą me
džiagą. 

Pradedama poetės Danutės 
Skučaitės eilėraščiais, įkandin 
seka rašytojo laureato Jurgio 
Jankaus įdomus pasakojimas 
„Ne herojus, bet kitoks", prisi
menant 1940 metų komunisti
nę rusų okupaciją. Pasakojimas 
parašytas Jankui būdingu leng
vu stilium apie komunistinės 
valdžios atstovų terorizuojamus 
ūkininkus ir mokytojus (11-25 
psl.). 

Poetas ir redakcinės kolegijos 
narys Stasys Santvaras pasiro
do su t r imis eilėraščiais ir ope
ros lyrinių dramų istorija. įpras
t u S. Santvarui nuoseklumu ir 
t ikslumu pasakoja apie operų 
lyrinių dramų (libretų) papliti
mą Europoje ir ki tur . Rašant 
apie šių dienų vieną operą, sta
tytą Darmstadte, Vokietijoje. S. 
Santvaras pateikia neįprastą 
operoms vaizdą ir net nuklysta 
į senovę, į sekso dievus. Vienas 
atskleistas faktas, dar neturi 
visuotinės reikšmės, tai ar rei
kėjo apie jį rašyti! (30-42). 

Pats redaktorius Vytautas 
Abraitis prisimena prezidentą 
Antaną Smetoną, jo mirties 45 
metų sukaktyje. Ta i liudininko 
pasakojimai apie prez. A. Sme
tonos priėmimą Amerikoje, jo 
veiklą, t r a g i š k ą mir t į ir 
laidotuves (43-53 psl.). 

Disidentas Vytautas Skuodis, 
buvęs ir komunistinų lagerių 
kalinys, ne per seniai legaliu 
keliu su šeima persikėlęs į Ame
riką, rašo apie „Organizuotą 
kovą už lietuvių tautos išliki
mą". Ilgame aprašyme, chrono
logine tvarka, supažindina su 
įsisteigusiomis naujomis organi
zacijomis ir jų paskirtimi. Pa
teikti duomenys, atremti į šalti
nius, pas i ta rnaus susidaryti 
tikslesnį vaizdą, kas vyksta at
gimstančioje Lietuvoje. Straips
nis vertas dėmesio (54-85 psl.). 

I s to r ikas Vincas Trumpa 
straipsnyje — Mūsų istorikų 
darbai ir dienos (86-100 psl.), is
toriko t ikslumu, supažindina 
skaitytojus su okupacinių isto
rikų išleistomis knygomis ir jų 

iškraipymais Tik prasidėjęs 
atvirumas įgalina ir ten at
skleisti skelbtą melagystę ir at
statyti tiesą. 

Tarptautines teises dr. Domas 
Krivickas, supažindina su 
vykdomos teisinės reformos kai 
kuriais bruožais (101-109 psl.). 
Teisininko požiūriu aiškina pa
keitimų reikšmę ir įtaką į gyve
nimą. Talpinamas Lietuvoje iš
leistas Tautinės sąjungos atsi
šaukimas (110-111). 

Dr. Bronius Nemickas skelbia 
Ribbentropo-Molotovo sandė
rius ir aiškina jų pasekmes. Tai 
nuoseklus ir kruopštus nacių ir 
komunistų susitarimų protoko
lų ir j ų priedų paskelbimas. 
Straipsnis niekad nenustos savo 
aktualumo ir reikšmės, nes 
dviejų „vilku grobio pasidali
nimas paliko neužgydomas žaiz
das, dar ir šiandien neatitaitytas 
(112-120 psl.1 

Žurnalistas Juozas Žygas rašo 
apie „Varpo" šimtametę sukak
tį „Kelkite, Kelkite. Kelkite!" 
(121-127 psl. K Išryškinta „Var
po" atsiradimo aplinkybės, lei
dimas, redaktoriai, bendradar
biai ir finansiniai neištekliai. 
Pasigendama kai kurių duome
nų: išleidimo ir užsidarymo 
datų, išleistų numerių skaičiaus 
ir kt. Kaip ..Varpas", leistas 
prieš 100 metų. ir šis J. Žygo 
straipsnis yra aktualus šių die
nų lietuvių gyvemme (122-128 
psl.). 

