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Lietuvoje kartojasi 
Sovietų smurtas 
Zigmo Vaišvilos pareiškimai 

Vilnius . 1991 kovo 21. - Lie
tuvos Parlamento informacijos 
biuras išleido papildomą prane
šimą apie incidentą Vilniuje, 
kur Sovietų .Juodosios beretės"' 
— specialaus OMON dalinio 
saugumiečiai užpuolė lietuvius 
sargybinius. Patvirtinama ži
nia, kad lietuviai neturėjo gink
lų. Sovietai taip pat pasakė, kad 
nerado ginklų Trys lietuviai 
buvo sužeisti, du iš jų buvo 
laikomi be medicininės pagal
bos ilgas valandas. 

Anksčiau praneštos žinios ati
t inka papildomom žiniom, tik 
buvo ne šeši, bet septyni lietu
viai. Penki sugebėjo pabėgti ir 
keturi iš jų nebuvo sužeisti, bet 
vienas y ra ligoninėje su kulka 
kirkšnyje. Du sužeistieji buvo 
laikomi Sovietų kariuomenės 
patalpose Vilniuje. 

Le i s ta tik pamaty t i 
Po ilgų pasitarimų tarp Lietu

vos vyriausybės atstovų ir So
vietų komendanto buvo leista 
Lietuvos Sveikatos ministeriui 
dr. Juozui Olekai ir Vidaus rei
kalų ministerijos atstovui įeiti 
j pastatą, kuriame buvo laiko
mi du lietuviai. Olekai nebuvo 
leista iš art i ištirti jų sužeidimo 
stovį, bet vienas buvo mažai 
sužeistas, o kitas turėjo žaizdas 
galvoje ir krūtinėje. Jam reikėjo 
greitos gydytojo pagalbos, gal
būt operacijos, bet nebuvo leis
ta nieko daryti. Pagaliau 2:15 
vai. ryto buvo t ie du sužeistieji 
išleisti, o sovietų ..juodųjų 
berečių" šaudymas įjuos įvyko 
7 vai. vakaro. Pirmajam buvo 
suteikta medicininė pagalba ir 
jis galėjo vykti į namus. Antra
sis buvo nuvežtas į ligoninę. Su
žeista jo galva ir sulaužyti 
šonkauliai. Abu šie lietuviai 
buvo sužeisti, kai jie buvo tem
piami iš jų mašinos toje vietoje, 
kur įvyko šaudymai įjuos. 

OMON y r a visagaliai 
Pasak Lietuvos vicepremjero 

Zigmo Vaišvilos pareiškimo, kai 
buvo susir iš ta su Pabaltijo 
Sovietų divizijos būstine Vilniu
je, kur ios jurisdikcijoje yra 

Sovietų saugumiečiai 
vėl šaudė į lietuvius 

Vilnius. — „Amerikos balsas" 
pranešė, jog Sovietų OMON spe 
cialūs daliniai pradėjo šaudyti 
į neginkluotus Lietuvos Saugu
mo skyriaus pareigūnus trečia
dienio vakare, maždaug 7 vai. 
vak. Lietuviai sargybiniai grįžo 
iš tarnybos pietryčių pasienyje, 
kai jų mašiną stabdė unifor
muoti OMON dalinio vyrai ant 
Lydos kelio. Liudininkai sako, 
kad Sovietų kareiviai pirmieji 
pradėjo šaudyti į orą ir po to i 
lietuvių mašinos padangas. 
Visa tai vyko mieste Cvirkos ir 
Pylimo gatvių sankryžoje. Kai 
čia autobusiukas atsimušė į 
medį ir buvo sovietų apšaudo
mas, t rys lietuviai iš jo pabėgo 
Vienas iš mašinos buvo iškeltas, 
kaip atrodė, be gyvybės ženklų. 
Bet sakoma, kad vienas atvyko 
į Parlamento rūmus su šoviniu 
jo strėnuose ir buvo nuvežtas į 
ligonine, kurioje mirė. Tačiau 
liudininkai sako, kad kiti keturi 
lietuviai buvo sovietų kareivių 
nuvesti iš tos vietos, palikus 
sužalotą autobusiuką Vienas 
lietuvis atrodė buvo nešamas 
jau miręs. Mašina važiavo 7 lie
tuviai. 

OMON daliniai, buvo pasakyta, 
kad jie nieko bendro su tuo inci
dentu neturi ir sužinoję tik po 
valandos. Pulk. Mironenko, di
vizijos vado pavaduotojas, pasa
kęs, jog OMON veikia savo nuo 
žiūra ir jiems nepriklauso, jie 
nesą sankcionuojami. Vaišvila 
skambino Sovietų Vidaus reika 
lų ministeriui Boris Pugo, pa
reikšdamas, kokius agresijos 
veiksmus naudoja OMON dali
niai paskutiniu metu Lietuvoje, 
įskaitant ir Lietuvos Saugumo 
skyriaus direktoriaus Audriaus 
Butkevičiaus areštą. Min. Pugo 
pažadėjęs rytoj atsiųsti asmenį 
ištirti įvykiams. 

Ginklų ne ras t a 
Taip pat pranešama dar kar 

tą. jog Sovietų neteisėtai paskir
tas generalinis prokuroras Anta
nas Petrauskas atsisakė išleisti 
direktorių Butkevičių, nežiū
rint, kad iš Maksvos jam buvo 
įsakyta išleisti. Ši kartą Vilniu
je kariniu pajėgų prokuroras 
Ušenin perdavė įsakymus Vil
niaus karo komendantui Geor-
gij Byelous, kuris savo keliu įsa
kė Petrauskui įsakyti paleisti 
tuos du lietuvius. Petrauskas ir 
vėl atsisakė tai daryti. Pagaliau 
min. Vaišvila galėjo pasiekti 
Petrauską karo komendanto 
įstaigoje 2:45 vai. ryto. Pet
rauskas j am pasakęs , kad 
OMON bandė sustabdyti Sau
gumo darbininkus dėl to, kad 
J i e transportavę ginklus", bet 
ir Petrauskas pripažinęs Vaiš
vilai per telefoną, kad „ginklų 
nebuvo rasta". 

Zigmas Vaišvila. 
Lietuvos Respublikos ministerio pir
mininko pavaduotojas, informuoja 
apie paskutinius įvykius Vilniuje. 

Ir jiems kartais 
nesuprantama 
Busho politika 

Chicago. - JAV Kongreso 
nariai, dėkodami už JAV LB Vi
suomeninių reikalų tarybos iš
leistą albumą ..The Gift of Vil
nius", savo padėkos laiškuose 
pastebi, kad tai labai svarbi Vil
niaus kruvinųjų įvykių doku
mentacija. Kaip žinia, šis 
albumas buvo įteiktas visiems 
JAV Kongreso nariams. 

JAV LB krašto valdybos pirm. 
dr A. Razma gavo laišką iš 
kongr. Pat Schroeder, kuriame 
ji dėkoja už jo laišką Baltijos 
kraštų klausimu. Ji taip pat 
rašo: „Kartais JAV užsienio po 

Lietuvos Respublikos savanoriai netoli Parlamento rūmų visados yra pasiruošę ne tik saugoti 
šią „Pilėnų tvirtovę", bet ir teikti paramą sužei^ie-iems nuo sovietų dalinių bizūnų ir ginklų. 

Iranas pataria pasitraukti 
Irako prezidentui 

T e h e r a n a s . — Reuteris Lon- islamiškųjų vadų ir Irano šiitų, 
done p ranešė , jog I r a n o „Dauguma Irako žmnių sako, 
prezidentas Hashemi Rafsan- jog jie nebenori savo Bagdado 
jani praėjusio penktadienio mal
dose pareiškė, kad Irako pre
zidentas Saddamas Husseinas 
turėtų „pasiduoti žmonių aliai 
ir pasitraukti". 

Šis Irano prezidento 
pareiškimas įvyko tuo me.u, kai 
Irakas iš naujo susiorganizavo 
savo karines pajėgas gvardiečių 
respublikonų gretose ir pradėjo 
puolimus prieš sukilusius ira
kiečius, kurie reikalauja, kad 
Husseinas pasitrauktų iš Irako 
prez iden to pareigų. Šii tų 
musulmonai, kuriuos remia 
Iranas, pradėjo atvirą kovą prieš 
Husseiną.Jie yra paėmę 12 
Irako miestų savo kontrolėn. 
Praėjusį savai tgal į įvyko 
nuožmi kova, kai juos užpuolė 
Husseino kareiviai ir išžudė 
daugiau kaip 500 savo brolių 
irakiečių. 

Ka ro žaizdos neužgijo 
Teherano viešas pasisakymas 

prieš Iraką ir palaikymas tų 
kur ie išėjo į kova pr ieš 
Husseiną, reiškia pirmą kartą 
iškilusį klausimą, kad prieš 
metus atnaujinti diplomatiniai 
ryšiai neišgydė dar tų žaizdų, 
kurios liko po 8 metų karo su 
Iranu. Čia vėl išryškėjo kova 
tarp I rako fundamentalistų 

vyriausybės ir nori pradėti 
valdytis patys", kalbėj Irano 
prezidentas. „Jei žmonės sako. 
kad jie yra pasiruošę priimti 
griuvėsius, kuriuo.-jūs padarėte 
ir j iems palikote.jūs tur i te 
su t ik t i su žmo :ų valia'*, 
kreipėsi prez. Rafs njani tiesiog 
į Husseiną. 

Paiūlė Koalciją 
Rafsanjani siūlė sudaryti 

I rako koaliciją iš I rako 
valdančiosios Baath partijos ir 
esančių stiprių grupių Teherane 
ir Sirijos Damaske, nes pra
laimėję karą Baath partijos 
nariai nebegali toliau vieni 
valdyti Irako.Įdomu, kad Irano 
prezidentas Raf-anjani nesiūlo 
įvesti islamiškojo fundamenta
lizmo vyriausybės Irake, kaip 
kad yra Teherane. J i s taip pat 
nieko neužsiminė ir apie Irako 
lėktuvus, kurie buvo atskraidin
ti prasidėjus karui su sąjun
gininkais. 
Valstybės depar t amentas 

pranešė, jog neramumai Irake 
tęs ias i miestuose ir mies
teliuose. Departamento kalbė
tojas Richard Boucher pasakė, 
kad kovos vyksta pietų Irake ir 
perėjo į kurdu sritį šiauriniame 
Irake. 

Armėnai tebegyvena palapinėse 
Sp i t ak , Armėnija. — Vy

riausybė čia pripažįsta, jog po 
įvykusio 1988 metais žemės 
drebėjimo, dar nebuvo galima 
grįžti į normalų gyvenimą. 
Maždaug 80^r iš 250.000 nu
kentėjusių žmonių tebegyvena 
pa lap inėse a rba l a ik inose 
sus i r ę s tų lentų pa š iū r ė se . 
Praėjus 2 metams po žemės 
drebėjimo, atstatymo darbai 
nepajudėjo. Vyriausybė teigia, 
kad to neglima atlikti dėl 

litika gali būti sunkiai supran
tama. Štai, mes pasiuntėme 
visą Amerikos karišką jėgą 
susidoroti su Saddam Husseinu 
už tai. kad jis aneksavo savo 
kaimyną, tuo tarpu mes tik 
„mirktelim 

ekonominių -alygų visoje 
Sovietų Sąju-goje ir dėl 
„ t a u t i n i n k u «ovos pr ieš 
Kremlių". Visa kas buvo šiek 
tiek gero padar>ta, yra šalpos 
organizacijų atlikta. Armėnai 
nedalyvavo tame Gorbačiovo 
kovo 17 dienos i ėrendume. ne
žiūrint Kremliaus spaudimo. 
Gorbačiovas bu\ > pažadėjęs, jog 
per 2 metus ši žemės drebėjimo 
paliesta vietov> bus atstatyta, 
tačiau savo ž džio netesėjo. 
Armėnai yra dėkingi savo 
tėvynainiams žjūryje, kurie 
padeda su sa^) siuntiniais, 
pasakė Ashot Sarkisian, Armė
nijos Raudonoj-* kryžiaus pir
mininkas 

Sovietai neratifikuoja 
sutarčių dėl kariuomenės 

išvežimo iš Vokietijos 
Nesilaikoma pasirašytų susitarimų 

— Kurdai - <ilėliai Irako 
Gorbačiovui, kai šiaurinėje dalvj skelbiasi paė 

jis mėgina susidoroti su nepri- m e K i r k u k o m ,P . r t . Kurdai pra 
klausomybės sąjūdžiais Estijoje, d ė j Q v e g t i p i a t a i l . n a s t o kova už 
Latvijoje ir Lietuvoje, nors šie g a v o t e i s e s k u r l(lS I r a k o p r e 7 
kraštai buvo aneksuoti prieš 50 Husseinas prieš porą metu žudė 
m e t u • nuodingomis dujomis. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Jordano vyriausybei JAV 
Kongresas sustabdė skirtą para
mą, nes karalius Husseinas ka
ro metu visada palaikė Irako 
prez. Saddamą Husseiną. 

— Berlyne vokiečių žinių 
agentūra praneša, jog didėja vo
kiečiu nepasitenkinimas, kad 
Sovietai pasigrobę be vyriau
sybės žinios išsivežė į savo prie
globstį buvusį vokiečių komu
nistu vadą Honeckerį. 

— Danijos Užsienio reikalų 
ministerija atmetė Sovietų Są
jungos protestą prieš ryšius su 
Pabaltijo respublikomis ir pa
tarė Kremliui greičiau pradėti 
derybas dėl jų nepriklausomy
bės pilno atstatymo. Sovietai gi 
sako. kad tai kišimasis į jų vi
daus reikalus. 

— Italija paprašė Graikijos 
vyriausybę išduoti palestinietį 
Abdulrahim Khaled. kuris buvo 
pagrobęs Achille Lauro laivą, 
kai iš jo vėliau buvo išmestas 
nušautas amerikietis žydas. Ita
lijos teismas jį nuteisė už akių 
kalėjimo bausme visam amžiui. 

— Rytų Vokietijoje daug bu
vusios slaptosios Stasi policijos 
vyresniųjų narių yra pabėgę į 
Sovietų Sąjungą ir ten gavę vėl 
geras tarnybas, rašoma vokiečių 
spaudoje. 

— Bangladešo ministerio 
pirmininko vietai užimti nuomi-
nuota pirmą kartą moteris Kha-
leda Zia. kuri vadovauja 
Bangladešo tautinei partijai, 
laimėjusiai rinkimus. Tai bus 
pirmoji moteris tose pareigose 
musulmonų krašte. 

— Etiopijoje jau 16 metų ko
voja partizanai, norėdami paša
linti prezidento Mengistu Ma
riam komunistinę vyriausybę. 
Šią savaitę partizanai netoli 
sostines Addis Ababa paėmė di
delį ginklų arsenalą ir nužudė 
maždaug tūkstanti valdžios ka
reiviu. 

— Jugoslavijos kariuome
nės vadovybė pranešė, jog jos 
daliniai nesikiš i politinius kraš
to reikalus, kai Serbija ir Kro
atija nori išstoti iš federacijos ir 
atskirai tvarkytis. 

— Vokietijoje pirma karta 
vokiečių istorijoje, teismo spren
dimu, ištekėjusios moterys galės 
naudoti savo mergautinę pavar
dę. Karlsruhe federalinis kon
stitucinis teismas pareiškė, kad 
vyras ir moteris turi tas pačias 
teises ir gali naudoti savo 
pavardes būdami motervstėie. 

Maskva . — Vokiečių žinių 
agentūra iš Berlyno praneša, jog 
šios savaitės pradžioje daugiau 
kaip tris valandas Vokietijos 
Užsienio re ika lų minister is 
Hans-Dietrich Genscher kalbė
josi su Sovietų prez. M. Gorba
čiovu Kremliuje, diskutuodami 
mirties taške įstr igusias nusi
ginklavimo derybas bei kitas 
problemas. 

