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Komisija studijuoja 
„situaciją" 

Gorbačiovas: ,,Lietuvos nepriklausomybės 
deklaracija neteisėta ir negaliojanti" 

M a s k v a , kovo 13 d. — 
Šiandien Sovietų prezidentas M. 
Gorbačiovas pareiškė, jog Lietu
vos nepriklausomybės deklara
cija y ra ..neteisėta ir negalio
janti", bet pasakė, kad Maskvos 
ryšiai su šia respublika bus 
t ę s i ami to l iau nepake i s t i , 
praneša AP agentūra. 

Jis pasakė, kad yra sudaryta 
komisija, kuriai vadovauja mi-
nisteris pirmininkas N. Ryžko
vas, ir ji nuspręs ką atsakyti 
lietuviams. Kalbėdamas depu
tatų Kongrese, Gorbačiovas 
pasakė, jog Lietuvos nepriklau
somybės veikla susilauks pavo
jingo pasipriešinimo nepri
klausomybės reikalu, kurios jie 
siekia. „Mes negalime kalbėti 
apie derybas", sakė jis, ,.tu turi 
vesti derybas tik su užsienio 
kraštais". Jis deputatams pasa
kė, kad Ryžkovas ir komisija 
studijuoja Lietuvos „situaciją". 
Gorbačiovui buvo paplota, kai 
jis pasakė, jog Kremlius nepa
klausys jų prašymo tart is dėl 
nepriklausomybės. 

A n t a n a i č i o a t s a k y m a s 
Lietuviai paprašė, kad būtų 

p r ipaž in t i ka ip suve ren i 
valstybė ir pradėti pasitarimai 
dėl kitų sąlygų. Pirmadienį 
Estija paprašė pradėti pasita
rimus dėl nepriklausomo statu
so. Vienu metu Gorbačiovas 
pavadino lietuvius „draugais", 
bet nutilęs po kelių sekundžių 
tarė: „Aš manau, kad jie yra 
draugai". Gorbačiovas vienu 
metu pasveikino Lietuvos depu
tatus Kongrese. Bet į tai atsakė 
Lietuvos deputatas Vaidotas 
Antanaitis, pasakydamas, kad 
jie save laiko tik stebėtojais. Ir 
tada Antanaitis perskaitė iš
t raukas iš Lietuvos nepriklau
somybės deklaracijos visiems 
Kongreso deputatams, kartu su 
prašymu pripažinti Lietuvos su
verenitetą. Antanaitis pasakė. 

Atsteigiami 
diplomatiniai ryšiai 
Meks ikos mies tas . — Dau

giau kaip šimtmečiui praėjus, 
kai buvo įvykę nesusipratimai. 
Meksikos vyriausybė ir Vatika
nas atnaujina diplomatinius 
ryšius ir veda pasitarimus dėl 
Romos Katalikų Bažnyčios tei
sių sureguliavimo. 

Vidaus reikalų ministeris Fer
nando Barrios. pranešdamas šią 
žinią, pasakė, jog Meksikos pre
zidentas Carlos Salinąs de Gor-
tari greitai paskirs savo „as
meninį atstovą" Vatikanui . 
Meksikos vyriausybė pranešė, 
jog modernūs laikai reikalauja, 
kad tie ryšiai būtų atnaujinti. 
Tie ryšiai buvo nutraukti 19 
šimtmečio viduryje, kai prez. 
Benito Juarez konfiskavo Baž 
nyčios nuosavybes, persekiojo 
dvasiškiją ir paskelbė Valstybės 
atskyrimą nuo Bažnyčios. Vati
k a n a s turi savo apaštalinį 
delegatą Meksikoje, bet jis yra 
skir tas ne Meksikai, bet Mek 
sikos Bažnyčiai ir neturi diplo 
matinių kredencialų. Meksiko 
je iš 86 mil. gyventojų 90T 
užsirašė esą katalikais pasku 
tinio žmonių surašymo metu. 
Popiežius Jonas Paulius II 
vizitavo Meksiką 1979 m., o 
šiemet jis vėl laukiamas Mek 
sikoje gegužės mėnesį 

jog Lietuva nori palaikyti gerus 
ryšius su Maskva ir prašė 
pradėti pasitarimus. Gorbačio
vas nieko neatsakė. 

Bet kitas Lietuvos deputatas 
A l g i m a n t a s Čekuo l i s per
traukos metu išsireiškė, kad jo 
nuomone Gorbačiovas sušvel
nins savo poziciją, nes jis yra 
realistas. Estijos deputatas Ing-
rid Toome, kuris yra ir Estijos 
min. pirmininkas, pareiškė savo 
nusivylimą Gorbačiovo pareiš
kimu. Latviai taip pat. 

N e b u v o p r i eka i š tų 
Lietuvos Komunistų partijos 

vadas Algirdas Brazauskas pa
sakė žurna l i s tams , kad j is 
šiandien anksčiau buvo susi
tikęs su Gorbačiovu ir kad jam 
„nebuvo priekaištų^reiškia kon
taktai nenutraukti" Brazauskas, 
kaip žinia, nebuvo išrinktas Lie
tuvos parlamento pirmininku 

..Tasso" žinių agentūra prane
šė, jog Lietuvos parlamentas nu
sprendė, kad jaunuoliams nerei
kia daugiau ta rnaut i Sovietų 
kariuomenėje ir kreipėsi į 
Gorbačiovą, kad būtų lietuviai 
kareiviai apsaugoti tol, kol bus 
susitarta juos išgauti iš Sovietų 
kariuomenės. 