Zigmas Raulinaitis. ilgametis 
„Kario" redaktorius, rašo apie 
1270 m. vasario 16 d. įvykusi 
mūšį ant Baltijos jūros ledo 
(128-142 psl. Daug surinkta 
medžiagos, išversta iš eiliuotų 
kronikų ir pateikta su savo ko
mentarais. Besidomintiems se
nosios Lietuvos istorija, atsklei
džia trylikto šimtmečio Lietuvos 
kunigaikščių karingumą ir. 
kaip tuo met u buvo įprasta, tur
to grobimą ir plėšikavimą 
(129-144 psl.). 

Istorikas ir redakcinės kolegi

jos narys dr Algirdas Budreckis 
1988 metų kronikoje suregistra
vo įvykius ir sudarė vaizdą, kas 
ir kaip vykdė demonstracijas 
Lietuvoje (144-150 psl.). 

Andrius Mironas prisimena 
savo dėdę kun. Vladą Mironą, 
buvusį ministerį pirmininką ir 
tautininkų veikėją, žuvusį Lu-
biankos kalėjime, Maskvoje, 
kaip komunistų kankinį (151 -
155 psl.). 

Mečys Valiukėnas rašo apie 
savo jaunesnį brolį, žurnalistą 
Antaną, pirmosios komunistų 
okupacijos metu pasitraukusį į 
Berlyną ir talkinusį Lietuvos 
įgaliotam min i s t e r iu i pik. 
Kaziui Škirpai. Daug žadantis 
jaunuolis, užimant rusams Ber
lyną, komunistų buvo suimtas, 
tardytas ir ištremtas į Sibiro 
gulagus, kur netrukus ir mirė. 
Ir kun. Vladas Mironas ir An
tanas Valiukėnas yra komunis
tinės NKVD aukos — komunis
tų kankiniai (156-161 psl.). 

Jaunimo skyriuje i 162-170) 
Audronė Gulbinienė rašo apie 
Korp! Neo-Lithuania veiklą ir 
profesijų konferenciją, o Vitas 
Plioplys ieško būdų. kaip pa
siekti vyr. klasių gimnazistus ir 
sudominti jaunesniuosius kole
gas, kad aktyviau įsijungtų į 
Korporacijos veiklą. 

Prisimenami 1988 m. mirusie
ji — Ona Biežienė (J. Jurkūnas), 
Edvinas Balceris (A. Mažeika*. 
Bronius Kasakait is (A. Juod
valkis) ir ki t i (171-178 psl.l 

Žurnalistas Jurgis Janušaitis 
išblusinėjo plačią išeivijos lie
tuvių veiklą ir pateikė tų įvykių 
apžvalgą. Darbas nemažas ir 
reikalauja kruopštumo, suren
kant ir sugrupuojant įvykius į 
vieną vietą. 

Naujų knygų skyriuje (194 -
202 psD kalbininkas dr. Anta
nas Klimas recenzuoja prof. dr. 
Petro Joniko monumentalų vei
kalą - „Kalba ir tauta". Recen
zentas negaili gero ir šilto žodžio 
savo vyresniam kolegai dr Pet
rui Jonikui už tokio kruopštaus 
veikalo paruošimą ir išleidimą 
į gyvenimą. Tai prof. dr. P. Joni
ko viso gyvenimo mokslo ir dar 
bo vainikas. 

V. A. a r v. a. (V. Abraitis?) 
vertina Juozo Urbšio atsimini-

DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. kovo men. 30 d. 

mus. Oosses m the Arctic ir 
Anatolijaus Kairio ..Epigonus". 
Taip pat aptaria ir atsiųstus 
paminėti žurnalus. 

Laiškų skyriuje Algirdas Gus
tai t is atsiliepia į dr. A. Štromo 
pasisakymą 1988 m. N. V. Vir
šelyje prezidento Antano Sme 
tonos nuotrauka ir dail. Vikto
ro Petravič iaus iliustracija. 