Po p a s i t a r i m o įvykusioje 
spaudos konferencijoje vokiečių 
ministeris Genscher pasakė, jog 
jis ir Sovietų Sąjunga negalėjo 
nieko gero sutarti ir esami skir
tumai nebuvo išlyginti. Praėju
sią savaitę ir Valstybės sekreto
riui J. Bakeriui nepavyko tuo 
pačiu klausimu su Sovietų vy
riausybe susitarti. Rytų-Vakarų 
sutartis dėl konvencionalinių 
pajėgų sumažinimo pakibo ore. 
Bet Genscher pasakė tikįs, kad 
sprendimas bus surastas . Dau
giau ką nors pasakyti jis atsisa
kė. 

Keičiama užs i en io pol i t ika? 
Vakaruose kel iamas klaus -

mas, ar Sovietai nenori atsisa
kyti nuo tos sutarties, kuri bi ,vo 
pasirašyta lapkričio mėnesį, 
kurioje buvo nustatytas karinių 
dalinių sumažinimas. Žinoma, 
kad Sovietai tuos dalinius per
grupuoja, o ginklus išveža i ta> 
sritis, kurios neįeina į sutarties 
rėmus, bet jų nesunaikina, kaip 
kad buvo susi tar ta . 

Taip pat jau keliamas Sovietų 
užsienio politikos klausimas, ar 
Sovietai negrįžta prie šaltojo 
karo strategijos. Užsienio rei
kalų ministerio Ševardnadzės 
pasitraukimas, sugriežtinta pa
ties Gorbačiovo vidaus politika, 
kariškas smurtas Pabaltijo res
publikose ir a iškus kariuome
nės v a i d m e n s pad idė j imas 
Kremliuje, kaip Vakarų politi-

Baigė 287 metų 
tarnybą 

Gibra l t a r a s . Reuteris prane
ša, jog Anglijos daliniai kovo 18 
d. baigė savo tarnybą ir oficia
liai perdavė Gibral taro saugu
mo atsakomybę Ispanijos žinion, 
tuo užbaigdami 287 metų rūpi
nimąsi jo apsauga. Trečiasis 
Britanijos batal ionas iškilmin
gai nuleido savo karališkąją vė
liavą, dalyvaujant oficialiems 
abiejų kraštų atstovams,ir kara
liškasis batal ionas baigė savo 
tarnybą, kuri buvo pradėta 1704 
metais. Ispanija yra atsakinga 
už Gibraltaro sąsiaurį, kuris 
dabar įeina į NATO paskirtį. 

nės veiklos ekspertai mano, kad 
Maskva keičia savo politiką už
sienio atžvilgiu. Vokiečiai pas
tebėjo, kad Gorbačiovas negavo 
savo parlamentarinio ratifikavi
mo dviems sutartims, kurios lie
čia Vokietijos-Sovietų susitari
mus, liečiančius Vokietijos su
jungimą. Tos dvi sutartys, ku
rios nepatvirtintos, y ra Sovietų 
kariuomenės išvežimo reikalu iš 
buvusios Rytinės Vokietijos sri
ties. 

Žodžių re formos 
Genscherio šio vizito tikslas 

buvo išs ;aiškinti paties Gorba
čiovo ir Maskvos pozicijas po Vo
kietijos susijungimo. Diploma
tai sako, jog Gencheris tegalėjo 
pasakyti tik tiek, kad Gorbačio
vas esąs nutaręs ir toliau tęsti 
reformas. Pasitarime visur da
lyvavo ir Užsenio reikalų min. 
A. Bessmertnykas. Genscheris 
tik vieną klausimą stipriai 
komentavo, tai buvusio komu
nisto vado Ericho Honeckerio 
s'.aptą perkėlimą į Sovietų Są
jungą iš Rytinės Vokietijos da
lies be vokiečių žinios. J i s 
pasakęs sovietams, kad tai at
silieps į jų santykius. Sovietai 
teisinosi, sakydami, jog Hone-
ckeriui būtinai reikėjo išskirti
nės medicininės priežiūros, to
dėl įis ir tureio būti perkeltas į 
Sovietų Sąjungą. 

Genscheris taip pa t prašęs, 
kad sovietų vokiečiams būtų 
suteikta autonominė teisė, ku
rie nenori grįžti į Vokietiją. 

— V a l s t y b ė s s e k r e t o r i u s 
James Baker III pasitiko JAV 
vyriausybės vardu aerouoste at
vykusį Lenkijos prezidentą Lech 
VValesą. 

— J A V S e n a t o ir Atstovų 
rūmų vadams tereikėjo 15 mi
nučių laiko, kad patvirtintų dar 
30 bilijonų dolerių išpirkti susi-
bankrutavusių taupymo bend
rovių žmonių santaupoms. Se
natas tuoj priėmė specialų įsta
tymą. 

— I r a n o Užsienio reikalų 
ministeris sekmadienį pareiškė, 
jog a tnauj ins diplomatinius 
••yšius su Saudi Arabija ir tuo 
baigs didžiausią skilimą islamo 
pasaulyje, pranešė Omano žinių 
agentūra. 

Sovietų pasiuntinys — 
griežtosios linijos 

komunistas 
Washingtonas . AP žinių pra

nešimu. Viktoras G. Komplek-
t o v a s . i l game t i s Sovietų 
Sąjungos d ip lomatas , tu r į s 
griežtojo komunisto reputaciją, 
pask i r tas naujuoju Sovietų 
ambasadoriumi Washingtone. 
V. Komplektovas yra 59 m. 
amžiaus specialistas JAV ir 
Lotynų Amerikos kraštams, 
pakei tęs A. Bessmertnyką, 
kur is perėmė Sovietų Užsienio 
reikalų ministerio postą, kai 
pas i t raukė E. Ševardnadzė, 
įspėdamas visus, kad Sovietų 
Sąjunga artėja prie diktatūros. 
Sovietų ekspertai sutinka, kad 
šis paskyr imas d a r labiau 
sustiprino Kremliuje senųjų ko
munistų įtaką. Kai pastarieji 
įgavo d a u g i a u te is ių , t a i 
liberalių pažiūrų reformų ir de
mokratinio nusistatymo asme
nys pasitraukė iš pareigų arba 
buvo ir atleisti. Komplektovas 
Sovietų ambasadoje Washingto-
ne yra ėjęs įvairias pareigas 
prieš užimant Užsienio reikalų 
viceministerio pareigas. 

KALENDORIUS 

Kovo 22 d.: Benvenutas. Kot
ryna. Gedgaude. Gedgaudas. 
Gente. Linas. 

Kovo 23 d.: Turiliejus. Akvi 
le. Medginas. Pelagija. Viskan
te 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 5:53. leidžiasi 6:04. 
Temperatūra dieną 701.. nak

tį 53 I. 
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IV PLS ŽAIDYNĖMS 
ARTĖJANT 

(Tęsinys) 
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Po apsilankymo Panevėžyje ir 
Šiauliuose susitikau su Telšių 
vicemeru Mindaugu Sebeckiu; 
jis žaidęs su mano broliu už 
Telšių „Džiugą" ir gerai 
prisimenąs ir mano laikus. 
Trumpo priėmimo tikslas — 
gauti Telšiams bent vienas IV 
PLS Žaidynių futbolo varžybas. 
Tačiau šis reikalas priklauso 
nuo organizacinio štabo. 

Palangoje puikios teniso aikš
tės vyrų ir moterų A klasės var
žyboms. Čia klubas su visais pa
togumais ir kambar ia i s 
nakvynei. Čia vyks ir sportinių 
šokių varžybos. Klaipėdoje taip 
pat geros teniso aikštės vyrų ir 
moterų B klasės ir jaunių varžy
boms. Klaipėdoje dar bus spor
tinių šokių varžybos ir futbolas. 
ChicagoFK „Lituanica" vyksta 
su vyrų ir senjorų komandomis. 
Keletas futbolo rungtynių vyks 
Kretingoje ir Gargžduose. 

KITOS SPORTO SAKOS 

Likusių sporto šakų varžybos 
buvo aptartos su tų šakų atsto
vais Vilniuje. 

B u r i a v i m a s vyks Kuršių 
mariose ties Nida. Jachtos vi
siems dalyviams bus duodamos; 
galima atsigabenti savo bures. 
Varžybos bus „optimistų", jach
tomis, burlentėmis ir kreise
rinėmis jachtomis 25 bei 30 
pėdų. Jachtų įgulos bus suda
romos atvykus. Apdovanojami 
bus pirmųjų 6 vietų laimėtojai. 
Pirmoji diena sk i r iama 
susipažinimui ir treniruotėms. 

P l a u k i m o v a r ž y b o s bus 
puikiame olimpinio dydžio ba
seine vandens sporto rūmuose 
Vilniuje. Tai vienintelė sporto 
šaka, kur Lietuvos plaukimo 
pirmenybės vyks kartu su D7 
PLS žaidynių varžybomis. Iš 
Lietuvos šioms varžyboms yra 
114 dalyvių (Varžybų programa 
pateikiama atskirai. (Red.). 

Lengv. at let ikos varžybos 
vyks Vilniuje. (Programa patei
k iama a t sk i ru praneš imu. 
Red.). Rugpjūčio 4 d. numato
mas bėgimas Trakai-Vilnius. 

Stalo ten isas vyks Alytuje. 
Atrodo, kad rimtą pasiprie
šinimą žada duoti mūsų senjo
ra i — dr . A. Saunoris iš 
Hamiltono, 6 metus iš eilės 
buvęs Sov. Sąjungos meisteris; 
Jonas Nešukaitis iš Toronto, il
gus metus vienas iš geriausių 
lietuvių žaidėjų, ir Juozas 
Baltrus iš Chicagos, dabartinis 
Illinois valstijos senjorų meis
teris. 

Alytuje dar vyks aviamodelių 
varžybos: laisvai skraidančių ir 
radiju valdomų. 

B a d m i n t o n o ir r a t u o s e 
(dviejų ratų) su žirgais varžybos 
bus Raseiniuose. Tų sporto šakų 
atstovai visais būdais bandė 
a i Akinti, kokios puikios bus tos 

varžybos Raseiniuose ir kaip 
puikiai jie priims svečius, kad 
tik a t s i ras tų nors v ienas 
dalyvis. 

Kalnų laipiojimo varžybos 
bus Everesto kalne, o slidinė
jimo — Kaukazo kalnuose. (Sli
dinėjimo programa pateikiama 
atskirai. Red.). Tačiau čia 
svečiai turės užsimokėti kelionę 
doleriais iš Vilniaus ir atgal į 
Vilnių (maždaug 140 dol.). 

Prie visų tų varžybų bus pri
dėtos lar kelios naujos, ta i kėg-
liavimas, kuris vyks Šiauliuose, 
ir ooksas bei imtynės, kurios 
vyks Vilniuje. 

Baigdamas noriu priminti, 
kad visi sporto klubai ir visų 
sporto šakų vadovai iki 
balandžio 1 d. privalo prisiųsti 
vykstančių sąrašus su paso 
didumo nuotraukomis, gimimo 
data ir vieta, tėvo vardu, o 
moterys ir mergautine pavarde. 
Pagal tuos sąrašus Lietuvos or
ganizacinis štabas atsiųs iškvie
timus vizoms gauti. 

V. G. 

KALNŲ S L I D I N Ė J I M O 
VARŽYBOS 

Lietuvos Kalnų slidinėjimo 
federacija praneša, kad IV-jų 
PLSŽ-nių kalnų slidinėjimo 
varžybų data yra pakeista. Nau
joji data - 1991 m. l iepos 23-25 
d. Varžybos įvyks Kaukazo 
kalnuose, Elbruso kalno šlaite, 
Gruzijoje. 

Varžybų p r o g r a m o j e — sla
lomas ir didysis slalomas šiose 
klasėse: jaunių ir mergaičių 16 
metų ir jaunesnių, vyrų ir mo
terų 17-29 m. imtinai, 30-44 m. 
imt., 45-54 m. imt. ir 55 m. ir 
vyresnių. Klasifikacija — pagal 
dalyvio amžių varžybų pirmąją 
dieną (liepos 24). 

Varžybų v y k d y m o datos; 
liepos 22 d. — išvykimas iš 
Lietuvos į Kaukazą; liepos 23 d. 
— slidinėjimas — treniruotė; 
liepos 24-25 d. — varžybos; 
liepos 26 d. — grįžimas į Lietu
vą, liepos 27 d. — dalyvavimas 
žaidynių atidaryme Kaune. 

Dalyvių reg is t rac i ja , nuro
dant varžovo gimimo datą, lytį 
ir klubą, turi būti pasiųsta, per 
JAV ar Kanados išvykos komi
t e t u s Lie tuvos Kalnų 
slidinėjimo federacijai iki 
gegužes 1 d. 

Algis Rugienius. Detroito „Kovo" pirmininKas.ir Vytautas Grybauskas. ŠALFAS s-gos JAV 
spor t in inkų į IV PLS žaidynės išvykos komitete vicepirm., prie Lietuvos žemėlapio aptaria išvykos 
deta les . 

berniukams ir mergaitėms, o 
gal net ir veteranams. Prie
auglio klasės: gimusieji 1974-75 
m., 1976-77 m. ir 1978 m. ir jau
nesni. Šios papildomos klasės ir 
jų programos bus nustatyta arti
moje atei tyje , atsižvelgiant 
į pareikštus pageidavimus. 

IV P L S Z . LENGVOSIOS 
A T L E T I K O S VARŽYBŲ 

NUOSTATAI 

P a s a u l i o l i e tuv ių sporto 
žaidynių lengvosios atletikos 
varžybos vykdomos Vilniuje, 
rugpjūčio 1, 2 ir 3 dienomis. 

Varžybose dalyvauja visi 
užsienio lietuviai, pareiškę norą 
dalyvauti varžybose, ir Lietuvos 
Respublikos sportininkai pagal 
patvirtintus 1991 m. lengvosios 
atletikos varžybų nuostatus. 

Varžybų programa: 
Mote r ims — 100 m, 200 m, 

400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m. 
100 m b/b, 400 m b/h, šuolis į 
tolį, šuolis į aukštį, rutulio 
stūmimas, disko metimas, ieties 
metimas, estafetė, 4 x 100 m, 4 
x 400 m, 5 km sportinis ėjimas, 
8 - kovė (suaugę, jaunimas, 
jauniai). 

V y r a m s - 100 m. 200 m, 400 
m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 
m b/h, 400 m b/b. 3000 m kl. bėg. 
šuolis į tolį, šuolis į aukštį, ieties 
metimas, disko metimas, kūjo 

metimas, rutulio stūmimas, es
tafetės 4 x 100 m, 4 x 400 m, 20 
km sportini; ėjimas, 10-kovė 
(suaugę, jaunimas, jauniai). 

Rugpjūčio 4 d. bus vykdomas 
bėgimas TRAKAI-VILNIUS 
(apie 30 k), kuriame galės daly
vau t i visi pareiškę pagei
davimą, įvairaus amžiaus kla
sėse. 

J aun imo klasė — gimę 
1972-73 m. Jaunių klasė — gimę 
1974-75 m. 

Šalia vyrų :r moterų varžybų 
numatoma papildomą programą 
turėti ir abiejų lyčių jaunimo ir 
jaunių klasėms ir gal net ir 
jaunesniam prieaugliui bei ve
teranams. Ši papildoma pro
grama bus nustatyta artimiau
sioje ateityje, atsižvelgiant į pa
reikštus pageidavimus. 

PATIKSLINIMAS 

Patiksliname praėjusią savai
tę šiame skyriuje atspausdintą 
pranešimą dėl kėgliavimo var
žybų Chicagoje, š.m. balandžio 
mėn. Turėjo būti: 

Kėgliavimo varžybos vyks 
balandžio 13 d., šeštadienį. 
Laredo Lanes, 3900 W. Colum-
bus, (S-W highway & Pulaski), 
Chicago. 111. Pradžia 12:00 vai. 
punktualiai! Registracija — 
11:00 vai. ryto. 

Kėgliavimo varžybos bus ko
mandinės i r individual inės. 