Sovietų Užsienių r e ika lų 
ministerijos spaudos direktorius 
G. Gerasimovas spaudos konfe
rencijoje pasakė, kad Lietuva 
negalės pati viena išsilakyti pa
saulinėje rinkoje, negalės atsis
toti ant dviejų kojų. Jis sakė, 
kad dabar gauna energetinį 
aprūpinimą papiginta kaina. 
Alyvos s t a t i nė pasaul inė je 
rinkoje kainuojanti 15.70 dol., o 
Lietuva gauna dabar už vieną 
dolerį. Praėjusią savaitę Gor
bačiovas pasakė Brazauskui. 

Buvęs JAV prez. Richard Nixon pirmą kartą buvo pakv • stas į Kongresą pasisakyti pasaulio 
politikos klausimais ir čia kongresmenų bei sentorių -iltai sutiktas. Nixonas, tarp kitų 
pasisakymų, aiškiai pasakė, „kad JAV-bems dar nelaik?- padėti Sovietų Sąjungai'". 

Pokalbiai šiandien 

Lietuvos delegatas Vaidotas Anta
naitis Sovietų Kongrese jteikė 
prašymą, kad Sovietų Sąjunga pripa 
žintų Lietuvos Respublikos nepriklau
somybe 
kad Lietuva atsiskyrimo atveju 
turės sumokėti 34 bil. dol. už 
Sovietų Sąjungos investavimus. 
Lietuva taip pat turėtų atiduo
ti Klaipėdos uostą, kas Lietuvai 
yra būtinai reikalinga turėti . 
Bet čia Kongreso patalpose Al
gimantas Čekuolis žurnalis
tams pasakė, jog Kremlius yra 
Lietuvai daugiau skolingas. 
Šiuo atveju Kremlius turėtų 
sumokėti Lietuvai 300 bilijonų 
rublių už 300.000 nužudytųjų 
lietuvių, už kal intus ir iš
tremtus į stovyklas Stalino ir jo 
pasekėjų ir už suardytą Lietu
vos ekonomiją per 50 metų dėl 
Sovietų nemokėjimo ūkinin
kauti. 

M a s k v a , kovo 14 d. — 
Pasau l inė je spaudoje pilni 
puslapiai žinių Lietuvos nepri
klausomybės klausimu ir įvai
rūs pasisakymai iš Vakarų 
va ls tyb ių užsienio r e ika lų 
ministerijų bei Maskvoje vyks
t a n č i o Sovietų Sąjungos 
Kongreso deputatų. 

Nežiūrint Gorbačiovo kate
goriško kaltinimo lietuviams už 
padarytą sprendimą, Estijos 
deputatai praneša, jog Estijos 
par lamentas nutars formaliai 
atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos 
r y t o j , k e t v i r t a d i e n į . Es tų 
deputatai sako, jog Gorbačiovas 
neatsisakys pradėti pasitarimų 
Estijos suverenumo klausimu, 
todėl jie balsavo už įsteigimą 
Gorbačiovo prašomos prezidento 
institucijos. Tik lietuviai susi
laikė. Estai laikėsi mandagiai ir 
jų deputatas Endel Lippmaa pa-

Prancūzija 
sugrąžins 

Lietuvos auksą 
L o n d o n a s , kovo 14 d. 

,.Washington Post" rašo, kad 
Bri tani ja perdavė Pabalti jo 
auksą, bet Prancūzija tebelaiko. 

Britanija vakar pranešė, kad 
ji pardavė maždaug 13 tonų 
aukso, kuris buvo trijų Pabaltijo 
va l s tyb ių padė tas Anglijos 
banke prieš Antrąjį Pasaulinį 
karą. Bet Prancūzijos centrinis 
bankas sako, kad jis laiko tą 
auksą, daugiau negu dvi tonas, 
kur is padėtas 1930 metais, ir jį 
galės grąžinti Lietuvai. 

Britanijos Užsienio reikalų 
ministerija pranešė savo par
lamentui , jog t a s auksas buvo 
parduotas 1967 metais, kad 
kompensuotų britų turtą, kurį 
nusavino Maskva po 1940 metų, 
kai buvo aneksuotos Pabaltijo 
respublikos Pardavimo kaina 
tada buvusi 5.8 milijonų britų 
svarų, kas doleriais būtų 9.2 
mili jonai dolerių, o dabar 
maždaug 180 milijonų dolerių 

Paryžiuje. Prancūzijos banko 
vadovybė pasakė, jog 2.2 tonai 
aukso tebesaugojami jo seifuose, 
kuris bus perduotas Lietuvai. 
Sovietų Sąjunga kelis kartus 
norėjusi tą auksą pasiimti, bet 
Prancūzijos vadovai kiekvieną 
kartą atsakė, kad tai Lietuvos 
auksas ir kad tik lietuviai tegali 
jį atsiimti. 

sakė žurnalistams, kad Lietuvos 
ir Estijos a ts tovai pradės 
pasitarimus su Sovietais dar šią 
savaitę. Estijos prez. Arnold 
Ruutel buvo sus i t ikęs su 
Gorbačiovu pirmadieni, kurių 
pasimatymas buvęs draugiškas. 
Gorbačiovas pasakęs: , l a iky-
kirae, kad pokalbiai jatyjrasi-
dejo". 