N. Vilties laida užsklendžia 
ma ilgoku aukotojų sąrašu. Kai 
kurie autoriai neprisilaiko vie
nodumo, vienur rašo pilnus var
dus ir pavardes, kitur tik pir
mąją vardo raidę, o kai kur tik 
pavardę. Reikėtų rašyti pilnus 
vardus, nes yra žmonių tom 
pačiom pavardėm ir vardais, 
prasidedančiais ta pačia raide. 
Net Sovietų Sąjungos vadas 
rašomas ne vienodai — vieni 
r ašo Gorbačiov. o ki t i — 

Gorbačev. Tai sovietinių lie
tuvių kalbininkų sudarkytos 
lietuvių kalbos išdava 

Šiame N. Vilties numeryje yra 
keli vertingi politiniai ir istori 
niai straipsniai, kurie atskle: 
džia gilią Lietuvos senovę ir 
dabartinę padėt}. Neužmiršta ir 
grožinė literatūra bei lietuviš
koji veikla Kritiškas skaityto
jas atras ir ne vieną gramatine, 
skyrybos ar rikto klaidelę, už 
kurias man tenka atsiprašyti, 
kaip paskutiniam skaičiusiam 

Spaudos darbas švaru*, malo 
nu paimti į rankas ir skaityt ; 

..Naujoji Viltis" 1989 m. Nr 
22 — 208 psl.. spausdino ir nn 
ko M. Morkūno spaustuve Chi 
cagoje. Gaunama pas adm. O 
Kremerį, 1005 Shervvood Road. 
La Grange Park. IL 60525, tel. 
1 708-354-7374. kaina 5 dol. 

vakarą, kai trapios jo kūno jė
gos išseko Visagalio artumoje". 

N. B . Dėl didelio kunigų 
t rūkumo Šv. Onos lietuvių 
parapija kovo mėnesio pabaigoje 
uždaroma! 

Kurs in i s V. K. 

ST. MARY & EVERGREEN 
MONUMENT COMPANY 

9100 SOUTH KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, ILLINOIS 60642 

708/422-7146 OR 312/233-3015 
(CORKER OF 91ST & KFDZIE) 

JAU 80 METŲ KAIP PREKIAUJAME „ROCK OF AGES' 

Pammklai 
Antk.ipiai 
Mau/oliejai 
Bror/inės atminimo lentos 
Dviii'.ibos atminimo lentos 

Antkapių įrašai 
Laikini antkapiai 
Valymas 
Antkapiam paminklai 
pagal užsakvma 

MMŠTt S KOKYBES ANTKAPIAI PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
Paminklų apžiūrėjimo kambarys 

Pirmad.—penktd. 

Sekmad. 

9:00 v . r -
10:00 v . r -
11:30 v.r. 

4:30 v. p.p 
4:00 v. p.p. 
-3:30 v.p.p. 

APTARNAUJAME VISU RELIGIJŲ KAPINES 

^ R o d t o f Aaes 
AU'HOfUZED DEALER 

Vienintele paminklu prekyba 
pietinėje miešti) d<)!v|t' 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už joa teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus. ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 
IRS Cert. No. 51-0172223. 

TAUTOS FONDAS 
LITHUAN1AN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P . O. Box 21073 
Woodhaven. N.Y. 11421 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

wotte 
see us for 
financing. 

AT OUR LOW RATES 
W I T H « f P A V M f * T 

TO ff V O U « I N C O M J 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

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

Hours: Mon Tue. Fn 9 4 Thur 9 8 Sat. 9-1 
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

A.tA. 
MARIJAI RACKIENEI 

mirus , sūnui ANTANUI, marčiai DALIAI ir visa-i 
šeimai re iškiame gilią užuojautą. 

Irena ir Rimantas Blinstrubai 
Eugenija ir Bronius Blinstrubai 

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 

4005-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - 11-312) 523-0440 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S IR S Ū N U S 

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

1410 So. 50th A ve.. Cicero 
Telefonas (708) 803-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

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

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

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

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

Sally DMMM M . Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

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

PATARNAUJA CHICAGO.JF. BK1 PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652-5245 



DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. kovo mėn. 30 d. 

x „Draugo ' ' koncer tas b u s 
šį sekmadienį, balandžio 1 d.. 
3 vai. (nauju laiku) Marijos 
aukšt . mokyklos salėje Mar-
quette Parke. Dainuos solistai 
Sofija Jonaitytė ir Algirdas Ja
nutas , akompanuos ir savo 
kūrybą parodys pianistas Po
vilas Stravinskas. Visi kvie
čiami. Bilietus galima įsigyti 
Vaznelių parduotuvėje ir prie 
įėjimo. 