Nuotr. J. Urbono 

K o m a n d ą s u d a r o 4 mišr ios 
lyties žaidėjai/jos. Dalyvių 
skaičius ir amžius neapribotas. 
Dalyvių registracija — iki 
balandžio 8 d. imtinai, pas 
kėgliavimo koordinatorę Nancy 
Shotas, 7140 S. California Ave., 
Chicago, IL 60629. Telef. (312) 
776-2192. 

DĖMESIO! 
Norintieji dalyvauti IV PLS 

Žaidynių slidinėjimo, lengvosios 
atletikos ir plaukimo varžybose 
raginami nebeatidėliojant (iki 
balandžio 6 d. I registruotis per 
savo klubą, arba tiesiogiai 
kreiptis į atitinkamą išvykos 
komitetą: 

JAV-se — Vytautas Grybaus
kas, 6206 Yellowstone Dr., Port 
O r a n g e , FL 32127. Tel. 
904-761-6301. 

Kanados — R. Sonda, 158 Ho-
ward Park Ave, Toronto, Ont. 
M6R 1V6, Canada. Tel. 416-769-0671. 

Informacijų apie slidinėjimą 
galima sužinoti ŠALFAS s-gos 
slidinėjimo komitete. Kreiptis: 

JAV-se — Vytenis Čiurlionis, 
tel. 216-481-1525. 

Kanadoje — Rimas Kuliavas, 
tel. 416-766-2996. 

Informacijas apie lengv. atle
tikos ir plaukimo varžybas 
teikia ŠALFAS s-gos lengv. 
atletikos ir plaukimo komitetų 
įgaliotinis Algirdas Bielskus. 

Futbolas Chicagoje 

SALĖS PIRMENYBĖS PASIBAIGĖ 

IV PLS ŽAIDYNIŲ 
PLAUKIMO PROGRAMA 

IV-jų PLSŽ-nių plaukimo var
žybos vykdomos kartu su Lietu
vos vyrų ir moterų plaukimo 
čempionatu liepos 31-rugpjūčio 
3 d. Vilniuje. 

Varžybose dalyvauja visi 
pareiškę norą dalyvauti užsie
nio lietuviai ir Lietuvos plau
kikai pagal nustatytus čem
pionato nuostatus. 
Varžybų p r o g r a m a : 

VyTams — laisvu stiliumi — 
50 m, 100 m, 200 m, 400 m. 
1,500 m; nugara, krūtine ir pe
teliške - 50 m, 100 m, 200 m; 
kompleksiniam plaukime — 200 
m, 400 m. 

Moterims: programa ta pati 
kaip ir vyrams, išskyrus — 
vietoj 1,500 m laisvu stiliumi, 
bus 800 m l.s. 

Šalia vyrų ir moterų varžybų 
papildomai numatoma turėti 
programą ir prieauglio klasėse. 

Devynis savaitgalius truku
sios Metro lygos salės futbolo 
varžybos pas iba igė . Jose 
dalyvavo ir F. K. „Lituanica", 
šiuo atveju vadinama „Liths" — 
vyrų ir jaunių komandos. 

Futbolo rungtynės salėje nie
kada nebuvo „Liths" stiprybė. 
Į tokias rungtynes dauguma 
žiūri skeptiškai, galvodami, kad 
jos su tikruoju futbolo žaidimu 
nedaug ką turi bendra. Gal tik 
tiek, kad pats futbolas yra ap
valus... 

Vyrų komandos rungtynia
vimas pirmoje divizijoje ir šiais 
metais nesukėlė jokio susi
domėjimo ne tik žiūrovų, bet ir 
žaidėjų tarpe. Sunku net įsivaiz
duoti, kad iš penkių brolių Jeni-
gų tik vienas retkarčiais tepasi
rodydavo . J u k jie būdavo 
komandos pagrindas. Šiais 
m e t a i s „ L i t u a n i c o s - L i t h s " 

komandos pagrindą sudarė 
svečiai iš Lietuvos. Nors jie 
geros klasės žaidėjai, be t 
rungtyniavimas salėje ir jiems 
buvo neįprastas. Užtruko kiek 
laiko kol susipažino su salės 
žaidimo taisyklėmis ir taktika. 
Pralaimėjus pirmąsias dvejas 
rungtynes, nebeužteko laiko 
atsigriebti — trumpas sezonas. 
„L" komanda po sužaistų 9 su
trumpinto laiko (po 30 min.) 
rungtynių kurių 5 laimėjo ir 3 
pralaimėjo, su įvarčių santykiu 
33:23, užėmė ketvirtą vietą tarp 
8 komandų. Pirmą vietą laimėjo 
lenkų „Rojai Wawel", kuri pra
ėjusį sezoną lauko pirmenybėse 
iškrito iš major divizijos. 

„Liths" entuziastų Ged. Biels-
kaus ir Alb. Glavinsko ini
ciatyva iš priemiesčių gimnazis
tų suorganizuota jaunių koman
da, vado/aujama mokytojo 

F. K. „Li tuanica" talkininkai iš Lietuvos: Giedrius (ingas Roland-sSiniako-
vas. Gediminas Vilkelis ir Artūras Savukynas 

Henry Wind, pirmaisiais metais 
nors ir nepasiekė pažymėtinų 
laimėjimų, bet pasirodė kaip 
puikiai organizuotas „tymas" — 
stropiai lankė treniruotes, laiku 
a tvykdavo į r u n g t y n e s ir 
nesudarė jokių problemų. Jei 
taip ir ateityje veiks, ,,L" 
komanda gali t ikėtis papil
dymų. Major, ar net pirmos 
divizijos žaidėjai neišsivysto per 
mėnesį ar pusmetį. Jaunių 
komandos suorganizavimas yra 
didelis žingsnis į ateitį. 

Dabar, ačiū Dievui, žiemos 
sezonas pasibaigė. Laikas pra
dėti kalbėti, ne tik kalbėti, bet 
ir dirbti, kad vasaros sezonas 
nebūtų kančia, bet malonumas. 
Ir ta i priklausys ne vien nuo 
žaidėjų ir vadovų, bet labai 
didele dalimi nuo rėmėjų ir žiū
rovų. Sudaryk ime bendrą 
„Tymą"! 

Pirmenybės aikštėje prasidės 
balandžio 21 d. 

J . J . 

METINIS SUSIRINKIMAS 

„Lituanica" futbolo klubo 
metinis narių ir rėmėjų susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį, 
kovo 24 dieną. 1:30 vai. klubo 
patalpose. 2614 West 69 St. Bus 
praneš imai apie veiklą, 
renkama valdyba ir svarbiausia 
— informacijos ir paskutinis 
pasi tar imas apie kelionę į 
Pasau l io Lie tuv ių Sporto 
Žaidynes Lie tuvoje . Visi 
susidomėję kviečiami atvykti į 
susirinkimą. 

V a l d y b a 
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ŠALFAS s-gos informacija 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami Kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Crmst ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tai. (1-312) 434-5*4* (veikia 24 vai) 

Pirm . antr . ketv penkt nuo 12 ik- 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)246-0057; arba (708)246-6591 

DR. E. n rCKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

5449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tel. (708) 4220101 
Valandos oagai susitarimą 

Pirma 3 v p p -7 v v . antro 12 30-3 v p p 
trečd jždarytaa ketve! i -3 v D p penktd 

• šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Keazla Ave.. Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagai susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJA! 
Pensininkams nuolaida 

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

507 S. Gllbert, LaGrange IL. 
Tai. (708) 352-4487 

Cardiac Dtagnosis. Ltd 
Marauette 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. Kedzie. Chicago.-H!. 
Tel. (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

.r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. 
Tel. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr. penki 1 2 - 3 V p.p.. ketv 2-7vv 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hlckory Hllls, IL 
1 mylia | vaKarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagai susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Chicago. IL 
Tel. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave , H;ckcy H>lls. IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai parj.il su<;ila'i"i^ 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien i iki 8 vai vak 
isskyus treč Šešt 12 'k- 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IP PROSTATOS 

GYDYMAS BE! CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave., Surte 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Just ice. IL 

Tel. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai | 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Stree» 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42S5 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 12-6. penk' 10-12 16 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 9 5 St . 
Oak Lawn, IL 60453-2533 

Tai. 708-636-3113 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester. IL 60153 

Tel . 708 -531 -1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p , r ketv 2-5 v p p 
Sešt pagal susitarimą 

Kabineto tai. (1-312) 776-2880. 
Rez. (7081 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
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Katalikiška krikščionybė — 

GYVENIMO BŪSENA 
Didžiojo Šeštadienio įspūdin 

gose Velykų vigilijos pamaldose 
daugelyje parapijų matysime 
s u a u g u s i u s žmones , ku r i e 
metus ar ilgiau ruošėsi priimti 
katalikybę, mokėsi tikėjimo tie
sų, krikščioniško-katalikiško 
gyvenimo ir apsisprendė, jog 
katalikiškoji krikščionybė yra 
brangiaus ias tu r tas , dėl kurio 
verta viską paaukoti. Tai verčia 
ir ka ta l ika is gimusius iš naujo 
permąstyt i , kodėl jie y r a ka 
tal ikai . 

Apie ta i rašydamas Our Sun-
day Visitor laikraštyje, kun . J. 
Michael Miller pastebėjo, kad 
nors klausimas „Kodėl a š esu 
kr ikšč ionis" y r a giminingas 
klausimui, „Kodėl aš esu katali
k a s " , j i e n ė r a t ie p a t y s , 
įmanoma būti geru krikščioniu, 
nesan t k a t a l i k u . Bet kun. 
Miller specialiai lietė priežastis 
bū t i kataliku. 

J i s rašo: „Daugumas mūsų, 
kur ie šiandien esame prak
t ikuojantys katalikai, gimėme 
katalikiškose šeimose, kurios 
pareigingai pasirūpino mūsų 
p;:kiikštijiinu. t uo būdu įrašy
dami mus i Bažnyčios gretas. 
Mes buvome katalikais, da r net 
- Muoningi nebūdami, ne nepra 

Kiti už m u s tą apsi-
* idimą padarė. Tokiu būdu 

m e s b u v o m e ir k a t a l i k a i 
kūdikiai ir katalikai vaikai ir 
ka t a l i ka i paaugliai . Bet tų 
aplinkybių nepakanka išaiš
kint i , kode! suaugęs žmogus 
būtų kata l iku" . 

Kadangi katalikų Bažnyčioje 
y ra prakt ikuojamas kiidikių 
krikšti j imas, daugelis žmonių 
save laiko katalikais grynai dėl 
to . kad j i e taip buvo užauginti. 
Dažnai toji iu katalikvKo r*>-;. 

reiškia ir įvairiomis vaikys-^ 
tėję įgytomis apraiškomjs ir 

ženklais: jie dėvi medalikėlius. 
kabina kryžių namuose ant 
sienos, kunigą vadina ,.Tėve", 
a r „Tėveli". Ir jie daugiau 
mažiau išlaiko ryšį su Bažnyčia. 
J i e niekuomet neturėjo ryšio su 
k i t omi s t ikybomis a r reli
gijomis, nors tik epizodiškai 
vykdo r e l i g inę p r a k t i k ą . 
Kadangi jie niekuomet for
maliai neišstojo iš Bažnyčios, jie 
lieka tuo , kuo j ie nuo mažens 
buvo. J i ems buvimas katal iku 
yra panašu i buvimą lietuviu ar 
amerikiečiu. Tai tik gyvenimo 
faktas. 

Beje katal ikybė yra ir stam
bus kul tūr in is reiškinys: ar 
galima įsivaizduoti, pavyzdžiui, 
nekatal iką lenką? Be abejo, 
komunistinėje Lenkijoje užaugo 
gal n e t š imta is tūks tanč ių 
sąmoningai netikinčių žmonių, 
bet j iems neįmanoma reikšti 
savo k u l t ū r i n į i den t i t e t ą , 
nenaudojant katal ikiškų apei
gų, išraiškos formų. Ir nors 
Lietuva niekuomet t a ip visuo
tinai nesutapat ino tautybės su 
k a t a l i k y b e , ka ip Lenki ja 
(Lietuva per visus šimtmečius 
buvo tolerantiškesnė kitoms 
tikyboms* ir nors šiandieninėje 
Lietuvoje vargu ar daugumas 
gyventoju yra sąmoningi, prak
tikuojantys katal ikai , atgims
tančioje Lietuvoje ir t ikintys ir 
net ikintys dalyvauja ir organi 
zuoja manifestacijas, kurios nie
kuomet neapsieina be katalikiš
kų apeigų Ir tai gera. Tai. be 
abejo, vienas stipriausių būdų. 
kaip Dievas žmones kviečia jį 
geriau pažinti, juos patraukia . 
Bet ta i toli gražu ne viskas. 

Anot kun. Miller. suaugę 
žmonės, ar kūdikiais būdami 
krikštyti ar ne. anksčiau ar 
vėliau patys tur i apsispręsti — 
ar likti/tapti katal ikais , ar ne. 
Dažnaiykai tik kultūrinę katali 
kybę turintys katalikai išgirsta, 
kad išganyti gali būti ir neką 
tal ikai . jie kar ta is susimaišo ir 
ją meta , lyg vienintelė priežas
tis, kodėl kas nors norėtų būti 

IŠGAUTI LIETUVOS PRIPAŽINIMUI 
-SUJUNGTOMIS JĖGOMIS 

kataliku, tai kad turėtų bent 
galimybę patekti dangun po 
mirties. Tačiau ir tai nepakan 
karnas argumentas būti katali
ku. 

Kai k a m katalikiškoji krikš
čionybės forma yra idealiausia 
— lygiai tokia, kokią jie patys 
sau susikurtų, jei galėtų ar su 
gebėtų. J iems Katalikų Bažny
čia atrodo esanti lygiai tokia, 
kokios pats Kristus norėtų. Jie 
džiaugiasi jos didingų paminklų 
grožiu, jos puoselėjama kultūra, 
jos giesmių ir muzikos grožiu, 
jos intelektualiniais, moksli
niais lobiais. Jiems taip pat yra 
įspūdinga Bažnyčios kova už 
prispaustuosius, jos plačiašakiai 
labdaros ir artimo meilės dar
bai, jos kankinių ir šventųjų į 
gilią senovę nusiusiančios eilės. 
Tokie ka t a l i ka i patys nu 
sprendė, kokią jie įsivaizduotų! 
tobulą Bažnyčią.ir ją rado. 

Tačiau, kadangi jie įsivaiz
duoja Bažnyčią tobulą, anksčiau 
ar vėliau jie katalikybe nusivils, 
nes anksčiau ar vėliau jie ras, 
kad ji ne tik nepatenkins kokio 
nors jų iš anksto statomo tobuly
bės kriterijumo. bet dar pra 
dės reikalauti , kad jie tą kri 
terijumą savyje keistų. Nes pa
galiau ne žmonės veda Bažny
čią, o Dievas ją, ir dėl toji veda 
žmones, o ne atvirkščiai. 

Ir pats tikėjimas, katalikybė, 
giliausia prasme nėra asmens, 
individo pasirinkimas, net ir su
augusio krikštyto, o Dievo 
žmogui duotoji malonė, kuria jis 
tik pasirenka priimti ar atmes
ti. Tą Kristus sako šv. Jono 
evangelijoje: „Nejus mane išsi
rinkote, bet aš jus išsirinkau ir 
paskyriau, kad eitumėte, duo 
tumėte vaisių ir jūsų vaisiai 
išliktu" <Jn 15:16). Nepasirin 
kęs malonę priimti ir su ja 
kooperuoti, negali žmogus duoti 
Kristaus darbų vaisiaus. Nežiū- j 
r int ka ip a t s i t i k t i n u m ų ! 
apspręsta mums gali atrodyti i 
mūsų katalikybė, Dievo plane į 
atsit iktinumų nėra. Jis pasi-i 
rinko mus ir pakvietė. Jei j 
stovime prieš klausimą, ar rink-1 
tis ar nesirinkti būti kataliku, 
žinokime, kad jau Dievas mus 
yra pakvietęs, rašo kun. Miller. 