Kongreso salėje ir už jos pa-
baltiečių delegatų tarpe kur
savo priešingos žinios, ką darys 
Gorbačiovas. Ir kaip Estijos 
delegatas Viktoras Palmas 
sako, kad situacija taip greitai 
keičiasi, kaip kad ..vulkano 
išsiveržimas kas penkias minu
tes". Šioje situacijoje ir kai 
kurie latvių delegatai dalyvavo 
balsavimuose už prezidentūrą. 

Lietuvos delegatas N Medve
devas, jau tik kaip stebėtojas 
Sovietų Kongrese, pasakė, jog 
jis manąs, kad abipusiai pokal
biai „tarp Maskvos ir Lttuvos", 
ką daryti toliau, prasidės rytoj 
Maskvoje, kovo 15 d Tai yra 
šiandien). Estai prade-ą atski
rus pasitarimus. 

Sesijos pertraukų m et u ar po 
sesijos Gorbačiovas neišeidavo į 
koridorius, kaip kad ji? mėgsta 
daryti, todėl žurnahs* i nega
lėjo jo klausti apie Pabaltąjį. Net 
Ligačiovas pasakęs, kad galima 
atsisėsti ir diskutuoti; \grindi-
nius skirtumus. 

Busho - Gorbačiovo 
konferencija 

Washingtonas . P"-ridento 
Busho administraci .; praneša, 
jog viršūnių pasitarimo klau
simu Washingtonas yra lanks
tus ir sutinka, kad ta konferen-
cija įvyktų Gorbači" patogiu 
laiku. Baltųjų rūnr.; spaudos 
direktorius Marlin F:tzwater 
pasakė, kad visado- : l i prisi
taikinti. Buvo sutar*- kad ta 
konferencija tarp H 'sho ir 
Gorbačiovo įvyks birželio gale, 
bet dabar, kai Gorbač: »vas su
tiko pasakyti kalba Brown 
universiteto, Provider e, R.I., 
užbaigimo iškilmėse ^'^užės 28 
d., tai ir viršūnių krrterencija 
galinti įvykti tuoj p" '°-

Istoriniai pakeitimai 
Sovietų Sąjungoje 

Leista daugpartinė sistema 

— Irano sostine^ >herano 
spaudoje pasirodė -t-aipsnis, 
kuris ragina neišdu * pagrob
tųjų užsieniečių į l3!-->-*nes jie 
visi esą Vakarų šnipą 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— L ie tuvos Respubl ikos 
Aukščiausioji taryba Vilniuje 
antradienį nutarė, kad visi 
fabrikai, uostai, jėgainės ir 
susižinojimo priemonės pereina 
Lietuvos žinion. 

— Lietuva tęs visus sutar
timis padarytus jsipareigoj im «is 
su Sovietų Sąjunga, o fabrikai, 
kaip ir visuomet, savo sutartą 
pelną persiųs Maskvai, praneša 
Reuteno žinių agentūra, savo 
korespondento pranešimu iš 
antradienio Lietuvos parla
mente padaryto nutarimo. 

— Sovietų Sąjunga pirma
dienį apkaltino JAV subversy-
vine veikla, t a rp tau t in ių 
įstatymų pažeidimu ir net 
terorizmo akcija, kad padėjo 
pabėgti vienam KGB agentui į 
Ameriką. Sovietai į teikė 
formalų protestą Valstybės 
departamentui, kad Viktoras 
Seimovas, KGB kodų žinovas, 
buvo priimtas į Ameriką. 

— Haiti respublikoje pirmą 
kartą buvo išrinkta moteris to 
krašto prezidenteJErtha Pascal, 
iki šiol buvusi teisėja, prisiekė 
prezidentės pareigoms. Gen. 
Prosper Avril pasitraukė iš tų 
pareigų ir išskrido į JAV, kai 
prez. Bushas parūpino jam 
lėktuvą atskristi į Floridą. 

— Buvęs prez. Jimmy Carter 
vėl išvyko į užsienį, šį kartą į 
Vidurinių Rytų valstybes -
Egiptą, Siriją. Jordaną, Izraelį, 
kur susitiks su tų valstybių pre
zidentais. Jis taip pat pirmą 
kartą lankysis Izraelio užimtoje 
Vakarų Kranto srityje. 

— Kubos komunistų vyriau
sybė, kaip praneša Reuteris, 
areštavo 8 žmogaus teisių veikė
jus, ir apkaltinusi, kad jie ruo
šia dirvą Amerikos invazijai, 
patalpino juos koncentracijos 
stovykloje. 

— Stockholme lankosi nese
niai iŠ kalėjimo išleistas Pietų 
Afrikoje juodųjų vadas Nelson 
Mandela. Čia jis aptarė Pietų 
Afrikos Taut inio Kongreso 
organizaciojos reikalus su ten 
gyvenančiu Oliver Tambo. tos 
organizacijos vadu. Mandela jo 
nebuvo matęs 28 metus, kuris 
yra jo pavaduotoju. 