x Nuo sekmadienio, balan
dž io 1 d., laikrodis pasukamas 
viena valanda pirmyn — bus va
saros laikas. Pagal naują laiką 
bus pamaldos bažnyčioje, eis
mas ir prekyba. Geriausiai laik
rodį pasukti šeštadienio vakare. 

x „Meilės Eliksyro" premje
r a įvyks šeštadienį, balandžio 
28 d., 7:30 vai. vak. Morton mo
kyklos auditorijoje, Cicero mies
t e . Kitas spektaklis bus šešta
dienį, gegužės 5 d., 3 vai. popiet. 
Bilietus į abu spektaklius jau 
galima įsigyti Vaznelių Gifts 
International prekyboje. Ten 
taip pat galima rezervuoti vie
tas autobusams, kurie paims no
rinčius važiuoti iš Marąuette 
Parko ir Brighton Parko. 

x Po 10 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių Jonas Kaunas, V. Žukaus
kas, M. Genčius, J. Laucius, 
Bronius Užusienis, E. Vodo-
polas, Aleksandras Žukas, 
Leonas Baltušis, Vida Petru-
lionis, Bronius Konauka. Vacys 
Narkevičius, J. Krumplys. Kaz. 
Salys, Albinas Šležas, S. Užupis, 
S. Tamašauskas, A. Poškai-
tienė, B. Podis, L Ruginis, 
L.Zeruolis. Visiems tariame 
nuoširdų ačiū 

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

(sk) 

x Dėmesio! Dėmesio! Šį šeš
tadienį, kovo mėn. 31 d.. 5 v.v. 
Ateitininkų namuose, Lemonte, 
ateitininkai sendraugiai rengia 
šeimynine arbatėlę, kurioje 
dalyvaus du įdomūs svečiai (vie
nas iš Lietuvos). Visi, kas gali. 
prašomi dalyvauti. Prašome 
pasistengt atvykti, nes svar
biems ir įdomiems reikalams 
visada galima surasti laiko! 
Laukiama gausaus nar ių 
atsilankymo! 

(sk) 

x KASOS, liet. federalinės 
kredito unijos Chicagos skyriai 
neveiks šeštadienį, kovo 31 d. 
Bus apskaičiuojami ketvirčio 
procentai. 

(sk) 

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

(sk) 

x Šiandien, kovo 30 d., 3 
vai. Chicagos miesto centre — 
Daley Plaza bus demonstracijos 
už Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimą. Visi kviečiami de
monstracijose dalyvauti. Auto
busai bus iš visų vietų ir veš į 
miesto centrą. Bus specialūs 
plakatai. Moterys prašomos dė
vėti tautinius drabužius. 

x Ryšium su demons t r ac i 
jom ir kitais įvykiais Kazio Bra-
dūno paskaita šio penktadienio 
vakare Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje atšaukiama. Pa
skaita atidedama vėlesniam lai
kui. 

x Manigi rdas Motekai t i s , 
visiems žinomas p ian is tas , 
akompanuos vargonais Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje religiniame koncerte ba
landžio 8 d. 3 vai. p.p. Šį reli
ginės muzikos koncertą ruošia 
parapijos klebonas kun. J . Ku-
zinskas ir rengimo komitetas 
kartu su choro valdyba. Daly
vaus 4 solistai ir 22 asmenų 
orkestras. Diriguos muz. An
tanas Linas. Bilietus galima 
gauti klebonijoje ir J. Vaznelio 
parduotuvėje. 

x Visus š i rd ingai kviečia
me prie pirmą kartą Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, ruo
šiamo VELYKŲ STALO! Jis 
bus padengtas balandžio 22 d., 
sekmadienį, po šv. Mišių. Vietas 
prašome užsisakyti p a s D. 
Šlenienę, tel. (708) 257-2034) ar 
ba B. Nainienę, t e l . (708) 
257-6641. 