•lis toliau rašo: ..Esu katalikas 
ne dėl to. kad buvau pakan
kamai išmintingas, ar doras, ar 
kad padariau pakankamai gerų 
darbų, o dėl to, kad Dievas 
mane pasirinko. O šv. Paulius 
seniai jau rašė. kad Dievas nevi-
sada pasirenka gudriausius (1 
Kor 1:26-28). Vienas kataliku 
rašytojas yra taip parašęs: 
..Mes, gavę katalikybę, esame 
p a n a š e s n i ne į lenktynių 
laimėtoją, o į loterijos laimė
toja". 

„Nors man daug kas Katalikų 
Bažnyčioje patinka, rašo Miller. 
..aš ne dėl to esu katalikas. Tos 
emocinės priežastys, tie dalykai, 
kurie man patinka, teikia pasi
tenkinimą, yra šalutiniai daly
kai, ne priežastys, kodėl esu 
k a t a l i k a s Nors buv imas 
ka ta l iku duoda man labai 
konkrečią pasaulėžiūrą, požiūrį 
į gyvenimą, pasauli. į realybe, 
aš pasi l ieku katal iku, nes 
Bažnyčia mane suformavo tuo, 
kas aš esu. Nors kai kurie reiš
kiniai dabartinėje Bažnyčioje 
mane jaudina, net ir pykina ar 
nuvilia, katalikybė yra mano 
dalis. taip. kaip mano rankos nr 
kojos. Atsisakęs katalikybės, aš 
tapčiau kitu žmogumi". 

Kai per Didžiojo Šeštadienio 
Velykų Vigilijos pamaldas 
pamatome žmones, kurie nere
tas pažinę ir k'tas krikščionybės 
formas pasirenka būti ka
talikais, ir jų skaičiai kasmet 
daugė ja , supran tame , kad 
nesame tik šiaip MN . 0HK 
riški" krikščionys, o konkrečiai 
katalikai krikščionvs, ir kad tai 
sudaro didelį skirtumą 

a.j.z. 

Dėl savo nepriklausomybės 
Lietuva padarė viską, ką galėjo. 
1990 m. vasario mėnesio pabai
goje išsirinko Aukščiausiąją 
tarybą (parlamentą). 1990 kovo 
11 d. Aukščiausioji taryba 
paskelbė atkurianti Lietuvos 
nepriklausomybę, vėliau naujoji 
Nepriklausomos Lietuvos val
džia, visų Lietuvos žmonių 
remiama, atlaikė Gorbačiovo 
užkrautą blokadą, visokius 
grasinimus, grūmojimus. O 
1991 sausio 13 parodė, kad 
Lietuvos žmonės nepaprastai 
didvyriškai moka savo laisvę 
ginti, nuogomis rankomis sto
dami prieš Gorbačiovo atsiųstus 
tankus ir dėl laisvės mirti. Jie 
nepabūgo sovietų kariuomenės 
jėgos, nepabėgo, bet parode 
pasauliui, ko iš tikrųjų Lietuvos 
žmonės verti. Ir pasaulis turėjo 
labai susigėsti. 

Dar daugiau. To Kruvinojo 
sekmadienio ne tik neįbauginti, 
bet dar net padrąsinti. Lietuvos 
žmonės vasario 9 d. demokra
tišku plebiscitu devyniasdešimt 
vienu nuošimčiu balsavusiųjų 
• septyniasdešimt šešiais nuo
šimčiais turinčiu teisę balsuoti) 
pasisakė už nepriklausomybę. 

Ar daug tokių gausių laisvos 
valios pareiškimų yra patyru
sios ir senosios Vakarų 
demokratijos? Visi tie praėjusių 
metų įvykiai Lietuvoje ir lietu
viu tautos bei daugumos kitų 
Lietuvos gyventojų laikysena 
per daug aiškiai įrodė pasauliui, 
o taip pat ir Kremliui, jog Lietu
vos žmonės nenori nieko mažiau 
kaip tik Nepriklausomybės! 

Nepriklausomą gyvenimą 
pradėję prieš metus, jie kreipė 
si į okupantą, reikalaudami o-
kupaciją panaikinti, nepriklau
somybe tuojau sugrąžinti, o i 
Vakarų pasaulį —ją pripažinti. 
Kreipėsi gal net keliasdešimtą 
kartą: iš pradžios viešomis 
susižinojimo priemonėmis, 
vėliau telegramomis, dokumen
tuotais raštais, asmeniškai. 
Buvusi premjerė Kazimiera 
Prunskienė, jos kabineto minis-
teriai, Aukščiausiosios tarybos 
nariai, pagaliau ir pats tarybos 
p i rmin inkas iš tikrųjų — 
Nepriklausomos Lietuvos prezi
dentas prof. Vytautas Lands
bergis apkeliavo visas didžiųjų 
Vakaru valstybių sostines, ofi
cialiai lankė tų valstybių 
viršūnes, net ir pati JAV 
prezidentą Bush ir prašė 
pripažinimo. Atgarsis — tik 
viena mažytė Islandija. Už 
Lietuvos pripažinimą jai didelė 

BRONIUS NAINYS 

padėka ir ttelė garbė. Bet 
daugiau kol ka> nieko. 

Ką daugiau Licuva begali pa
daryti? 

O pripažinimo Lietuvai bū
tinai reikia. Kitaip Gorbačiovas 
nuo Kremliau< apinasrio jos 
nepaleis , nebent Sovietų 
Sąjunga visiškai subyrėtų ir 
išsiskirstytų j atskiras vals
tybes. Tačiau taip pat žinome, 
jog Gorbačiovas bet kokia 
kaina, net ir kruvina jėga, ban
dys ją išlaikyti 

Tad kokia išeitis? Jos ieškoti 
belieka tik išeivijoje, jeigu ta 
išeivija ką nors gali ir iš viso ką 
nors reiškia. 

Bet tas klausimas vis dėlto 
neaiškus. Rimtu atsakymo į jį 
dar niekad nebuvo ieškota. 
Taip. Išeivija Lietuvos nepri
klausomybę remia, dėl jos viso 
laisvojo pasaulio lietuviai pus
šimtį metų sielojosi, dirbo 
Tačiau to darbo vaisiai tikrai la
bai menki. Kol kas atsiku
riančiai Lietuvai ji padėjo tik 
morališkai ir materialinėmis 
vertybėmis, bet politiškai kaip 
ir nieko. Politinėje srity nuo 
Lietuvos laimėjimo pradžios 
išeivija dar neatliko nė vieno 
lemiančio uždavinio, nors kai ką 
gal ir laimėjo. Sakykim 
Amerikos Senate ir Atstovų 
rūmuose buvo priimta jau 
nemažai Lietuvos nepriklau
somybe remiančių rezoliucijų, 
nutarimų teikti jai šiek tiek 
humanitarinės pagalbos, tačiau 
visos tos rezoliucijos yra tik 
grynai moralinio pobūdžio, nei 
kokios nors JAV valdžios, nei 
paties prezidento neįpareigojan
čius. Jų vykdymas priklauso 
nuo prezidento ar Valstybės 
sekretoriaus geros valios. Be to, 
nėra pakankamai „stiprios" nė 
tos moralinės rezoliucijos: dar 
nė viena iš ju nereikalavo JAV 
prezidentą pripažinti atkurtą 
Lietuvos nepriklausomybę, jos 
demokratiškai i š r inktą 

vyriausybę ir užmegzti su ja 
kokio nors laipsnio diploma
t in ius ryšius. To JAV 
Kongresas dar irgi nesiryžo 
daryti. Viso? tos jau priimtos 
rezoliucijos nėra visiškai ne
reikšmingos, jos pakaitina pra
plikusia Gorbačiovo kaktą ir 
padirgina Bush vyriausybės 
nervus, tačiau čia jų galia ir 
pasibaigia. 

Kaip jau ne kartą ir JAV. ir 
visi kiti lieiaviai išeivijoje ir 

Lietuvoje įsitikino, prezidentas 
Bush Lietuvos pripažinti nenori 
ir tikriausiai niekada nenorės, 
nebent taip padaryti jam pa
tartų pats (Jorbačiovas arba jį 
pake i tęs naujas Sovietų 
prezidentas — l iberalas ir 
demokratas Bet tokio žmogaus 
sovietuose kol kas dar nematyti. 
O pats Bush nusisuko ir nuo 
mūsų 50 metų puoselėjamos 
aneksijos nepripažinimo poli
tikos, užuot ją vykdęs, pavers
damas tik bereikšmiu, nuolat 
kartojamu, žaidimu Nepripa
žįsta Bush okupacijos-aneksijos. 
bet nepripažįsta nė nepriklau
somybės. Kokia čia logika? 
Jeigu sutinkame, kad Lietuvai 
pripažinimo reikia, nesunkiai 
turėsime sutikti, kad labiausiai 
mums reikia jo iš JAV vyriausy
bės. J e igu G. Bush tokį 
pripažinimą kaip nors išstenė
tų, tuojau juo pasektu Kanados 
ir Australijos vyriausybės, 
paskui jau ir Didžioji Britanija, 
netrukus Prancūzija, o gal ir 
šiuo metu atsargiausia 'Vokie
tija. Jeigu bent kokios trys ar 
keturios iš šių valstybių Lietuvą 
pripažintų, ją pripažintu ir visos 
kitos mažosios Europos vals
tybės, dar kelios iš Pietų 
Amerikos, ir Gorbačiovui nieko 
kito nebeliktų, kaip tik Lietuvą 
nuo Kremliaus vadelių paleisti 

Bet kaip prispausti G. Bush? 
O reikia jam didelio spaudimo 
Lengvai jis nepasiduos, nes per 
daug į Gorbačiovą įtikėjęs 
„Kolosališkai kvailai", sako 
„New York Times" skiltininkas 
VVilliam Safire. bet įtikėjęs. 

„Galima būtu prispausti", 
sako mums labai mielas tik 
neseniai atrastas lietuvis JAV 
Atstovų rūmų narys iš Texas 
Bill Sarpalius. Bet reikia labai 
ir labai daug darbo. Toki darbą 
Amerikos lietuviams ir noriu 
pasiūlyti. Jeigu Amerikos lie
tuviai jį atliktumėm. tikrai 
galėtumėm pasididžiuoti Lietu
vai daug padėję ir labai daug pa
darę. Todėl ir reikia šio darbo 
imtis. „Juk tokį darbą mes ir 
dirbame", prabils ne viena ką 
nors Lietuvos labui daranti 
grupė ar pavienis JAV lietuvis, 
ir jie bus teisūs. Dirba Lietu
vių Bendruomenė su visais 
padaliniais, dirba daug šalia jos 
įsisteigusių junginių visuose 
JAV pakraščiuose, dirba ir 
Amerikos Lietuviu Tarybos 
pareigūnai, kruta ir Vlikas. 
Tačiau visi jie dirba kažkaip 
kiekvienas atskirai, kiekvienas 
pagal savo supratimą ir išmonę. 

Tokijo Lietuvių klubas, susirinkęs Vasario 16 proga, pasidalino žiniomis apie 
Lietuvą. Iš k. į d.. Rimantas Vaitkus. Irene Kunii, Johiči Takasaka. Giliu* 
Gaška. Algirdas Kudzys. Dalia Šmambarytf. Petras Šlekys. ' 
Gedvilaitė. 

Kristina 

Gerai jie visi daro. Kiekvienas 
jų darbas Lietuvai naudingas ir 
reikalingas, tačiau šiuo metu 
gal nebūtinai esminis. Esminis 
ir pagrindinis uždavinys šiuo 
metu yra atkurtos Lietuvos 
nepr ik lausomybės , jos vy
riausybės pripažinimo išga
vimas. Ir tas uždavinys yra sku
bus, jeigu jau nepavėluotas, nes 
kas žino. ką Gorbačiovas darys 
kovo 17 d. gavęs sovietų pri
t a r i m ą iš la ikyt i imperiją 
vienalytę. Didelis ir sunkus 
Damoklo kardas ant Vilniaus 
tebekabo. 

Kaip Bill Sarpalius sako. pri
spaust i Bush gal ima JAV 
kongreso pagalba. Mums iš jo 
reikia jau nebe moralinės rezo 
liucijos. bet prezidentą Bush 
įpareigojančio įstatymo. Mūsų 
teisininkai sakys, kad ir toks 
įstatymas nieko nepadės, nes 
bus nekonstitucinis ir Bush nuo 
jo vykdymo galės išsisukti. 
tačiau vargu ar JAV preziden
tas tokiu keliu eiti bepanorėtų. 
Jis gali pasirodyti per daug 
akmenuotas. Tačiau kaip ten 
bebūtų su tomis teisinėmis plo
nybėmis, kito pasirinkimo mes 
kaip ir nebeturim. Pr ie paties 
prezidento Bush prieiti mums 
labai sunku, priėję nieko nelai-
mim. todėl pripažinimo ieško
jimo kelias ir belieka tik per 
Kongresą. 

Kelionę matau maždaug 
tokią. Pirmiausiai reikia surasti 
Atstovų rūmų narį ar senatorių, 
sutinkantį tokio Bush įparei
gojančio įs ta tymo projektą 
paruošti ir Kongresui pasiūlyti. 
Suruošti po kelis antrininkus 
jam paremti. Išeiviu uždavinys 
tada būtų sumedžioti pakan
kamai balsų tokiam įstatymui 
Kongrese priimti. Taip priim 
tą į s ta tymą prez identas 
greičiausiai vetuotų. Reikia 
t u r ė t i ba l su s ve t av imui 
nugalėti. Aišku, kad darbas 

mums nepaprastai sunkus. Jam 
atlikti reikia energingos va
dovybės ir labai geros organiza
cijos. Pirmiausiai reikia suras
ti bent 535 lietuvius, sutin
kančius ..pristoti" prie kiek
vieno kongresmano ir sena
toriaus, nuolat su juo palaikyti 
ryšius, jį informuoti, skatinti , 
raginti ir įtikinėti, kol tik jis ar 
ji sut iks už mūsų reikalus 
balsuoti. Tie lietuviai tu r i būti 
surasti ne VVashingtone. bet 
kongresmanų bei senator ių 
gyvenvietėse. Kur nėra lie
tuvių, susiieškoti kitataučius. 
Visa jų ve ik la t u r i būt i 
derinama iš vienos centrinės 
vadovybės, kad jie visi pūstų į 
ta pačią dūdą. Aišku, kad tarp 
šiuo metu mūsų visaip išsikrai
piusios visuomenes, visomis 
kryptimis veikiančiu Bendruo 
menės padaliniu ir kitų grupių 
bei pavienių asmenų toks 
suderinimas vienam tonui būtų 
labai sunkus, bet netikiu, kad 
būtu neįmanomas. Išmintingi, 
patyrę ir darbštūs vadovai tai 
atlikti sugebėtų. Atskira tema 
būtų tokios organizacijos kū
rimas, todėl j a atidėkim kitam 
kartui. Dabar tik kviečiu pa
svarstyti čia pasiūlyta uždavinį: 
visus kitus darbus laikinai ati
dėjus į šalj. visas jėgas jungti tik 
tam vienam tikslui — iš JAV 
valdžios i šgau t i L i e tuvos 
nepriklausomybės pripažinimą. 

Jei krikščioniškoj viešpatijoj 
centras yra Dievažmogis. tai 
antikrikščioniškoj — žmogadie-
vis. kaip kolektyvinės jėgos 
reiškėjas. Jei krikščioniškoj 
viešpatijoj respektuojama žmo
gaus laisvė, tai a n t i k r i k š 
čioniškoj pabrėžiama jo nelais
vė, v i s i škas p a j u n g i m a s 
kolektyvui, kurio vardu kalba 
ne išrinktasis, o gebąs diktuoti 
kolektyvui. 