— Izrael io dviejų partijų 
vyriausybė pasitraukė iš pa
reigų, nesutardama palesti 
niečių klausimu. 

Maskva . — Sovietų Sąjungos 
Kongresas padarė istorinį 
sprendimą, nubalsuodamas į-
steigti prezidentūrą, leisti daug-
partinę politinę sistemą ir leisti 
privačią nuosavybę. 

Šie įstatymai, kurie keičia 
komunizmo pagrindus, lengvai 
su r inko re ika lau jamus du 
trečdalius parlamento balsų ir 
yra pats didžiausias Gorbačiovo 
laimėjimas, kaip jis pats sako. 
kad „būtų išgelbėta jo reformų 
programa nuo pražūties". Už 
prezidento institucijos įsteigimą 
balsavo 1.817 prieš 133 ir 61 
parlamentaras susilaikė. Už 
šeštojo Konstitucijos straipsnio 
panaikinimą balsavo 1,771 
prieš 164 ir 74 deputa ta i 
sus i la ikė . Tokių dras t i škų 
pakeitimų Sovietų Sąjungoje 
nėra buvę nuo pat bolševikų re 
voliucijos 1917 metais. Prieš 
balsuojant, pats Gorbačiovas 
ragino delegatus balsuoti už 
tuos konstitucinius pakeitimus. 
Lietuvos delegatai jau nebal
savo, paaiškindami, kad Lie-

Siųskime telegramas 
prezidentui 

Washingtonas . — JAV lietu
viai reiškia nepasitenkinimą 
JAV prezidento George Busho 
pasisakymais bei pareiškimais, 
kai Lietuva paskelbė nepriklau 
somybės deklaraciją. Prez. 
Bushas išsisukinėjančiais mig 
lotais pareiškimais nepasisako 
tvirčiau už tai, ką prieš jį buvę 
prezidentai viešai pareikšdavo 
per 50 metų, kad Sovietai yra 
pavergę Lietuvą, iš kurios turi 
būti išvesta kariuomenė ir su
grąžinta laisvė Pabaltijui. 

Todėl LB Krašto valdyba pra 
šo, kad LB nariai ir visi 
lietuviai tuoj pradėtų skanibin 
ti Western Union telegramų 
agentūrai, kur galima užsakyti 
jau paruoštą telegramą, kurios 
tekstas anglų kalboje yra toks: 

„President Bush, I urge you to 
offer effective U.S. support for 
the independent Republic of 
Lithuania, vvhose full sovereign 
rights were restored by its 
Supreme Council on Sunday, 
March 11, 1990. Lithuania vvill 
need creative politital and 
economic support from our-
selves and our allies in its 
negotiations with Moscovv I 
urge you to uphold the ideal of 
democracy and self-determina-
tion for Lithuania. We ovve her 
nothing less." 

Skambinti reikia: 1 800-
257 4900, ir prašyti „Hotline 
Operator #9654. Telegrama 
kainuoja 7.50 dol. 

tuva jau nebesiskaito Sovietų 
Sąjungos dalimi. 

Pana ik in t a pirmenybė 
komunis tams 

Šeštojo straipsnio panaiki 
niniu. dabar suteikiamos teisės 
vi<oms partijoms dalyvauti rin
kimuose, kurios tik bus susior
ganizavusios. 

Gi su jvedimu privačios 
nuosavybės įstatymo, atsisa
koma pačio didžiausio marksis
tinės ideologijos dėsnio, kad 
negalima turėti nuosavybės. 
Konstitucija dabar leidžia, kad 
kiekvienas gali turėti savo 
nuosavybėje žemę, fabrikus ir 
pastatus, ir žodis „privačią" 
išleistas, tik reikalaujama, kad 
nebūtų išnaudojami kiti pilie
čiai. 

Prezidentui suteikiamos tei
sės nominuoti ministerį pirmi
ninką ir atleisti parlamentą. 
Prezidentas turės teisę valdyti 
kraštą dekretais ir bus vyriau
sias ginkluotųjų pajėgų vadas, 
kaip ir JAV prezidentas. Nau
joji prezidentūra bus JAV ir 
Prancūzijos prezidentų insti
tucijų pavyzdžių kombinacija. Sį 
kartą prezidentą turėtų rinkti 
parlamentas, kaip to nori Gor
bačiovas, bet sekantį kartą jau 
rinktų visi gyventojai. Be Gor
bačiovo ) prezidento postą yra 
pas iū ly t i min. pirm. N. 
Ryžkovas ir Vidaus reikalų 
ministeris Vadimas Bakatinas. 
Prezidento rinkimai turi įvykti 
dar šioje sesijoje. 

— Japoni joje lankosi trys Ni
karagvos naujai i š r inkto^- ; 
prezidentės Violetos Chamorro 
atstovai ir tariasi su japonais 
ekonominės pagalbos klausi 
mais. 

— JAV prez. G. Bushas pap 
rašė Kongresą suteikti 300 mil 
dol. paramą Nika ra^os nauja 
jai vyriausybei atstatyti san 
dinistų sugriautai ekonomijai 

— Atstovų rūmų demokratu 
vadas Richard (^ephardt apkal 
tino prez., Bushą, kad jis nenori 
„prisitaikinti besikeičiančiame 
pasaulyje" ir suteikti Sovietų 
Sąjungai paskolą ir paramą 
maistu hei kitais pr"kvbos 
būdais 

Lietuvos pripažinimas 
Washingtonas. — Antradienį 

Baltųjų rūmų spaudos konferen
cijoje dalyvavo pats prezidentas 
George Bushas. Štai ištrauk?) iš 
tos konferencijos, kuri liečia 
Lietuvą. Tikslus žurnalisto 
klausimas ir prezidento atsaky
mas. 