(sk) 

x Didelės demons t rac i jos 
b u s Washingtone prie Kapi 
toliaus balandžio 4 d., trečia
dienį, 11 vai. ryto. Chicagos lie
tuviai registruojasi Seklyčioje, 
tel. 1-312-436-0197. arba Le
monte tel. 1-708-257-6777. Iš 
Chicagos autobusai išvažiuoja 
antradienio, balandžio 3 d., 
vakare, grįžta ketvirtadienį, 
balandžio 5 d. 

x Vytau tas G e d g a u d a s , 31 
metus redagavęs „Dirvą", bus 
pagerbtas šių metų spalio 21d. 
jubiliejiniam bankete Chicagos 
Martiniąue restorano pokylių 
salėje. 

x Šv. Kryžiaus l igoninė pa
deda sergantiems „Multiple 
Sclerosis" ir šeimoms. Tos 
grupės žmonėms susirinkimas 
bus balandžio 4 d., trečiadienį, 
nuo 7 iki 9 vai. vakaro. Dėl in
formacijų galima pasiskambinti 
iš anksto tel. 1-312-471-7300. 

x Ats iuntė po 15 dol. už 
ka lėd ines kor te les ir kalen
dorių Antanas Diržys, Lucia 
Tarvydas, K. Martinkus, V. 
Švabas, Kazys Gricius, A. Pu-
zinas, M. Abromaitis, Vladas 
Plepys, D. Navickienė, E. 
Ba l t ruša i t i enė , Ged iminas 
Lieponis. Už aukas tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Seselė Sa lva tora , SSC. 
reiškia gilią padėką visiems, 
kur i e pa re i škė nuoširdžią 
užuojautą ar malda šv. Mišių 
auka staigiai ir netikėtai mirus 
jos broliui kun. Povilui Ciuckiui 
Lietuvoje. Jo prisiminimui ski
r ia auką 20 dol. „Draugui". 
Reišk iame užuojautą ir 
dėkojame už auką. 

x Izabelė Stončienė, Chica-
go, 111., buvusi aktyvi lietuviškų 
organizacijų darbuotoja, „Drau
go" rėmėja, atvyko į „Draugą", 
įsigijo naujausių leidinių ir pa
aukojo 25 dol. dienraščio stip
rinimui. Labai dėkojame. 

x J o n a s Vain ius iš New 
York, darbovie tės la ikinai 
atkeltas dėl darbo į Chicagą, 
buvo užsukęs į „Draugą", pasi
rinko įvairių leidinių ir dienraš
čio palaikymui įteikė 20 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

Solistės iš Vi.maus Jaunimo centre po koncerto. Iš kairės: dr. Vitalija Vasaitienė, sol. Sigita 
Trimakaitė, muz. Alvydas Vasaitis, sol. Aldona Vilčinskaitė-Kisielienė ir kt. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

x Nepriklausomai Lietuvai 
atsikuriant, ši gali būti pasku 
tinė tokio pobūdžio kun. dr K. 
Trimako lydima ke l ionė į 
Med jugor j e , Marijos apsi
reiškimų šventove Jugosla
vijoje Informacijai tel. (708) 
562-8948 (vakare ir savait 
galiais) (sk) 

x Pasau l io lietuvių cen t ru i 
aukojo: Laima ir Vacys Gar-
bonkai, Ona ir Jonas Daugirdai 
- po 1000 dol., Vilija Jakait is 
- 250, Jonas Zubinas — 200. 
Marija Damįjonaitytė-Damas, 
dr. Petras Sūkurys. Bronė ir Vy
tas Volertai, Regina ir Vytas 
Kazlauskai, William Yacullo — 
po 100, Adelheid ir Vaclovas 
Kmkiai, Anna Naumanas — po 
10 dol. Nuoširdžiai j iems dėko
jame! PLC t a r y b a ir va ldyba . 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
R E M AX REALTORS, Rimas 
Stankus , tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x LIETUVA - VOKIETI
J A . Jums pageidaujant, pri
dėjome papildomą kelionę į Lie
tuvą, rugpjūčio 11 iki rugpjū
čio 22 d.: 10 naktų Lietuvoje, 3 
naktys Vokietijoje. P i lna ka ina 
$2.345.00. (LT. INTERNA
TIONAL, INC. (708) 430-7272. 

(sk) 

x Albinas Kurku l i s , akcijų 
brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
Renshavv, Inc . , pa tarnauja 
akcijų, bonų. fondų bei kitų 
vertybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję s k a m b i n k i t e 
312-977-7916. 

(sk) 

x Baltijos r e s t o r a n e ge ra s 
l ie tuviškas m a i s t a s ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais 8100 Ro-
b e r t s Rd., tel . 708-458-1400. 