Pr Gaida 

DIENORAŠTIS 
IŠ VOKIETIJOS 

RIMVYDAS SIDRYS 
(i 

Kai prancūzų dalinius pakeitė marokiečiai, 
išėjo iš mados ir laikrodžiai. Į gatves pasipylė užsie
niečiai, belgai, olandai, čekai, lenkai, pabaltnčiai. Jie 
išsiskyrė iš minios, nes visi nešiojo savo valstybių vėlia
vėles ant švarkų atlapų. Labiausiai metėsi i akis vie
nintelis Tuebingeno amerikonas, kuris buvo orisisiu-
vęs vėliavą per pusę švarko. Buvo lengva užmeczti nau
jas pažintis, pasidalinti žiniomis su tais, kure turėjo 
radijus, padejuoti, kad maisto nėra. Visos krautuvės 
ir valgyklos buvo užsidariusios. O duonos kepiliukas. 
pirktas dar prie Hitlerio valdžios, baigėsi. 

Bet štai pasklido gandas, kad atsidarė valgykla. 
Gandas buvo vargiai tikėtinas, nes valgykla m va buvo 
gimnazijos patalpose. Tačiau patikrinti reikėjo, vaka
rienės metu nuėjom į Uhlando gimnaziją 

Akys iš pradžių nenorėjo tikėti tuo vaud«, kurį 
radom gimnazijoj. Prancūzų kareiviai šinkan sriuba 
didelė«e lėkštėse. Prieš juos ant stalo buv" - įkrauta 
kalnai, duonos riekių. Kalnas juodos duon<^' Kalnas 
baltos duonos. Nereikėjo duoti korteliu, nereikėjo 
mokėti pinigų, reikėjo tik pasirašyti pavardes ir 
tautybę. Suvalgęs sriubą galėjai imti antra ^ėkštę. o 
duonos - kiek tik nori! Nejaugi tikrai kar:-baigėsi, 
nejaugi daugiau nebereikės duonos taupyti9 < lai aš vis 
tiek slapčia įsidėsiu duonos riekę į kišene Kas gali 
žinoti . 

P I R M O J I TARNYBA 
Snausdamas sėdėjau traukiny prie lango į kurj 

taškėsi smulkūs lietaus lašeliai. Tingiai, tarytum 
neišsimiegojęs, tripseno traukinys per Svabija. Buvo 
tamsu ir drėgna, pamažu slinko tos valandos, kurias 
žmogus mažiausiai pažįsta . - tamsiai pilkos, 
užsimerkusios ankstyvojo ryto valandos. Stebėjau pro 
langą slenkančius švabų namus ir sodus, bet mintys 
vis grįžo prie to paties. — ar gausiu šiandien darbą. 
Ar bus lemta suskambėti naujam akordui mano 
gyvenime. Ligi šiol skambėjo tik uvertiūra. Tik prieš 
porą mėnesių atsiėmiau diplomą, tegu ir ne perga
mentini, bet iškilmingai įrašytą popierių. Jo apačioje, 
po visų iškilmingų žodžių buvo: — ..įgautų pilnas 
praktikos teises, jei jis būtų Vokietijos pilietis". Taip. 
Vokietija siūlė mokslą, bet ne darbą. Buvo dideiis 
gydytojų perteklius, iš fronto grįžę gydytojai neturėjo 
kur dingti. Tas faktas labai vaizdžiai stojosi prieš akis. 
kai bandžiau laimę Tuebingeno akių klinikoj, ten kur 
buvo praleista daug laimingų valandų bestudijuojant. 
Oberarzt'as man maloniai patapšnojo per petį: — 
„Talkininko vieta klinikoje? O. kolega, jūs neturit 
supratimo kaip yra su personalu. Štai mes turim ketu
ris asistentus ir dvylika talkininkų asistentų. Ar norit 
būti tryliktas?" 

Traukinys vis dundėjo per brėkštantį rytą. Prisi 
miniau kitą traukinį, ekspresą, kuris mane nešė palei 
Reino krantą, pro plūduriuojančius baidokus, pro ant 
kranto uolų stūksančias pilis Aš VViesbadene. Akių 
klinikoj, prieangyje jaunas docentas įdėmiai žiūri man 
į akis. — „Vietų neturim, nei apmokamų nei 
volunterinių". Ir vis toliau žiūri man į akis lyg 
norėdamas rasti jose ką nors patologiško. Aš sumo
bilizuoju visą savo gerą valią ir darbo troškimą ir 
pasiunčiu visa tai per savo akis. — ..Apie apmokamą 
vietą aš negalvoju, aš tik norėčiau išnaudoti tą laika 
iki galėčiau emigruoti" — ..Ak. jūs norit emigruoti9 

Prašau į vidų. prašau sėsti". Aš laimėjau, tarp mūsų 
užsimezgė žmogiškų santykių siūlas Šaltasis docen 

t a s rūpinsis mane įterpti i kliniką. J i s jau visai šiltai 
prašo mane užeiti rytoj Ne. be to. kad jis buvo pajutęs 
bendrą interesą. Tuo laiku pusė vokiečiu jaunų daktarų 
ieškojo ku r emigruoti. Prisiminiau kaip neseniai 
lietuvių kandidatų grupė ėmė chirurgijos egzaminus. 
Docentas juos išegzaminavęs ir pasveikinęs su 
sėkmingais rezultatais, pridėjo savo prašymą: — . jūs 
važiuojat į Ameriką. Kai ten nuvažiuosit prisiminkit 
mane. Jei atsiras kur nors Amerikoj šlavėjo ar kiem
sargio vieta, praneškit man. aš mielai ją imsiu ir dirb
siu. Čia mums ateities nėra". Mano VViesbadeno docen
tas turbūt tokiais pat lūkesčiais evveno. Viena graži 
diena Wiesbadene. pilna vilčių ir svajonių, o kita die
ną nusivylimas. — Labai gaila. Es tu t mir Leid Bur
mistras nesutinka jus priimti. 

Tema kartojasi ir Heidelberge. Frankfurte . Stutt-
garte. Visur tas pats jau pažįstamas tonas, tos pačios 
frazes, tas pats „Es tut mir Leid". Jau nusibosta sėdėti 
laukiamuosiuose, prašyti , nusibosta n i r š t i dėl 
nepasisekimo, nusibosta gyventi. Po mėnesiu įtempto 
darbo ruošiantis egzaminams, kada kiekviena valan
da buvo svarbi ir reikalinga, dabar klaiku buvo žiū
rėti kaip valandos bėga tuščios. Pamatai kaip bėgęs 
upelis nustoja čiurlenti, vanduo nustoja mirguliuoti, 
paviršius apsikloja šapeliais, lapais t a rp kurių 
šliaužioja vandens blusos. Pirma tyras vanduo atsimie-
šia dumblu. Gyvenimo srovė sustojo, dienos susidėjo 
iš pusryčių, pietų, vakarienės, knygų skaitymo ir tuščių 
pasikalbėjimų. Vis labiau graužė jausmas, kad dienos 
eina veltui, nusibosdavo vegetuoti, iš vidaus kildavo 
maištas: — baigta, taip ilgiau negali tęstis, norom a r 
nenorom kas nors turi įvykti Tokia tai dieną pa
skaičiau skelbimą, kad Schomborgo KZ kapinyne 
ekshumacijos darbams ieškomas medic in i škas 
personalas. 

'Bus daugiau ' 
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JSr. Kazimiero statula prie Dievo Motinos šventoves Clevelande. Statulą 
sukūrė skulpt, R. Mozoliauskas. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

AUKA LIETUVAI -
SVARBIAUSIAS 
P R I J O R I T E T A S 

Vasario 17-sios sekmadienį 
Clevelandas minėjo 73-ją Lietu
vos nep r ik l ausomybės at
statymo sukaktį. Ji aplamai ne 
daug kuo skyrėsi nuo kitų per 
daugelį metų buvusių minėji
mų, išskyrus kovo 11-sios nepri
klausomybes atstatymo šventės 
įjungimą. 

Visos iškilmės koncentravosi 
Dievo Motinos šventovėje ir tos 
parapijos auditorijoje. Šv. Jurgio 
bažnyčioje ši sukaktis taip pat 
buvo prisiminta. 

Prie Laisvės paminklo pakel
tos vėliavos. Šventovėje daly
vavo organizacijos su savo vėlia
vomis. Giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Ritos Klio-
rienės. 

Per 500 klevelandiečių susi
rinko iškilmingam minėjimui 
Dievo Motinos parapijos didžio
joje salėje. Minėjimą pradėjo LB 
Clevelando apylinkės pirm. Vy
tautas Brizgys. Įneštos vėliavos, 
sugiedoti himnai kar tu su 
Clevelando vyrų choru. Invoka-
cijoje kun. Gediminas Kijaus-
kas, SJ, prašė Viešpatį saugoti 
ir globoti Lietuvą, žengiančią į 
laisve ir nepriklausomybę. 
Tauta, iškentusi daug skaudžių 
bandymų, nepalūžo. „Duok 
drąsos ir ištvermės „Viešpatie, 
kad pasiektume laisvę ir galė
t u m e Tau giedoti padėkos 
giesme". 

Algis Miškinis. LB apylinkės 
v icep i rmin inkas , perskai tė 
Vasario 16-sios ir Kovo I l s ios 
aktus. Pagerbti žuvusieji už 
laisvę, partizanai. Kovo I l s ios 
herojai. Prisiminti Clevelande 
gyveną savanoria i kūrėjai 

Barniškis ir Johansonas. Pro
gramą sklandžiai vedė Viktorija 
Lenkauskaitė, apylinkės valdy
bos narė jaunimo reikalams. 
Perskaitytos Ohio guberna
tor iaus George Voinovich, 
Clevelando mero Michael 
White, apskrities komisionie-
rių, miesto tarybos, Euclido 
miesto sveikinimai ir proklama
cijos. Žodžiu sveikino latvių, 
estų, lenkų Solidarumo, kroatų, 
Ohio valstijos seimo atstovai. 

Dėl susidėjusių svarbių 
šeimos reikalų. JAV .alstybės 
departamento pareigūnas Paul 
A. Goble iš Washingtono neat
vyko, todėl pagrindinis šio mi
nėjimo prelegentas Viktoras 
Nakas dalį savo kalbos 
angliškai kalbančiai auditorijai 
perdavė anglų kalba, pa-
brėždamas.kad kai per 50 metų 
Lietuva buvo izoliuota nuo lais
vojo pasaulio, lietuvių išeivija 
visomis galimomis priemonėmis 
skelbė pasauliui tikruosius 
okupacijos faktus. Išeivijos 
nuopelnas yra ir išlaikymas 
okupacijos nepripažinimo tęs
tinumo. Krašte lietuviai yra 
stiprus avangardas demok
ratijos ir nepriklausomybės 
siekių sovietinėje imperijoje. 
Amerikos prezidento pragmatiš
kas požiūris, norint išlaikyti ir
stančią sovietinę imperiją, 
buvusi klaida Dabar jau atrodo, 
kad Lietuvos laisvės siekimai 
yra labiau suprantami. Dvi skir
tingos vizijos: Gorbačiovo — 
išlaikyti ir išsaugoti imperiją ir 
prez. Landsbergio — vėl atgauti 
pilna nepriklausomybę Lietuvai 
ir Pabaltijo kraštams. 

Lietuvių Informacijos centro 
Washingtono vedėjas Viktoras 
Nakas gerai paruošta ir sklan

džiai perduota kalba klausy
tojams priminė sausio 13 krau
jo auką ir sovietinį neapsiskai 
čiavimą — p r a l a i m ė j i m ą . 
Kalbėjo apie t a u t o s ryž t ą 
siekiant nepr ik lausomybės , 
baimės nus ik ra tymą , a p i e 
pasaulio ir rusų demonstracijas 
Maskvoje, kur 300,000 skan
davo ,,ui jūsų ir mūsų laisvę". 
Lietuva yra tapusi t a rp tau t ine 
problema, o ne sovietų vidaus 
reikalas, kaip okupantas nori 
į t ik in t i V a k a r ų p a s a u l į . 
Pasaulio bendrosios komunika
cijos priemonės paskleidė pasau
liui tokią informaciją, iš kurios 
Vakarai galėjo susidaryti tikrąjį 
vaizdą apie klastingai besi
šypsantį Gorbačiovą. Tai didelis 
patarnavimas Lietuvai , Pa
baltijui ir kitoms respublikoms, 
siekiančioms n e p r i k l a u s o 
mybės. 

Prelegentas nemažą savo kal
bos dalį skyrė žvilgsniui į išei
vijos šių dienų svarbiausius 
uždavinius, darytas k la idas 
praeityje ir radimui būdų kaip 
ateityje galėtume geriau padėti 
Lietuvai. Neturėjome planingo 
darbo, sistemos, stoka koordina
cijos, profesionalų ir resursų 
stoka Kažkodėl skeptiškai buvo 
žiūrima į realią nepr iklau
somybę. Didelė problema — 
politinių ir kultūrinių resursų 
padalinimas. Prelegentas mano, 
kad metus ar dvejus pagrindinis 
dėmesys turėtų būtų skir iamas 
paramai Lietuvai, prioritetas — 
aukos Lietuvai. 

Besirūpinant politiniais rei
kalais, nevengtina ir taiklios, 
principingos, gerai apgalvotos 
kritikos net ir JAV prezidentui 
ir kitiems politikams. Tačiau 
reikalinga vengti isterijos tuos 
k laus imus p r i s t a t a n t . Pa
grindinis tikslas — nepriklau
soma Lietuva. P l e b i s c i t a s 
parodė, kad 90% gyventojų 
pasisakė už nepriklausomybę. 
Jau paskiri kraštai p r i ta r ia 
nepriklausomybės s iekiams. Ir 
JAV oficialūs asmenys j au var
toja „Nepriklausomybės" žodį, 
vietoj anksčiau vartoto „apsi
sprendimo"'. Bet pavojai Lietu
vai nėra praė ję . I še iv i jos 
uždavinių p i r m u m ą t u r i 
apspręsti auka. 

Gausi auditorija prelegentui 
dėkojo plojimais ir atsistojimu. 

Meninėje dalyje gražiai skam
bėjo Clevelando vyrų choro 
dainos: „Ramovėnų maršas" , 
„Tėviškėle", „Balnok tėvel i" , 
„Kur tas kelelis". Dir igentas 
muz. Raimondas Kavaliauskas. 

Minėjimą kartu rengė LB 
apylinkė ir Alto skyrius. Šiais 
metais LB apylinkei pirmi
ninkauja Vytautas Brizgys ir 
Altos skyriui — Algimantas 
Pautienis. 

Aukos Lietuvos re ika lams 
buvo renkamos p a š t u ir 
minėjimo metu. Iki šios dienos 
jau gauta daugiau negu 10,000 
dol. Aukos tebeplaukia. J au 
išsiųsta LB Lietuvos laisvi
nimui — 5,000 dol., sausio 
13-sios žuvusių šeimoms parem
ti 3,242 dol. i r „ D o v a n a 
Lietuvai" — 1,679. V . R. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Lemont, III. 

L I E T U V O S SVEIKATOS 
M I N I S T E R I S 

Lietingą kovv 17 dienos sek
madienį gausi: i susirinkusius 
L i e t u v i ų cen t re L e m o n t e 
aplankė Lietuvos respublikos 
sveikatos ministeris dr. Juozas 
Olekas, šiuo rretu beieškantis 
JAV gausesnes "medicinos ir 
m e d i k a m e n t ų paga lbos 
Lietuvai. 

Ministeris dr J . Olekas at
vyko į JAV ir čia globojamas 
„ L i t h u a n i a n Mercy L i f t " . 
Lietuvių centre įsikūrusi „Mer
cy Lift" organizacija jau ant r i 
metai organizuoja JAV vaistų, 
m e d i k a m e n t ų . medic inos 
priemonių gavimą iš farmacijos 
bendrovių, ligoninių, sveikatos 
apsaugos įmonių, visa tai siųs
dama 20 tonų konteineriuose į 
Lietuvą, kurie, be Maskvos 
t rukdymų, kaip dovana Lietu
vai atkeliauja į Vilnių. 