Q. Mr. President. the United 
States has never recognized the 
forced incorporation of I.ithu 
ania into the Soviet LJnion. Now 
that Lithuania has declared its 
independence, the United 
States seems to be moving ten-
tatively tovvard fui! reoognition 
Is that because vve re afraid of 
offending Mr. Gorbachev or 
don't vvant to alienate him? 

A. It's because vve vvant to sec 
the evolution of the control of 
the territory there. And also we 
vvant to see peaceful resolution 
to this ąuestion. 

Q. \Vell. do vve stil! regard 
Lithuania ;is a captive nation, 
along vvith the 

A. We might not usethe vvord. 
but vve never have regarded Lit
huania as incorporated into the 
Soviet Union That's been our 
policy... 

KALENDORIUS 

Kovo 15 d.: Klemensas, Lion
ginas. Lukrecija. Novilė. Taut 
ginte. 

Kovo 16 d.: Julijonas, Vaido
tas, Eibutis, (ridone, Norvilo. 
Dionyzas, Vilija 

O R A S ( H I C A G O J K 

Saule teka 6:05, leidžiasi 5:56. 
Temperatūra dieną 68 1 , nak

tį 56 1. 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. kovo mėn. 15 d. 

SVEIKINIMAS BROLIAMS 
- SESĖMS T Ė V Y N Ė J E 

Jokioje kalboje nėra žodžių, 
kuriais šiandien galėtume iš
re ikš t i savo j a u s m u s ir 
džiaugsmą, išgirdę žinią, kad 
Lietuva žengia laisvės keliu. 
Nepriklausoma Lietuva, tai at
pildas už Jūsų ištvermę ir 
nepraradima vilties pačiais 
sunkiausiais priespaudos mo
mentais, tai skausmu ir meile 
atgauta laisvė. Nepriklausoma 
Lietuva, tai išeivijos lietuvių di
džiausias t rošk imas , mūsų 
gyvenimų pagrindinis tikslas. 
Po penkiasdešimties okupacijos 
metų prisikėlė Gedimino, šv. 
Kazimiero, Valančiaus, Kudir
kos, Maironio ir kankinių žemė 
liudyti pasauliui, kad gėris ir 
tiesa yra neįkainojami. 

Sveikiname Jus, linkėdami 
Dievo palaimos ir pagalbos. 
xad Lietuva greit būtų priim
ta lygiateise nare j pasaulio 
tautų šeimą. Mes, Detroito lie
tuviai, kiek pajėgdami steng
simės Jums padėti. Lai ši diena 
giliai įprasmina mūsų visų 
ryžtą gražesniam ir prasminges-
mam Lietuvos ir visos žmonijos 
rytojui. 

Detroito lietuviai 

Nijole Sadūnaite 'dešinėje ..Baltijos'" r 
daryme. Kalba s. Danguolė Jurgutiem 

NEPRIKLAUSOMYBES 
ATSTATYMO MINĖJIMAS 

Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkė tariasi su Det
roito organizacijomis surengti 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjimą. Numatyta 
data prieš Aldonos Kisielienės 
ir Sigutės Trimakaitės koncertą 
kovo 24 d., 7 vai. vakare. Pra
šome sekti žinias per lietuvių 
•adijo valandėles, pranešimus 

pijų lentose, biuleteniuose. 

SULAUKĖME 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PASKELBIMO 

Jei prieš metus kas būtų 
pasakęs, kad 1990 m. kovo 11 d. 
bus atstatyta Lietuvos nepri 
klausomybė. į tą žmogų būtume 
keistai pažiūrėję. Nors 50-tį 
metų Lietuvai laisvės troškome, 
tačiau nedrįsome tikėti, kad ji 
jau visai čia pat; buvome pri 
pratę lietuvybę išlaikyti, nes 
daugelį kartų pasaulio vadovai 
ii įvykiai mus buvo apvylę 

Kovo 11 d., sekmadienį. Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos 
Kultūros centro didžiojoje salėje 
12 vai. susirinko nemažas būrys 
Detroito lietuvių budėti ir 
laukti Nepriklausomybės pa 
skelbimo. Sukvietė Lietuvių 
Bendruomenes apylinkė. Sceno
je apšviesta kabėjo vytis ir sto
vėjo tautinė vėliava, liudyda 