(sk> 

x ŽAIBAS p r a n e š a : maisto 
produktai ir vaistai jau Vilniaus 
sandėlyje! Per 10 darbo dienų 
jūsų nurodymu bus pristatya. 
Nr. 6 ma i s t as : 5 sv. kumpis, 1 
sv. riešutų sviesto, 5 sv. ryžių. 
1 sv. slyvų, 1 sv. razinų, Vį gal. 
aliejaus. įvairių pusrytinių 
kruopų (cereal), 2 dėž. įvairių ar 
batų, 2 sv. kavos — 100 dol. Nr. 
7 vais tai i r v i t amina i — $115 
dol ŽAIBAS, 9525 S. 79 Ave„ 
Hickory Hills, IL 60457. Tel. 
708-430-8090. 

(sk) 
x Lietuvaitė 16 m. iš Taura

gės nori susirašinėti su tokio 
amžiaus lietuviais Amerikoje. 
Rašyti: Ing r ida i Andriulytei , 
Li thuania , T a u r a g ė 235900, 
Pundz iaus 25-36. 

(sk) 
x P a v a s a r i o pokylyje galė

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. Šis 
pokylis rengiamas Pasaulio lie 
tuvių centre, Lemonte, gegužės 
12 d., 7 v.v. Bilieto kaina — tik 
25 doleriai. Pelnas bus skirtas 
PLC paremti. Skubėkite įsigyti 
bilietų į šį šaunų renginį pas B . 
Kronienę . tel . (708) 968-0184 
a rba PLC rašt inėje, tel . (708) 
257-8787. 

(sk) 

x R o m a s Pūkš tys , T rans -
pak firmos savininkas, prane
ša, kad balandžio mėn. vyksta 
į Lietuvą. Mielai vėl tarpi
ninkaus įvairiais reikalais: pini
gai, palikimai. Transpak, 2638 
W. 69 St., tel . 312-436-7772. 

(sk) 

KR. DONELAIČIO 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
M I N Ė J I M A S 

Vasario 16 dieną minėjome 
Lietuvos NepriKlausomybės 
paskelbimą 1918 metais. Tokius 
minėjimus jau ruošiame ištisus 
72 metus ir su širdgėla prisime
name skaudžią okupacinę Lie
tuvos padėtį. Kovo 11 dieną Lie
tuva nusimetė sunkius vergijos 
pančius ir paskeibė atstatanti 
Lietuvos Nepriklausomybę. Ši 
džiugi žinia žaibo greitumu ap
skriejo platųjį pasaulį. Išeivijos 
lietuviai džiaugėsi šiuo lietuvių 
žingsniu. 

Kr. Donelaičio mokyklos, 
vadovaujamos J. Sirkos, tuoj pat 
kovo 17 d. suorganizavo mokyk
lose iškiimirų?ą L ie tuvos 
Nepriklausomybės atgimimo 
minėjimą. Iški'minga akto da'į 
atidarė mokyt -J. Polikaitis. Jis 
pirmiausia supažindino moki 
mus su paskutiniais Lietuvos 
nepriklausomos valstybės įvy
kiais. Pasakė, kad Lietuvos pre
zidentu yra i š r inktas Vyt. 
Landsbergio, buvęs Sąjūdžio 
sąjungos p i rmin inkas . J . 
Polikaitis sakė. kad visiems 
džiugu su visa Lietuva džiaug
tis ir pergyventi tokius svarbius 
įvykius. Kas bus toliau — neži
noma. Kr. Donelaičio m-los susi
rinko paminėt i tą faktą ir pasi
džiaugti kartu. Buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas. Toliau J. Poli
kaitis pristatė kapelioną kun. 
K. Ramanauską. 

Kun. K. Ramanauskas pasa
kė, kad jau visą savaitę Lietu 
va vėl laisva, ko mes taip 
laukėme ir tikėjomės. Tas lais
vės troškimas buvo m ū s ų 
maldose ir mintyse. Gorbačio
vas pateikė Lietuvai trijų dienu 

ul t imatumą, nes jis laiko, kad 
Lietuvos valstybės atgimimas 
yra nelegalus. Istorija kartojasi 
ta pat i . 1918 m. Leninas pripa
žino Lietuvos nepriklausomybę, 
o kitą dieną jau siuntė į Lietuvą 
kariuomenės divizijas. Tas pats 
buvo ir 1940 metais. Grobuonys 
lieka grobuonimis. Mūsų gink
las y ra tautos dvasia ir tas yra 
s v a r b i a u s i a . Kun . Rama
nauskas pabrėžė, kad jaunimui 
yra didelė garbė priklausyti 
tokiai ryžtingai ir garbingai 
t au ta i . Pabaigai jis sukalbėjo 
maldą, skirtą Lietuvai ir jos 
laisvei. 