Specialių vaistų pirkimui, 
t ransporto laivais ir lėktuvais 
išlaidų apmokėjimui „Mercy 
L i f t " r e n k a a u k a s . Š i a m 
reikalui lietuvių visuomenė 
gausiai aukoja ir iki šiol buvo į 
Lietuvą išsiųsta 330,000 svarų 
v a i s t ų sep tyn iuose kon
teineriuose. 

Centro salėje Lemonte svečią, 
lydimą Rimo Gulbino ir Rasos 
Lakas, sutiko centro valdybos 
pirm. adv. Rimas Domanskis. 
Svečias davė pranešimą salę 
pripildžiusiai visuomenei apie 
Le tuvos žmonių d a b a r t i n ę 
apsaugos būklę, visiems dėko
d a m a s už a u k a s , pa ramą , 
Lietuvos palaikymą sunkioje 
dabartinėje būklėje. Ypač jis 
dėkojo „Mercy Lift" organiza
t o r i a m s , va idybai , t a l k i 
ninkams, minėdamas, kad jo 
ministerijos žinioje veikiantis 
medicinos pagalbos skirstymo 
k o m i t e t a s sąž in inga i 
medikamentus veltui išdalina 
ligoninėms 44 rajonuose visoje 
Lietuvoje. Medicinos pagalba 
Lie tuvoje g a u n a m a ir iš 

Europos valstybių ir iš kitur. 
Nors ji sudaro tik apie 10 pro
centų Lietuvai reikalingų vais
tų ar priemonių, jos gavimas yra 
labai reikšminga ir moralinė 
pagalba Lietuvos žmonėms. 

Ministeris dr. J. Olekas pa 
brėžė labai reikalingą Lietuvos 
medicinos personalo tobuli
nimosi reikalą Vakarų pasau
lyje ir šio pasaulio indėlį į Lietu
vos medicinos ir farmacijos 
pramonės išplėtimą. Šiuo metu 
Lietuvoje yra tik trys farmacijos 
gamyklos: Vilniuje, Kaune ir 
Širvintuose, o jų reikalinga 
žymiai daug i au . Svečias 
paminėjo, kad JAV yra apie 
1,000 lietuvių gydytojų. Jei 
kiekvienas aplankytų Lietuvą 
ir porą savačių pabendrautų su 
Lietuvos medicinos darbuo
tojais, jei atvyktų su priemo
nėmis , L ie tuvos sveikatos 
apsauga pakiltų daug aukščiau. 
Svečias dėkojo Jonui Bobeliui 
Washingtone už sutvarkytus jo 
p a s i m a t y m u s J A V senate , 
kongrese ir su sveikatos įstai
gomis, iš kurių tikisi paramos 
Lietuvai. 

Atsakydamas į klausimus 
paminėjo, kad iš Vakarų gauta 
nemokama medicinos parama 
neteikiama vaistinėms, kad į 
turgus nepatenka, kad san
tykiai su Caritas vaistų dali
nimu yra geri. kad demonstruo
j a m a Maskvos priespauda, 
tankai ir žudynės Lietuvos lais
vės siekimo nenuslopins. 

Svečią JAV LB krašto valdy
bos ir Lemonto apyl. vardu svei
kino Br. Juodelis, kartu reikš
damas padėką „Mercy Lift". 

Svečias aplankė ir Madison, 
Wisc„ miestą, kuris turi sese
riškus ryšius su Vilniumi. Šio 
miesto universitete formuojama 
medicinos mokslinio pasikei
timo programa su Lietuvos 
medikais. Turėjo pasimatymą ir 
su Iowos valstijos pj^reigūnais. 
kur ie medic in inę paramą 
Lietuvai nusprendė siųsti tiesiai 
į Vilnių. 

Br . Juodel is 

CLASSIFIED GUIDE 

r 
TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU! 

Pasinaudokite patarnavimu mūsų išplėstu ir įvairiapu
sišku ekonominiu bendradarbiavimu su LIETUVA 

VAISTAI . Galime pasiųsti visus moderniškiausius vais
tus, gaminamus VAKARŲ EUROPOJE 

Medžiagos. Siunčiame angliškas ir kitokias medžiagas. 
gatavus rūbus, sportinius kostiumus, sportinius batus, etc . 
elektronines prekes. 

Siunčiame iš Anglijos arba nuperkame Sovietų Sąjungos 
ir kitų kraštų gamybos automobilius: Lada nuo $7200. Sa
mara nuo $9000. 

PALIKIMAI pervedami į Lietuvą arba kitus kraštus kli-
jento pageidaujama valiuta 

Visos finansinės ir banko operacijos atliekamos aukš
čiausiu kursu. Specialus rublio kursas 

Priimamos įvairių terminų tnvestacijos 

BALTIC STORES & CO., (Z. Juras) 
11 London Lane, Bromley, 
Kent, BR1 4HB, England. 

Tel. 081 4 6 0 2592. 

RM midlcind Fcdcrcil 
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L I I E T U V O S A I D A 
Veda KAZE BRAZDŽIOIVYTF. 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 - 940 v. vakaro. 

Viaoa laido* ii WCEV stotie* 
1450 AM banga. 

Adreaas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs. IL 60480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel-FAX 0870 

0 

Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $1-00,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 VVEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 925-7400 (1"3 1 2 ) 254-4470 

BRICGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BQC t=t 
IJEN0ER 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS «aa\-^/ ± 

(312) 586-5959 \m & 
(708)425-7161 ^ * ^ m 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

ra 
, 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzle Ava., 
Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bllnstrublenė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

L3 MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
VIME. Veltui ĮKAINAVIMAS, 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambinti: 312-778-3971 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Gntuffc KMIEC1K REALTORS 
>>1 7922 S. Pulaski Rd. 
£A 4365 S. Archer Ave. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% Digiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West S5th Stret 

T e l . — GA 4-8654 

AMTECH REFRIGERTION & 
APPLIANCE CO 

Guaranteo) 
Rejairs* 

Snct 
1968 

-
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FAST& 
CONVENIENT 
IN HOME OR 

CARRY IN 
SERVICE 

MAJOR APPLIANCE 
SPECIAL1ST 

• Atr Cordit ioocs • R*frigerofoo 
• Fre«zeri • Go* & £leor>< Rcng«* 
• M i c r o w o v « • Wos>»««-s • D r / t r l 
• Dis>>w<wh«fi • Diifxwoli 
LICENSED 8ON0ED INSURED 

• Call lor Deta'is 
NORTH 

6121 W Add'SOr- 312-286-8700 
SOUTH 

5 W 95tn Evergreer P* 708-423-0441 
Juozas P1lkaKI». Seo Mg-

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. |i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
,ismeni<kai patarnauv Įkainavimas 
veltui. 

Trijų metų mūro-kedro namas; 4 
mieg. plūs patalpa raštinei; 2Vi vo
nios, salonas, valg. 24x17 pėdų 
šeimos kamb.; 24x12 pėdų uždara 
veranda: 1 akro sklypas. $315,000 

Švarutėlis, remontų nereikalingas 
namas; 3 mieg kamb. Galima tuoj pat 
užimti. Labai prieinama kaina — 
$85,900. 

OLSICK & CO., REALTORS* 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 ^n lUOf 
(708) 257-7100 

ra 
E L E K T R O S 

ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ. 
Tunu Chicngos miesto leidimą. Dirbu ir 

užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 y 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DRAUGE GAUNAMI RELIGINIAI 
LEIDINIAI 

KRISTAUS KANČIA. Kl. Brentano. 349 psl. . . $1.00 
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. V. Brizgys. 

142 psl $1.00 
PRISIKĖLIMO ŽMONES. K. Barauskas. 221 psl. $1.00 
MARIJOS G A R B I N I M A S LIETUVOJE. J . 

Vaišnora. MIC. 445 psl $1.00 
ŠVENTOJI DVASIA — BAŽNYČIOS ATNAUJIN

TOJA Prel. Vyt. Balčiūnas. 123 psl $2.00 
DĖKOJU, šv. Eucharistija. J. Burkus. 202 psl. $7.00 
IEŠKAU TAVO VEIDO. Alf. Grauslys 360 psl.š $10.00 
MARIJOS ŽODIS FATIMOJE. Kan. P. Aleksa. 128 

psl $1.00 
IEŠKANČIOJO PĖDSAKAI Evangeliniai mąs

tymai. Kęstutis Trimakas. 267 psl $10.00 
MOTINA GAILESTINGOJI Kun. dr. J. Prunskis. 

119 psl $1.00 
AMŽINAS GYVENIMAS Kun. J. Danielius. 68 psl. 

$1.00 
MEILĖS UGNIS. Kun. dr. K. Matulaitis. MIC. 360 

psl $1.00 
TRISDEŠIMT MEILĖS ŽODŽIŲ. Vysk. V. Brizgys. 

167 psl $1.00 
NEGĘSTANTI ŠVIESA. Pranas Garšva. 351 psl. $1.00 
MARIJOS LITANIJA V Mikolaitis-Putinas. 65 psl 

$1.00 
MIŠIŲ PASLAPTIS. Kun J. Danielius. 77 psl. $1.00 
LAIŠKAI ŽMONĖMS. Giovanm Papini. 215 psl. $1.00 
NEIŠSKIRIAMI TRYS NEŽINOMIEJI. Vysk. V. 

Brizgys 264 psl $1.00 
ARKIVYSKUPAS M REINYS, monografija. 245 

psl $7.00 
VYSK V BORISEVIČIAUS GYVENIMAS IR 

DARBAI. Andrius Baltinis. 178 psl $10.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos 

' i 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

PAMINĖTA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

METINĖ SUKAKTIS 

Kovo 10 d. Daytona Beach 
lietuvių nausėdija iškilmingai 
paminėjo Lietuvos respublikos 
nepriklausomybės atkūrimo — 
kovo 11 d. metinę sukaktį, o 
taip pat prisiminta ir Lietuvos 
nepr ik lausomybės 73-čioji 
sukaktis. 

Minėjimas pradėtas lietu
viškomis pamaldomis Prince of 
Peace katalikų bažnyčioje, Or-
mond Beach. Sv. Mišias atna
šavo kun. Ričardas Grasso. 
Mišių pradžioje jis prašė visus 
nuoširdžiai pas imels t i už 
kovojančias ir s iek ianč ias 
nepriklausomybės Pabaltijo 
valstybes, o ypač už Lietuvą ir 
visus žuvusius, siekiant laisvės 
ir nepriklausomybės. Dvasiškio 
žodis jautrus, raginantis maldo
je jungtis su tais, kurie kovoja 
už visos žmonijos ir savo tautų 
laisvę. 

Šv. Mišių skaitymus lietu
viškai atliko Kazimieras Ba-
rūnas, o pamaldoms iškilmin
gumo ir susikaupimo daug teikė 
choras Sietynas, giedodamas 
dienai parinktas patriotines 
giesmes. 

Tuojau po pamaldų salėje 
vyko tolimesnis minėjimas. Jį 
pradėjo klubo p i rmin inkas 
Jonas Daugėla, pasveikindamas 
gausiai į minėjimą susirinku
sius iš plačiųjų apyl inkių 
tėvynainius. Trumpa mintimi 
paryškino šios dienos prasmę, 
iškėlė kovojančios t au tos 
vieningą ryžtą i r meilę 
Lietuvai. Skatino glausti gretas 
vieningam darbui ir teikt i 
paramą mūsų veiksniams. 

įdomų ir jautrų pranešimą 
apie įvykius Lietuvoje padarė 
žymus sporto veikėjas, žurnalis
tas, ŠALFAS s-gos valdybos ir 
išvykos į pasaulio lietuvių spor
to žaidynes Lietuvoje šią vasarą 
komiteto v icep i rmin inkas 
Vytautas Grybauskas. 

Jis sausio pabaigoje viešėjo 
Lietuvoje, dalyvavo svarbiuose 
pasaul io l ietuvių sporto 
žaidynių organizacinio komiteto 
posėdžiuose, kalbėjosi su prezi
dentu Vytautu Landsbergiu, 
p a r l a m e n t a r a i s , da lyvavo 
parlamento posėdyje, aplankė 
daugelį miestų, kur vyks spor
to varžybos, buvo susitikęs ir 
tarėsi su didesniųjų miestų bur
mistrais. Visur jis buvęs nuošir
džiai sutiktas, ir pasitarimai 
buvę ypač naudingi vykstan
tiems į šią šventę Šiaurės 
Amerikos sportininkams. 

Ta proga Vytautas Grybaus
kas papasakojo ir savo patirtus 
Lietuvoje įspūdžius po sausio 13 
okupantų įvykdytų žudynių. 

J is savo įspūdžius pasakojo 
susijaudinęs, o ta ip pat ir 
besiklausantys jų ne vienas 
nubraukė ašarą. J i s aplankė 
televizijos ir radijo bokštą, spau
dos rūrnus, parlamentą. Šiurpūs 
vaizdai. Prie parlamento aikš
tėje rado dieną ir naktį bu
dinčius ir kaskar t iš ki tų 
vietovių budėti atvykstančius 
tėvynainius. Jie sušalę, šildėsi 
prie ugnies , bet dvasioje 
milžinai. Girdėti gražios dainos, 
jautrios maldos. Jų šūkis — mes 
laimėsime! Žemaičiai, aukš
taičiai, dzūkai ir visa Lietuva 
budi, kad nepriklausomybės 
simbolis — parlamento rūmai 
nebūtų užimti . Viduje 
parlamento patalpose budi jau
nimas, daugiausia sportininkai, 
visur ne tik lauke baisios 
barikados, bet ir viduje smėlio 
maišai dengia erdvę. Lauke ant 
bar ikadų sienų įva i r iaus i 
šūk ia i , nukre ip t i p r i eš 
okupantą, sukabinti sovietų 
duoti ordinai, šaukimo kariuo
menėn pažymėjimai. Prez. 
Vytautas Landsbergis čia dieną 
ir nakt į būna, o mais tu 
anrūnina tautiečiai Jis nasake. 

kad sporto žaidynės įvyks, tai 
tautos dar vienas gyvastingumo 
ir ryžto įrodymas. 

V y t a u t a s G r y b a u s k a s 
aplankė visas sausio 13 d. vyku
sių kovų v i e t a s ir m a t ė 
išdaužytus langus, sušaudytas 
sienas, šiurpų vaizdą, tačiau 
nuostabi vienybė ir t au tos 
ryžtas už laisvę. 

Pasakojimas įdomus ir palikęs 
gilų įspūdį ir vertingesnis už bet 
kokias kalbas. 

Meninę trumpą, ypač gražių 
dainų programą atliko choras 
Sietynas, vadovaujamas muz. 
Antano Skr idu l io . D a i n o s 
patriotinės, sugrąžinančios į 
Tėvynės kovos, vieningumo ir 
ilgesio kelią. Visų tautos didvy
rių, žuvusių už laisvę pasku
tiniaisiais metais, pagerbimas 
įvyko susikaupmo minute ir vi
siems da inuo jan t L i e t u v a 
brangi . Minėjimo da lyv i a i 
sukėlė audringas padėkos ovaci
jas tiek Vytautui Grybauskui ir 
taip pat chorui Sietynui bei jo 
vadovui. 

Minėjimas pradėtas visiems 
sugiedojus JAV ir Lietuvos him
nus. Meninei programai vado
vavo Kazimieras Barūnas, o 
dainų solo partijas dainavo oper. 
sol. Juoze Daugėlienė. 

Trumpą žodį tarė svečias iš 
Chicagos visuomenininkas inž. 
Jonas Jurkūnas, pažymėdamas, 
kad, kai iškyla bendras reikalas 
tiek tėvynėje, tiek išeivijoje, 

esame vieningi, ir prašė paremti 
mūsų veiksnius auka . 

Minėjimo pabaigoje klubo 
pirmininkas Jonas Daugėla 
padėkojo v i s i ems bet kuo 
prisidėjusiems prie šio pras
mingo minėjimo. Padėkojo Pra
nui Leikai už klubui padovano
tą didelį vytį. Po minėjimo 
klubo valdybos narės visus 
pavaišino kava ir saldumynais. 
Salė buvo dekoruota JAV ir 
Lietuvos vėliavomis, o stalus 
puošė žalumynai ir mažytės 
Amerikos ir Lietuvos vėliavėlės. 