šios dienos sva rb ius 
;v\kiu<=. Jau iš ryto į bažnyčią 

važiuodami klausėmės radijo ir 
išgirdome žinią, kad Lietuvos 
prezidentu išrinktas Vytautas 
Landsbergis. Šis faktas labai 
džiugino, nes Lietuva pirmoji 
Sovietų Sąjungos respublika 
savo vadu išsirinkusi ne komu
nistą. Tai teikė daug vilčių, kad 
šiandien bus atstatyta Lietuvos 
nepriklausomybė; ta mintis 
mus visus labai jaudino, ja ir 
tegyvenome. Laukiančiuosius 
pasveikino apylinkės vicepirmi 
ninkas Jonas Urbonas. Progra
mai vesti buvo pakviesta Liuda 
Rugienienė. Jau 12 vai. WWJ 
radijo stotis pranešė — tik laiko 
klausimas kada Lietuva skelbs šioje pačioje salėje sake kalbas, 
nepriklausomybę. Šios stoties rašė rezoliucijas, verkė, pyko ir 
pranešimus vėliau labai atidžiai džiaugėsi kiekvienu laimėtu 
sekėme. Naktį buvau kalbėjusi trupiniu Lietuvos reikalui. O ką 
su Lietuvos televizijos komenta- Jau bekalbėti apie visus Lietuvo-
torium, kuris informavo, kad je Mumyse netilpo jausmai, 

lis A Brazausko neremia. Susikabinę dainavome ..Lietuva 
brangi", „Leiskit \ Tėvynę"... 
Išėjome į lauką vėliavų nuleisti. 
Čia prisiminėme visus žuvu
siuosius ir mirusiuosius. Jau
tėme, jie su mumis. Sugiedo
jome „Marija, Marija". Antanas 
Norus ir Leopoldas Heiningas 
nuleido vėliavas. Grjžę į salę 
nutarėme, kad šampano bonkos 
suvenyrinės. Užrašę datas, susi
rinkome ant antraščių vieni 
kitų parašus, kaip šios dienos 
atminimą. Išsiveržė netikėtas 
džiaugsmas ir sunku buvo išsis
kirstyti, nes pasijutome vienas 
kitam labai artimi. 50-ties 
gyvenimo metu vienas tikslas ir 
bendras darbas mus visus 
sujungė į daugelio jausmų ir 
išgyvenimų supintą šeimą, ku
riai nereikia nei aiškinti nei tei
sintis, o viską galima išreikšti 
žvilgsniais. 

liabijos" tuntų Detroite ruoštos Kaziuko mugės ati-
Nuotr. J . Urbono 

Kadangi didele persvara lai
mėjo V. Landsbergis, tai reiškė 
Sąjūdžio stiprią padėtį. Komen
tatorius paaiškino, jog darbo
tvarkėj nepriklausomybės atsta
tymo klausimas nėra aiškiai 
įtrauktas. Logiškai galvojant 
atrodė, jis turėtu būti pačiu 
paskutiniuoju punktu. Tad 
laukėme, laukėme, laukėm... 
Algis Zaparackas pate ikė 
įdomių žinučių apie paskuti
niuosius politinius įvykius. 
Pirma valandą išgirdome: Lie
tuvos par lamentas svarsto 
atsiskyrimą. Priėmėme rezo 
liuciją. kad JAV prezidentas 
Bush pr ipažintų Lietuvos 
valstybingumą; visi pasirašėme 
sveikinimą V. Landsbergiui. 
1:30 vai. radijo skelbė, kad jau 
tik laiko klausimas... 2 vai., kad 
tik minuči'i reikalas... 2:30 vai. 
sužinojome, kad per CNN buvo 
pranešta, jog sesija pasibaigė ir 
nepriklausomybes reikalas bu
vo svarstytas, tačiau nežinojome 
rezu l ta tų . Telefonai v isur 
už imt i . į jokias būs t ines 
negalėjome prisiskambinti. į 
Lietuvą linijos irgi nebuvo 
įmanoma gauti. Laukiančiųjų 
grupė nutarėme nusifotogra
fuoti — padaryt i i s tor inę 
nuotrauką. Sunku buvo šypso
tis, nes tuoj pat turėjome suži
noti Lietuvos likimą. Pozityviai 
galvodami apie ateiti, atsine-
šėme šampano bonkas. o Algis 
Bra/pnas ir Algis Rugienius 
pasiruošė pilstyti. 3 vai. išyn 
dome tiek metų svajotą ir lauk
tą žinią — paskelbta nepriklau
somybė! Tie brangūs žodžiai, lyg 
elektros srovė palietė visu 
širdi« Spontaniškai plojome. 
Sušaukę visus esančiuosius 
Dievo Apvaizdos l ie tuvių 
parapi joje . sugiedojome 

Lietuvos himną ir perskaitėme 
sveikinimą 1 ietuvos žmonėms. 
Tuomet p;!>tėme šampaną, 
kėlėme tortus, vienas k i ta 
apkabinę verkėme. Mintyse gal
vojome apie tuos. kurie šios 
dienos nesulaukė. O kiek čia 

LIETUVOS SOLISČIŲ 
KONCERTAS 

l Detroitą atvyksta Lietuvos 

Vilčinskaitė-Kisielienė ir jos 
mokinė Sigutė Tr imakai tė . Do
cente muzikos mokėsi Bulgari
joje, kur apgynė savo mokslinį 
darbą. -J: labai aktyviai daly
vauja Lietuvos ku l tū r in iame 
gyvenirr.'.'. dainuoja su įvairiais 
orkestriniais kolektyvais Sovie
tų Sąjungoje ir užsienyje. Sigutė 
Trimakaitė yra ta rp tau t in io 
Marija Kalias konkurso lau
reatė, koncertavusi Italijoje, 
Graikijoje. Vengrijoje. 