Mokyt. G. Sturonienė ap
žve lgė L ie tuvos i s t o r i n iu s 
įvykius. Lietuvių t au ta visados 
pasižymėjo, kaip ta iki tauta . Ji 
nepasidavė nė vienai okupacijai 
ir vergijai. Narsiai kovojo ir 
a t la ikė kryžiuočių puolimus. 
Atlaikė šimtmečius trukusią 
carų okupacinę priespaudą 
Laisvė nėra vien tik šūkiai, bet 
lietuviu aukos. Šiandien Lietu
va j au neklūpo — jau atsistojo, 
nors dar vakarai neskambina 
varpais. Pagarba tiems, kurie 
nesulaukė šios dienos. Mes tu 
rime atgimti kaip dr. J. Basana
vičius „Aušroje" ir V. Kudirka 
..Varpe". 

Mokyt. R. Polikaitytė jautriai 
ir su užsidegimu paskaitė Dega 
tytės eilėraštį skirtą Lietuvai. 

Švietimo tarybos pirm. ir Kr. 
Donelaičio inspektorė R. Ku-
čienė pasveikino visus su Lie
t u v o s a t g i m i m u Šviet imo 
tarybos vardu. Ji pasidžiaugė, 
kad tiek daug mokinių lanko 
Kr. Donelaičio mokyklas ir kar
tu įsijungia į kovą už Lietuvos 
laisvę. Ji sakė. kad Lietuva pa 
rodė ryžtą išsivaduoti, tai ir mes 
tur ime įsijungti į kovą ir padėti 

naujai atgimstančiai Lietuvai. 
Mūsų mokiniai jau yra daug 
atlikę: jie rašė protestų laiškus, 
rasė dienraščiams padėkos laiš
kus už jų palankų atsiliepimą 
Lietuvos atžvilgiu, dalyvavo de
monstracijose. Turime ir toliau 
nesustoti kovoję. Ypatingai šiuo 
metu. kada mūsų tauta taip 
reikalinga mūsų visų, laisvojo 
pasaulio paramos. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J.A. VALSTYBĖSE 

— Dail. Vidos Krištolaity-
t ė s ir Narūno Bukausko meno 
darbų paroda rengiama Aušros 
Vartų parapijos salėje New 
Yorke balandžio 7-8 dienomis. 
Rengia lietuvių organizacija 
„Branduolys". 

— Brooklyno Kul tū ros Ži
d in io tarybos ir valdybos po
sėdis buvo kovo 9 d. Dalyvavo 
kun. L. Andriekus, T. Klimas, 
V. Kulpa, A. Mičiulis, K. Mik-
las, K. Nemickas, kun. A. Pra-
kapas, VI. Sidas, A. Šilbajoris, 
V. Vaičiulis ir A. V akselis. Nu
tarė vykdyti lėšų vajų, rengti 
daugiau renginių, parodų ir kt . 
Mėgint i išgelbėti Kul tū ros 
Židinį lietuviškai veiklai. 

— Kun . Alfredas Žemeikis 
paskirtas Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos klebonu Elizabeth, N.J. 
Jo brolis kun. Petras Žemeikis, 
i lgai buvęs tos parapi jos 
k l ebonas , išvyko į Romą 
studijoms. 

— Okupuotos Lietuvos krikš
č ion ims d e m o k r a t a m s . Vid. 
ir Rytų Europos krikščionių de
mokratų kongrese, kuris vyko 
kovo 24 d. Budapešte, Vengri
joje, atstovavo Viktoras Petkus, 
Egidijus Klumbys, Rolandas 
Dėdinas ir Algirdas Saudargas. 
Išeivijos lietuviams krikščio
nims demokratams atstovavo 
Adolfas Venskus iš Prancūzijos 
ir A n t a n a s Razga i t i s iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių. 