Minėjimo metu, laisvo apsi
sprendimo principu, buvo ren
kamos aukos mūsų bendriniams 
veiksniams. Aukas rinko Lietu
vių B e n d r u o m e n e i J u r g i s 
Janušai t is ir Jadvyga Paliu-
lienė, Suaukota 2213 dol. (dar 
duomenys negalutiniai, gali 
keistis). Tautos Fondui rinko 
Marija Noreikienė 1658 dol. 
Amerikos Lietuvių Tarybai — 
Pranas Damijonaitis surinko 
926 dol. Šie aukų duomenys dar 
gali keistis, nes ir po minėjimo 
atsiranda aukotojų. 

Nuoširdžiai tenka padėkoti 
visiems tėvynainiams, kurie 
savo stambesne ar mažesne 
auka parėmė mūsų veiksnių 
darbus^ir palyginus mūsų ne
gausią nausėdiją, aukų surinkta 
graži suma. 

Lietuviškos pamaldos ir pa
bendravimas įvyks jau po Velykų 
balandžio antrąjį sekmadienį 
įprastu laiku. 

J u r g i s Januša i t i s 
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PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
VARG. POVILAS 

SKRIDAILA 
(GABRIELIS MINGĖLA) 

Jau suėjo penkeri metai, kai mūsų brangus Vyras. Tėvas 
ir Senukas mirė. Jo netekome 1986 m. kovo 23 d. Velionis 
buvo palaidotas Amžinajam Poilsiui Chicagos Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Už a.a. Povilo sielą šv. Mišios bus aukojamos mirties 
penkmetinių dieną, 9:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 
Chicagoje. Prašome prisiminti velionį savo maldose 

Liūdintys: Sibire — žmona, vaikai, anūkai, Chicagoje — 
pusbrolis Robertas Mingėla. 

Remember... 

Rock oF Aj 
AUTHOMUO OGU.CK 

;cs 
* Visos Kapinės, visos 'eligijos 
* Vienintele ..Rock of Ages paminklų 
prekyba šioje apylinkėje Amžina garantija 

ONLYROCKOF AGES 
DEALERS HAVE 

ROCK O F AGES MEMORIALS. 
,,Rock of Ages" paminklai yra 
geriausi ir tvirčiausi. Kiečiausias 
granitas, geriausiai atliktas dar
bas, amžina garantija. Atvykite ir 
pamatysite! 

Laikini antkapiai 
Antkapiai 
Antkapių Įrašai 
Mauzoliejai 
Dvigubi paminklai 
Pagal užsakymą 
Paminklai/antkapiai 
Paminklų valymas 
Bronzinės atminimo lentos 

Antkapiai * Paminklai * Mauzo
liejai * Paminklų įrašai * Pa
minklai pastatomi bet kuriose 
kapinėse 

A P T A R N A U J A M E V ISŲ 
RELIGIJŲ KAPINES 

Plrmad.-Penktd 8:30-4:30 
Šeitd. 10:00-4:00 
Sekmd 11:30-3:30 

\\ ST. MARY & EYERGREE\ 
MOXUMENT CO. 

9100 S. KEDZIE A VE.. EVERGREE.% P ARK. IL. 
(312) 2 3 3 - 3 0 1 5 or (708) 422-71 16 

A.tA. 
MIKAS NAGIS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. kovo 20 d., sulaukęs 81 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime seserys Vokietijoje: Martha 

Steffen su šeima. Maria Koiteklis su šeima; pusseserė Chris-
tine Kuraitis, jos vyras Emil ir šeima Chicagoje. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, kovo 22 d. nuo 5 iki 9 v.v. 
S. C. Lack & Sons koplyčioje, 6541 S. Kedzie Ave. 

Laidotuves jvyks šeštadienį, kovo 23 d. Po apeigų Ziono 
Ev. Liuteronu bažnyčioje, 9000 S. Menard. Oak Lawn, IL. 10 
vai. ryto, velionis bus nulydėtas į Tautines Lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę seserys, pusseserė ir kiti gimines. 
Laidotuv:. direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-974-4410. 

A.tA. 
ALEKSUI KAZIUI 

mirus, žmoną LILY, seserį MARIJĄ Lietuvoj ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

B. R. Andrašiūnai 
A. N. Matuliai 
A. A. Bertuliai 
J. M. Beleckai 
V. J. Kiburai 
S. F. Dimgailai 
0. Z. Tamošauskai 
L. V. Tamošaičiai 
S. Šmaižienė 
1. J. Siručiai 

P. J. Švilpai 
A. Kriaučeliūnienė 
J. L. Miežinskai 
H. E. Pamataičiai 
E. Mozūraitienė 
R. R. Juciai 
K. Rožėnienė 
S. T. Jankauskai 
St. Ingaunis 
Lc. Gudelienė 

VIENERIŲ METU MIRTIES SUKAKTIS 

Tavo kuriame pasaulio vaizdas griuvo. 
Sušvytravęs priešais gęstančias akis. 
Gėlių taurės ašarom pasrūva. 
Žvilgsnio neberasdamos tavo akyse. 

Alė Rūta 

- • _ 
. 

A.tA. 
HENRIKAS 
BAJALIS 
1925-1990 

Netikėtai ir nelauktai, mirties angelo išplėštas iš gyvųjų 
tarpo, užmigo amžinu miegu 1990 m. kovo mėn. 30 d. 

Šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos Los Angeles 
lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje kovo 28 d. 9 vai. ryto. kovo 
31 d. 8 va!, ryto, balandžio 1 d. 7:20 vai. ryto: Lietuvių Pranciš
konų vienuolyne Kennebunkport, Maine kovo 29 d., kovo 30 
d. dvejos ?v. Mišios ir septynias dienas degs lemputės prie Šv. 
Antano statulos. 

Maloniai prašau gimines, draugus ir pažįstamus prisimin
ti a.a. Henriką jūsų maldose. 

Tegu! gailestingas Dievas suteikia jam Arižiną Ramybe. 
Liūdinti žmona Stasė Bajalienė. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best »ay to save regularly' 

Paiū and 
Compoundec' 

Ouarteriv 

see us for 
lancing. 

- - OUR L0W RATES 
ttOtfc ,ini 

• MVITM « » A V M f N ! 
TO f i t VOU» INCOMI 

Mutual Federal 
Savi rigs and Loan 

2212 WEST C E R M A K R O A D CHICAGO. ILL 60608 
Peter K a z a n a u s k a s . Prs. Te l . : 847-7747 

-ours : M o n . Tue Fri 9-4 Thur . 9-8 Sa» 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. kovo men. 22 d. 

A.tA. 
VYTUI NEVERAUSKUI 

Australijoje mirus, jo broliui LB-ės East Chicago 
apylinkės valdybos vicepirmininkui JUOZUI NEVE
RAUSKUI ir jo šeimai reiškiame gilią užuojautą. 

JA V LB East Chicago 
Apylinkės Valdyba 

A.tA. 
RAIMONDUI HORNUI 

mirus , nuoširdžią užuojautą reiškiu jo seseriai 
MEILUTEI KULIENEI ir vyrui PETRUI. 

Henrikas Kačinskas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktor ia i 

n u o 1916 m e t ų 
PRANEŠA 

kad a t idaro nau jus la ido tuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hvvy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60463 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South Mlth Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 'M.Hh Avenue 

Cicero. Il l inois 60630 
708-652-1003 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

V 



DRAUGAS, penktadienis. 1991 m. kovo mėn. 22 d. 

x A. a. dr. P ranas B a g d a s -
Bagdanaviėius mirė vakar, 
kovo 21 d. gyveno N J. valstijoj. 
Buvo žinomas ir gerbiamas kaip 
geras gydytojas, be to. ir kaip 
dramaturgas T. Marijonų 
vienuolyne gyvena jo brolis kun. 
Vytautas Bagdanavičius. MIC. 

x JAV Lietuvių Bendruo
m e n ė s Šv ie t imo t a r y b o s 
pirmininke Regina Kučienė nuo 
mokslų metų pradžios ragino 
l i tuanist ines mokyklas 
dalyvauti artėjančioje Dainų 
šventėje. Paskut in iomis 
žiniomis. Dainų šventėje užsi
registravo 7 l i tuan i s t inės 
mokyklos: Los Angeles Šv. 
Kazimiero, Clevelando Šv. 
Kazimiero. Chicagos Krist. 
Donelaičio. Dariaus Girėno, 
Pedagoginio Instituto etnogra
finis ansamblis, Marųuette 
P:.rko ir Lemonto lituanistinė 
mokykla. Iš viso pramatoma. 
kad šventėje dalyvaus arti 300 
mokinių. 

x Estradinės dainos skam-
bt-s balandžio 7 d. 3 vai. p.p. Jau
nimo centre. Margučio rengia
mame Ne'.ės ir Arvydo Paltinų 
koncerte. Visi kviečiami at
silankyti. 

x Rusnė Kaspu t i enė , iš 
Canton. Mi. praves tautinius 
šokius ..Lithuanian Heritage" 
stovykloje. Dainavoje. Ji taip 
pat rūpinsis ir stovyklautojų 
sveikatos reikalais. Rusnė buvo 
steigėja ir vadove Detroito 
tau t in ių šokių grupės 
..Audinys". 

x „Maironio" lit. mokykla 
I-emonte ruošia metini pavasa
rio balių balandžio 20 d. 6 v.v. 
Pasaulio Lietuvių centre. Rezer
vacijoms skambinti: Alei Lie-
ponienei 708-349-7193 a rba 
Ritai Riškienei 708-599-2253. 

(sk) 

x Jaunas , tvarkingas vaiki
nas iš Lietuvos ieško išsinuomo
ti kambarį . Skambint i 
434-8618. 

(sk) 

x VISI SIUNTIMAI I LIE
TUVA siunčiami su PRISTA
TYMU I NAMUS papigintom* 
kainomis. Rūbai, maistas, vais
tai - KIEKIS NERIBOTAS. 
MUITO NĖRA. Iš kitu miestų 
savo daiktus siuskite mum? 
paštu arba UPS. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago. IL 
60629. tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x KARGO I LIETUVA! Rū 
bus. naujus ir dėvėtus, batus. 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siusti i Lietuva BE MUITO! 
siunčiame ORO LINIJA I 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina SI .45 
už svarą. Kreiptis i: G. T. In
ternational, tel. 708-430-7334 
9525 So. 79th A ve.. Hickory 
Flills. IL 60457. 

(sk) 
x Greit pa rduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apvlinkese. Skambinkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. <312> 586-5959 ar 
ba (708)425-7161. 

'sk) 
x Pristatome Lietuvoje tik 

naujus automobilius. Visų fir 
mų mašinos pigesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 20-30%. Vi 
sos su garantija. Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į rub
lius Parūpiname butus gimi
naičiams Skambinkite iki 12 
vai. dienos tel. (312) 434-8618. 

<sk> 

x JAV Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos YVa 
shingtono būstinės vadovė Asta 
Banionytė ir tarnautoja Rūta 
Aidytė kovo 15 d. išsiuntinėjo 
laišką apylinkėms apie pašto 
blokadą. Sovietų referendumą 
bei apie JAV LB apylinkių dar 
bus. Minimos veiklios mažos 
apylinkės Sioux City, IA: Ha 
\vaii; Arizona; NVashingtono 
valstijos ir jų dideli darbai. Šiuo 
metu formuojasi JAV LB apy
linkės Springfielde, IL; Mil-
waukee, WI: Minnesotoj ir 
plečiasi Los Angeles apylinkė. 

x A r v y d a s ir Nelė Pa l t ina i 
šiemet devintą kartą lankysis 
Amerikoje ir dešimtą kartą 
atliks estradinių dainų koncertą 
Jaunimo centre. Chicagoje. 
Koncertas bus balandžio 7 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. 

x Muzikos šventės renginių 
bilietai jau gaunami Vaznelių 
Gifts International prekyboje. 
Visuomenė raginama iš anksto 
jais apsirūpinti. 

x Chicagos Studentų ateiti
n inkų draugovė ruošia tradici
nius šokius Velykų sekmadienį, 
kovo 31 d. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Visi kviečiami. 

x Lemonte , ba landžio 7 d., 
sekmadieni, 12 v. Pasaulio 
Lietuvių centro Moterų komi
tetas puoselėdamas ir tęsdamas 
lietuviškas tradicijas, rengia 
..Velykų stalą" Centro didžiojoje 
salėje. Stalus ar pavienes vietas 
užsisakyti tel. 708-257-6641 ar
ba 708-985-7216. 

(sk) 

x Dail. V. Petravič iaus mo
nografi jos su t ik tuvės bus ši 
sekmadienį, kovo 24 d. 2 v. p.p. 
Lietuvių Dailės muziejuje. Pa 
šaulio Lietuvi.4 centre. Lemon
te . Bus rodoma Algimanto 
Kezio ir Arvydo Reneckio 
su suk t a vaizdajuostė ap ie 
Viktoro Petravičiaus kūryba. 
Visi kviečiami atsilankyti. 

x Lietuviško Kino Festi
valis J a u n i m o centre : kovo 24 
d. sekmadienį: 1 p.p. „Vaikai iš 
.Amerikos" viešbučio"; 3 p.p 
„Sugrįžimas" ir „Bilietas į Taj-
Mahal": 6:30 v.v. „Moteris ir jos 
keturi vyrai". Bilietai: Vaznelių 
prekyboje, 2501 W. 71 St.. 
Chicago. tel. 312-471-1424 ir 
prie įėjimo. 

(sk) 

x Lietuvių fondas organi
zuoja Lietuvos valstybinės op^ 
ros solistų — I r e n o s Milke
vičiūtės, Virgilijaus Noreikos 
ir pianistės Graž inos Ručy-
tės -Landsberg ienės koncertu 
seriją: Bostone balandžio 7 d.. 
Baltimorėje balandžio 14 d.. St. 
Petersburge balandžio 17 d.. Los 
Angelėje balandžio 21 d., Chica
goje balandžio 27 d.. Detroite 
balandžio 28 d., Clevelande 
gegužės 5 d. Del bilietų prašoma 
kreiptis į tų vietovių L. Fondo 
įgaliotinius Chicagoje bilietai 
gaunami J . Vazne l io pre-
kvboje. 

(sk) 
x Balti jos r e s t o r a n e g e r a s 

l ie tuviškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
ber ts Rd., tel. 708-458-1400. 

(sk) 

x , , Ž A I B A S " N R . 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
prist ityti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje. 10 sv. miltu. 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių. 29 oz. 
dėže persikų, 4 sv. valg. druska, 
18 oz. riešutinis sviestas. 2 dež. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų. 
64 oz. aliejus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos. 12 
oz kakavos. Pilna kaina -
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS 
9525 South 79th Ave., Hicko
ry Hills, IH. 60457, te le fonas 
'708) 430-8090. 

. U i 

-:i»ei<-s kvartetas po koncerto, kurį suruošė Draugas" praėjusį sekmadienį. Iš k. j d.: R. 
- A Polikaitis. pianiste R. Apeikytė, B. S-iukas ir E. Jarašūnas. 

Jono Tamulaičio nuotr. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PASKIRTA 

KRLU Č F . L I C N O PREMIJA 

Eugenijaus Kriaučeliūno var
do jaunimo premijai už 1990 m. 
atrinkti ir paskirti Jury komisi-

sirinkusi posėdžiui š.m. 
kovo 17 d iš dešimt pristatytų 
kandidatu vienbalsiai nutarė 
paskin' 1000 doleriu premiją 
Tomu tui iš Hartfordo, 
Conn. 

Kom d lomas Ne 
1990 m. laikotarpyje 

labai aktyviai reiškėsi jaunimo 
tarpe ir geriausiai visuomeni
niu, organizaciniu ir politiniu 
požiūriu reprezentavo Lietuvai 
ir lietuviams. 