Šią vasarą rengiasi vykti į Va
karų Vokietiją, I JAV solistes 
pakvietė Bostono opera. Jos sėk
mingai koncertavo amerikie
čiams ir lietuviams ne vien 
Bostone, bet ir New Yorke, o 
dabar vyksta į Chicagą, Det
roitą, Torontą, Miami. 

Detroite koncer tą r e n g i a 
Lietuviu Bendruomenės apy
linkė šeštadienį, kovo 24 d., 7 
vai. vak Dievo Apvaizdos lietu
vių parapijos Kul tūros centre. 
Bilietų -caina 10 dol. asmeniui , 
jaunim.i 8 dol. Bilietus plat ina 
Detroito apylinkė. 

Nors jau esame rengę keletą 
Lietuvos ansamblių ir muzikos 
vienetų koncertų, tačiau dau
guma jų buvo arba folkloriniai, 
arba estradinės muzikos. Aldo
na ir Sigutė atl ieka operų ari-

konservatorijos docentė Aldona jas, romansus, lietuvių liaudies 

uunm voo 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis J r , 1043 Fif'h St.. St. Monica, CA 90403. 

o 1*1 <i minėjime Detroite tuno p.>n«rhti Lietuvos nepriklausomybes 
kovų dnryviai. savanoriai kūi ' o&iūiun ir Stasys Šimoliūnas. 

Nuotr .1. l'rhono 

LIETUVOS VYČIU 
VISUOTINIS 

SUVAŽIAVIMAS 

77-tasis Lietuvos Vyčių Visuo
tinis suvažiavimas įvyks 1990 
metų liepos 26 29 dienomis Pit-
tsburgh. PA. ir jj globos vietinė 
19 ta kuopa. Suvažiavimas vyks 
miesto centre: jo būstinė bus 
Shera ton Stat ion Sąuare 
viešbutyje (kitoje upės pusėje 
nuo Pittsburgh miesto centro, 
vadinamo Auksiniu trikampiu). 
Nustebsite pamatę kaip miestas 
pas ike i tė nuo pasku t in io 
suvažiavimo, kuris vyko 1954 
metais. Kambarių kainos bus 
prieinamos. Kadangi Pitts
burgh mies tas yra beveik 
vidurkelyje tarp Chicagos ir 
rytinio JAV pakraščio, daugelis 
narių galės atvykti automobi 
liais. tuo būdu sutaupydami 
skrydžio išlaidas. Tiesa, galima 
gauti nuolaidas skrendant USA 
linija, paminėjus jog skrendama 
l suvažiavimą. Suvažiavimo 
renginiai vyks centrinėje vie
toje, taigi nereikės autobusais 
trankytis iš vieno miesto galo ) 
kitą. 

Station Square yra Pittsbur 
gho dienos ir nak t in io 
gyvenimo, apsipirkimo bei 

pramogų centras. Dieną ir naktį 
rajonas saugus. Netoli viešbučio 
yra daug restoranų, krautuvė
lių, naktinių klubų. Pasikėlę į 
Mt. VV ,shington kalną, taip pat 
galite susirasti res toranų ir 
puikų viso Pi t tsburgho vaizdą. 
Suvažiavimo programoje bus 
nemažai l a i s v a l a i k i o pasi
džiaugti Auksinio tr ikampio 
įdomynėmis. 

Du renginiai vyks prieš suva
žiavimo pradžią. Tai Pittsbur
gho kultūrinių centrų aprody
mas ir nuvykimas į Pi t t Natio-
nality Rooms. Norintieji pasil
sėti gamtoje, galės užmiestyje 
golfą palošti. Abiejų renginių 
kainos prieinamos. Jaunučiams 
ruošiama programa taip, kad jų 
visa diena bus užimta. 

Netrukus paskelbsime suva
žiavimo programą, reikalingą 
registracijos bei kelionių in
formaciją. Prašome laiku užsi
registruoti i r iš anks to pasi
rūpinti bilietais į renginius. 

Kadangi kiekvieną dieną iš 
Lietuvos mus pasiekia džiugios 
žiniom, ikimės, kad ir suvažia
vimas bus įdomus ir darbingas. 
Vis- , .kiami. 

Dovydas P . W e n s l o v a s , 
19-tos kuopos pirmininkas 

J o n a s P, Baltrus, rengimo 
komiteto p irmininkas 

dainas ir lietuvių kompozitorių 
kūrinius. Visi maloniai kviečia
mi dalyvauti . 

L iuda Rugienienė 

L A U R E A T A S 
J U R G I S J A N K U S 

D E T R O I T E 

Ateinantį sekmadienį bus pro
ga arčiau susipažinti su rašytojo 
J. J ankaus gausiu kūrybos lo
biu ir su pačiu autoriumi. Už 
paskutinę knygą „Tėvas Venan-
cijus ir jo Mati lda" , kaip 
geriausią metų grožinės litera
tūros knygą, paskirta Lietuvių 
rašytojų draugijos 2000 dolerių 
premija. 

Įdomu, kad ši knyga išėjo 
lygiai po penkiasdešimt metų 
nuo pirmosios knygos „Egzami
nai" , išleistos Lietuvoje. Dar 
įdomesnis sutapimas, kad pre
mija suteikta keturiasdešimt 
metų nuo pirmosios Lietuvių 
rašytojų premijos autoriui už 
romaną „Naktis ant morų'? Vo
kietijoje. 