Dir. J. Sirka savo kalboje pa
sakė, kad tai yra naujas isto
rinis įvykis ne tiktai Lietuvai, 
bet ir visam pasauliui. Šiuo jau
dinančiu momentu mes prisime
name tūkstančiais tūkstančių 
tų, kurie buvo ištremti, kalėjo, 
žuvo, šalo Sibiro taigose ir iš
tvėrė žiauriausius persekio
jimus. Nežiūrint visų sunkumų 
j ie liko ištikimi Dievui ir 
Tėvynei. Jų ir visų lietuvių 
maldos buvo išklausytos. Džiau
giantis Lietuvos nepriklau
somybės atstatymu, mes turime 
išreikšti padėką Aukščiau
siajam už jo tėvišką globą ve
dant nualintą Rūpintojėlių šalį 
iš vergijos į laisvė rytą. 

Iškilmingam aktui pasibaigus 
visi susikibę rankomis sudai
navo „Lietuva brangi". Sekma
dienį, kovo 18 d., Švč. M. Ma
rijos Gimimo bažnyčioje lietuvių 
organizacijos surengė iškilmin
gas pamaldas už Lietuvos 
laisve. Šiose pamaldose daly
vavo visų lietuviškų mokyklų 
mokiniai su tautiniais rūbais. 
Mokiniams buvo išdalintos tau
tinės vėliavėlės, kur ias 
parūpino J. Širka. Kr. Do
nelaičio mokyklų mokiniai ir 
mokytojai patarnavo šv. Mi
šiose, dalyvavo procesijoje ir 
padėjo vainiką prie lietuviško 
kryžiaus. 

Nijolė Nausėdienė 

Kr Don .fcio "t mokyklų mokiniai žygiuoja i Lietuvos nepriklausomybes atstatymo prisiminimo 
P«ma • ;ovo 18 d Chicagoje De*inėje - dir. J Širka _ , .., 

Nuotr. J. Tumulais"• 

ARGENTINOJE 

— J u l i u s Kasiulis ir Ade lė 
Š u k y t ė jau visus metus tu r i 
radijo, kuriame liečiami ir lie
tuvių reikalai. Jie dėkingi, kad 
lietuviai prisideda prie to radi
jo išlaikymo ir žinių skleidimo. 

— Moterų d raug i j a „Biru
t ė " atšventė savo 58 metų 
sukaktį. Sukakties metu semi
narijos koplyčioje kun. A. Steig-
vilas atlaikė šv. Mišias už visas 
mirusias draugijos nares, ypač 
u i a.a. Juzę ir Antaną Brazai
čius. „Birutės" draugijos na
muose buvo iškilmingas mi
nėjimas ir užkandžiai. Sveikino 
buvęs teisėjas P. Losa, G. Ma-
rinskas, kun. A. Steigvilas ir kt. 
Bar tu l i enė solo pada inavo 
keletą dainų. 

— A.a. Emilija Sugauž iū tė 
Čepulėnienė mirė sausio 4 d. 
Buenos Aires mieste. Velionė 
kilusi iš Pakapių km., Viešvėnų 
par., Telšių apskr. Argentinoj 
gyveno nuo 1930 m. Dirbo pas 
Cekoslovakų konsulą. Susi
tuokė lietuvių Aušros Vartų 
bažnyčioje 1945 m. Vyras a.a. 
Petras Čepulėnas mirė 1982 m. 
Abu buvo patriotai lietuviai. 

— A. a. P e t r a s Kiškis, 86 
metų amžiaus, mirė Rosario 
mieste. Liūdesyje liko jo brolio 
žmona ir duktė. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse jo brolis 
Antanas Kiškis ir kiti broliai 
bei seserys Lietuvoje. Palaidotas 
po religinių pamaldų Galvės 
kapinėse. 

OK. LIETUVOJE 

— Kaune a t s ikū rė Lietuvos 
Šaulių sąjunga vasario 15 d. 
Šiuo metu Lietuvoje yra per 
3000 šaulių. Atkūrimo konfe
rencijoje dalyvavo 128 delegatai 
ir 62 svečiai, priėmė laikinąjį 
s ta tu tą ir išsir inko centro 
valdybą. Jos pirmininku tapo 
Aleksandras Bendinskas. Kon
ferencija įgaliojo centro valdybą 
birželio 23-24 d. Kaune surengti 
suvažiavimą. \ šią atkuriamąją 
konferenciją buvo nuvykęs iš 
Amerikos Mykolas Abarius, 
Šaulių sąjungos pirmininkas, ir 
jis buvo išrinktas centro val
dybos garbės pirmininku. 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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