Jury komisija sudarė: LB 
atstovas kun. A. Saulai t is . 
PLJS-gos atstove L. Žliobienė, 
A. L. J. S-gos pirm. S. Snipaitė 
ir Kriaučeliūnų šeimos atstovės 
R. Kučienė ir V. Jonušienė. 

Ši premija jau yra keturiolik
toji kasmetinė premija. 

LB V I D U R I O VAKARŲ 
A P Y G A R D A 

Iš visko atrodo, kad užmigo — 
nėra nei nuotraukų, nei veiklos 
aprašymų, tačiau kai viską 
atlieka ir visur suspėja kitos 
valdybos bei komitetai, po be
veik šešerių metų darbo apygar
dos valdyba nutarė pailsėti. 

Bet posėdžiai, planai ir nuta
rimai tebevyksta ir stengiamasi 
t u o s p l a n u s ir n u t a r i m u s 
įgyvendinti. Apygardos valdy-

x Šį sekmadienį, kovo 24 d., 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. inž. Grožvydas Lazauskas 
kartu ALT vicepirm. dr. Vytau
tu Dargiu dalyvaus Lenkijos 
prez. Lech VValęsos priėmime ir 
pagerbime Chicagos Hilton 
Tov.ers viešbutyje. 

x At i ta isymas. Vakarykš-
čiam a t i t a i syme pasi ta ikė 

x Pat iksl inimas. „Draugo" 
kovo 15 d. numeryje Atstovų 
rūmuose delegacijos nuotraukos 
aprašyme buvo praleista Vliko 
reikalų vedėjos Janinos Čiko-
tienės (su tautiniais rūbais cen
tre) pavardė. Nuotrauką patei
kusieji atsiprašo. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą , 
klaida, ir dar sykį norime pa- pridėjo 15 dol. už kalėdines 
tikslinti, kad dr. K. Ambrozai- korteles, kalendorių: Kostas 
tis nėra LF Pelno skirstymo 
komisijos pirmininkas, bet LF 
Tarybos narys. Atsiprašome. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą , 
pridėjo 15 dol. už kalėdines kor
teles, kalendorių: Donatas Šu-
kelis, Adelė Šliažas, Antanas 
Vitkūnas. A. Uždavinis. Vero
nika Mašiotas. Danutė Janu
tienė. Janina Merkys, Vytautas 
Strikas, \V. Ramanauskas. Vy
tautas Valys. Vladas Kiaunė, 
Juzė Plioplienė. J. Vidmantas. 
A. Tumosas. Labai dėkojame. 

x Tradicinis Lietuvių mote
rų klubo Velykų stalas, vaišės 
su programa, bus per Atvelykį, 
balandžio 7 d. Tautiniuose 
namuose. Pradžia 12 vai. 

x Liolė Bermanai tė ieško 
Birutės Vai tkūnai tės . Prano 
dukters, gim. 1920 ar '21 m. 
gruodžio 25 d. Atsiliepkite, 
rašykite: Margar i ta Kagan, 4 
Bay Sta te Rd.. Natick, MA 
01760. 

(sk) 
x R o m a s P ū k š t y s vėl 

vyksta į Lietuvą balandžio pra
džioje PERVEDAMI DOLE
RIAI. PALIKIMAI. Pr i ima 
laiškus, dokumentus , vais
t u s , u ž s a k y m u s a u t o m o 
b i l i a m s . Ats i ska i ty t i iki 
balandžio 3 d. TRANSPAK. 
2638 W. 69 St.. Chicago. IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk> 
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių pirkime i r pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laida, Albinas Kurkulis , tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andr iu s Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshavv, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800423 229 i. 

Prelgauskas. Regina Marti-
nonis, J. Rugys, Pranas Ke-
blinskas, Vladas Bielinis, St. 
Jazbutis. E. A. Pestenis. S. 
Adamonis, J. Mikelionis ir 
Bronė Kizlauskas . Labai 
dėkojame. 

x Bronius G u r ė n a s , Hay-
ward. Wisc. Ona Kasperaitis, 
Racine, Wisc. Bronė Stočkus, 
Los Angeles. Cal., Alfa Juo
dikis , Seven Hi l l s . Ohio. 
Albinas Slivinskas. Burbank. 
111., Zigmas Grybinas, O'Fallon, 
111.. Janina Mačiulis, Danville. 
Cal.. J. H. Lukas, Englewood. 
Fla . , Vytas V i l č i auskas , 
RoswelL XM, Leona rdas 
Šimkus, Clark, N.J.. „Draugo" 
garbės p renumera to r i a i , 
rėmėjai, pratęsdami prenume
ratą paaukojo po 20 dol. Savos 
spaudos palaikymui. Labai 
dėkojame. 

x Atsiuntė po 10 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Mečys Buže n i s, Janina Skama. 
Jonas Kronas, Gražina Mustei
kis. Ona l .'lis, C. Harris, 
Kazys Narbutaitė, B. Pauliu-
lionis, A. !'!enys, Alfonsas 
Moliejus, L- n Nekus, B. V. 
Cypas, Povilą- Grigalauskas. V. 
Trumpa. P Budininkas, VI. 
Kuodys. Kan, ma Zvirzdys, Ieva 
Apanaviču Peter Molis, 
Juozas Kojelis, Juozas Ručys ir 
A. Milius L ai dėkojame. 

x Atsiuni. po 15 dol. už 
kalėdines koi eles, kalendorių: 
kun. K. Trin kas, V. Skrupske-
lytė. Birut- Martick. J. P. 
Pažemėnas Bronius ir Aga 
Tiškai, An:" ta Januška. A. 
Pivor iūnas . A. S i m u t i s . 
Consulate (ieneral of Lithuania. 
Dalia M Mardon, Stefania Ma
siulis, Dana -Lnnigs. D. Trima
kas . A S -įkus. Vis iems 
Hėkoinme 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą , 
p r idė jo 10 dol . už kalėdines 
korteles, kalendorių: Vilhel 
mina Genys, Povilas Savickas. 
Juozas Kinderis, Bronė Kaselis. 
Egn. Pažerunas, Ona Liutermo-
za, Jan ina Miliauskas, Jer . 
Kačinskas, Ona Eikinas. Adol
fas Petrys. Labai ačiū. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą su 
10 do'. auka: dr. Albert Gasis. 
Augusta J. Šaulys. Antanas 
Bumbulis, Cesare G. Ugian-
skas. Irena M. Galinis. Augus
tas Pretkelis, Valerian Vitkus. 
Anna Glebis. H. Paškevičius. 
Labai ačiū. 

x Vik toras Danėnas , Juozas 
Kapačinskas. Ignas Venckus. 
Stepas L u k a u s k a s . visi iš 
Chicago, 111.. „Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, buvo 
atvykę į ,,Draugą . pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams ir kiekvienas paaukojo po 
20 dol. dienraščiui. Nuoširdus 
ačiū. 

x Br igh ton P a r k o Lietuvių 
n a m ų sav in inkų draugijos 
valdybos kasininkė Bronė Rus
teikienė. Chicago. 111.. mums 
rašo: „Brighton Parko lietuvių 
namų sav in inkų draugijos 
valdyba skiria auką 100 dol. 
paremti lietuviškos spaudos 
darbą. Lai „Draugas" aplanko 
kiekvieną lietuvį, nežiūrint kur 
j i s bebū tų . L ink ime d a u g 
sėkmės ir ištvermės Jūsų dar
buose'. Labai dėkojame už dos
nią auką ir gražius linkėjimus. 

x Ade lė Staniul is . Bloom-
field Hills, Mich., „Draugą" 
užprenumeravo kaip kalėdinę 
dovaną sūnui Arui. Lemont, 111., 
nes jai atrodo, kad dienraštis 
yra geriausia dovana, kurią 
gaus per visus metus, nes jis 
pateikia visas žinias. Sūnus taip 
pat yra dėkingas ir patenkintas 
už tokią gerą dovaną. Ta proga 
palinkėjo visam „Draugo" šta
bui nepavargti šitam dideliam 
darbe. Dėkojame už gražius 
žodžius ir pridėtą auką. 

x Eug. Abromait is , Toronto. 
K a n a d a , , .Draugo" garbes 
p r e n u m e r a t o r ė , p r a t ę s ė 
prenumeratą, pridėjo 25 dol. 
dienraščio paramai ir 10 dol. už 
kalėdines korteles Labai dėko 
įame. 

bos pirmininkė Birutė Vidna-
šienė aktyviai dalyvauja Pa
vergtų tautų komitete, atsto
vauja lietuviams pabaltiečių, 
lenkų ir ukrainiečių susirinki
muose. Neseniai pradėjusiam 
veikti Baltic Information Ex-
change komitete apygardos 
valdybos p i r m i n i n k ė yra 
pakviesta įeiti į tą komitetą 
vicepirmininke lietuviškiems 
reikalams. Komitetas žada leis
ti biuletenį, kuriame bus įvai
rios žinios anglų kalba apie 
l ie tuvių , la tv ių ir estų 
bendruomenėj ruošiamus ren
ginius, įvykius ir taip pat kas 
vyks ta Pabaltijo kraštuose. 
Kažkodėl estai ir latviai nelabai 
noriai važiuoja mūsų pusėn, 
aiškindami, kad toli. Atstumas 
nuo Marąuette Parko iki latvių 
namų yra toks pat, kaip nuo 
latvių namų iki Marąuette 
Parko. 

Gegužės 5 d., sekmadienį, 
apygardos valdybos rūpesčiu 
ruošiamos vaikštynės (walk-a-
ton). Iš gauto pelno numatoma 
padėti SOS Lietuvos vaikams, 
našlaičiams ir ligoniams, kurių 
Lietuvoj, atrodo, yra nemažai. I 
walk-a-ton — vaikštynes (A. Kė-
želienės pasiūlymas) kviečiami 
visi, kas tik gali pajudėti. Ne
būtinai reikalinga eiti 20 mylių 
Grant Parke, einant ratu ir 
ra tu , reikalingi talkininkai ir 
padėjėjai registracijai, nueito 
kelio atžymėjimui, marškinukų 
ir kitokių suvenyrų par
davinėjimui, budėti prie pirmo
sios pagalbos punktų. Rei
kalingi, žinoma, ir tie, kurie eis, 
be jų nebus nė vaikštynių. 
Dalyvauja latviai ir estai, kiek
viena grupė rūpinasi savo 
tautos reikalais ir kiek kiek
viena tautybė pajėgs sutelkti 
lėšų, tiek ir teks Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos reikalams. 

Ypač į šį vvalk-a-ton kviečia
mas įsijungti jaunimas — skau
tai, ateitininkai, neolithuanai, 
studentai, gimnazistai, pradžios 
mokyklos mokiniai kartu su tė
vais ir mokytojais, choristai. 

t au t in ių šokių šokėjai ir 
t.t. ir pan., ir visi visi įvairaus 
amžiaus ir fizinių pajėgų, visi, 
kurie nori ir gali padėti Lietu
vos vaikams. Žinoma, neinant ir 
nedalyvaujant, galima prisidėti 
ir p in iga i s . S m u l k e s n e s 
informacijas ir registracijos 
anke tas gal ima gaut i pas 
apygardos valdybos pirmininkę 
Birutę Vidnaš ienę t e l . 
1-708-974-2464. 

Gegužės 4-5 ir 11-12 dienomis 
vyks rinkimai į LB tarybą. 
Kandidatuokime ir r inkime 
žmones, supran tanč ius LB 
veiklą, nebūtinai su žinomom ir 
skambiom pavardėm, kurie 
dažnai mažiau dirba negu 
reikia. Yra sudarytos linki-
minės komisijos ir ateity bus 
daugiau infoi .'nacijos spaudoje 
ir per radijo. 

Balandžio 21d. Jaunimo cen
tro mažojoj salėj yra šaukiamas 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
apylinkių metinis atstovu su
važiavimas. Gal teks rinkti 
apygardos valdybą, o gal tik dalį 
jos, taigi turėdami laiko pa
galvokim apie tinkamus kandi
datus. 

įvykiai Lietuvoje ir pasauly
je keičiasi tokiu tempu, kad 
suplanuotos vakaronės ar vaiz
dajuostės, kol randi t inkamą 
laiką, būna jau pasenusios 
žinios. 

Apygardos ribose veikiančios 
apylinkės tvarkosi savaran
kiškai, dirba pagal galimybes ir 
gyvenamos vietos są lygas , 
palaiko telefonu ryšį su 
valdybos pirmininke. Jei kar 
tais ir ne visa apygardos 
valdyba iš karto, tai didesnė 
dalis ir pavieniai prisideda prie 
visų LB ruošiamų renginių. 

Baigiant norisi dar kar ta 
priminti balandžio 21 d. suva
žiavimą J a u n i m o c e n t r e , 
kviečiant visas apylinkių val
dybas, revizijos komisijas ir 
visus besidominčius LB 
reikalais, o taip pat visus 
spaudos ir radijo atstovus. 

Al. L ikande r i enė 
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Kernavės tun to skautės gelbsti Kaziuko mugėje. 
Nuotr F.d. Su l a i č io 

x Atsiuntėpo 15 dol. už ka 
ledines korteles, kalendorių: K. 
Kleiva, Malvina Ugėnas. P. 
Stelmokas, Henry Stasas, Juo 
zas Skomantas, L. ir D. Sadaus
kai . Austrą Puzinas. Adelaida 
Strijauskas. Jonas Alekna. A. 
Keraminas, Marija Poteraitis. 
dr. Petras Kaladė. Kostas Aras, 
Danutė Garbonkus, Antanas 
Mažeika. Visiems tariame ačiū. 

x Pratęsė p renumera tą ir 
pridėjo 10 dol. už kalėdines 
korteles, kalendorių: Stepas In-
gaunis. Alfonsas Eitutis, Emilia 
Zilly, A. Uogintas, Liudmila 
Syrutowicz, R. Belžinskas. Jero 
nimasČibiras, M. Pechukas, dr. 
Br. Mikonis, Joseph Juška. 
John Lukšys. F. Moncevičius, J. 
Kriaučiūnas, P. Paleckas. M. 
Laurinavičius. Matas Baukys. 
Labai ačiū. 

x Pratęsė p renumera tą su 
10 dol. auka: E. Direnčius. Br 
Bar tkus . Pe t ras Pal iu l i s . 
Salomėja Zeikus, K. Stravins
kas. Faustas Rajeckas, S. Nar 
kus. Jonas Bielskis, Viktoria 
Denovage, H. A. Svazas, A. 
Matuliokas, Anelė Dulkis, kun. 
F. Kireilis, kun. P. Jakule-
vičius. J. Užubalis. Visiems 
ne i n 

x J u l i u s Vėblaitis. Union. 
New Jersey. J. Skučas. Hilton. 
N.Y., Jonas Dapkus. Hartford, 
Conn.. L. Kazlas. St. Petersburg 
Beach. Fla.. Stanely Žymantas, 
Tinley Park. UI., Domicėlė 
Balčiūnas. Mission, Viejo. Cal., 
Ramute Butkus. Just ;ce, 111.. 
Julius Jodelė, Hermosa Beach. 
Cal., „Draugo" rėmėjai, garbės 
p r e n u m e r a t o r i a i . p r a t ę s ė 
prenumeratą su 20 dol. auk;; 
dienraščiui. Labai dėkojame. 

x A t s i u n t e p o 1 5 d o l . i l / k n 
ledines korteles, kalendorių: 
Antanas Titenis. R. V Mise 
vich. Z. Pupius . P r a n a s 
Cerkauskas. Guntis Ozers, V. 
Kuzmickas. V. J Bubnys. T. Va 
ranka. Ant. Repšiene. (Jedi 
minas Rugienis. B Underj s. (' 
J. Stankus. Henrikas Idzelis. K 
Baltrušaitienė. B. Kondratas, 
Audronė Karaliene. P. Augaiti<. 
S. Bačkaitis. Visiems dėkojame. 

Advokatas Jonas Gibait is 
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