J . Jankus, ne t ik įdomus rašy
tojas, bet taip pat įdomus bei 
l inksmas kalbėtojas. Literatū
rinėje popietėje bus gera proga 
su šiuo labai produktyviu auto
riumi bei jo darbais susipažinti. 
Rašytojas Balys Gražulis at
vyksta iš Flinto pristatyti lau-

SV. KAZIMIERO DIENA 

Kovo 11 dieną Vidurio Ameri
kos Lietuvos Vyčių apygarda 
surengė Šv. Kazimiero švente. 
Marijonų vienuolyne. Chicago-
je. Švente prasidėjo 11 valandą 
šv. Mišiomis koplyčioje. 

Po Mišių vyko pietūs, kuriuos 
paruošė 24 Chicagos Lietuvos 
Vyčių kuopa . Rezervacijas 
tvarkė Pranas Jurgaitis. 

Trumpoje programoje buvo 
įteikti Tretieji Lietuvos Vyčių 
laipsniai juos nusipelniusiems 

Šventė baigta pavasariniu 
apygardos posėdžiu. 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

reatą J. Jankų. Po autoriaus 
pašnekesio bus arbatėlė ir pa
bendravimas. 

Literatūrinė popietė vyks sek
madienį, kovo 25 d., 12 vai. 
Dievo Apvaizdos parapijos kavi
nėje. Ruošia ir visus kviečia 
dalyvauti Detroito Akademikai 
skautai. 

Danguo lė Jurgutienė 

Mūsų supratimas apie amži
nybe yra toks pat, kaip viščiu
ko, dar neišsiritusio iš kiauši
nio, apie pasaulį. 

S. Radhakrishnan 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
!R ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Paklauso holy Cross ir Chnst ligoninėms 

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

Pirm anu ketv . penkt nuo 12 iki 6 v.v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Haz. 170 8)246-0067: arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BU1LDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
SpeoaiyDe vidaus r krau)0 'igos 
Nechirurgims šsipietusių venų 

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

Valandos paga1 susitarimą 
Penkt . antr ketv ir penkt 

Re:kalu. esant atvažiuoiu ••' i "amus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79i* Ave H.ckory Hills IL 
Tai (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

L I E T U V O S VYČIU 
KALENDORIUS 

Balandžio 7 — Centro valdy
bos posėdis 12 vai. vidudienį. 
Še imininkai — Pittsbureho 
19-tos kuopos nariai. 

Balandžio 29 — Naujosios 
Anglijos apygardos pavasarinis 
suvažiavimas. Seimininkai — 
Bridgeport, CT. 141-ma kuopa. 

Gegužės 18-20 — Vidurio cen
tro apygardos suvažiavimas ir 
kėgliavimo turnyras. Rengia 
Dayton, OH 96-ta kuopa. 

Birželio 22-24 - Naujosios 
Anglijos apygardos rekolekcijos 
Pranciškonų vienuolyne Kenne-
bunkport. ME. 

L i e p o s 26-29 - 77-tasis 
Visuotinis Lietuvos Vyčių su
važiavimas. Rengėjai — Pitts
burgho 19-ta kuopa. 

vertė 
Aleksandras Pakalniškis^Jr. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR °ROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlaan Ava.. Suita 324 ir 
S635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

Tai. (1-312) 565-2980 ve'kia 2 - va1 I 
Valandos pagal susitanmą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 *i 81at Straat 

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

Or. Tumasonlo kabinatą parama 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 ai Straat 

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

ketv 9-12 Penkt 2 7 

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

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

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

Pirm . antr . ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquetle Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. !L 60629 

Tel. (1-312)436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 

* Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla Chicago. III. 
Tai. (1-312)925-2870 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Hlckory Hllls. II 
1 myl'a ; vaKarus nuo Ha-lem Ave 

Tai. (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 \k- 8 vai vak 
šskyus treč šešt 1 2 M 4 « a 1 popie' 

DR.FRANK PLECKAS 
Opto^etnstas (Kalba lietuviška'1, 

Tiknna akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 tt St. 

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

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

Tai. (708) 448-1777 

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

Spec alybe — Chirurgija 
2454 Wsst 71 st Straat 

Tai. (1-312) 434-1818: Raz. (708) 852-088! 
Vai pirm antr Ketv •' penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

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

Tai.: (1-312)436-0100 
11800 Southwest Hlghway 
Palos Maighta. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (1-312) 776-2680. 
Raz. (708) 448-5545 

v . 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9 antr 12-6 penkt 10 12 16 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus Hgų gydvtoias 

Kalbame Iietuvškai 
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Kieno nuo kieno 

PRIKLAUSOMYBE 
„Leninas ir Stalinas pasėjo 

vėją. Gorbačiovas dabar pjauna 
vėtrą". Tokiais žodžiais Insight 
žurnalas (1990.11.26^ susumuoja 
padėti Sovietų Sąjungoje, pridė
damas: „Ar tai ginkluotu suki
limu, ar taikiomis demonstraci
jomis, jausmingais manifestais 
ar tyliais protestais, visi tą patį 
sako: Visa modernios totalita
rinės valstybės galybė nepajėgė 
suna ik in t i š imtmečius iš
saugotą t rošk imą pat iems 
valdytis". 

Tame numeryje duodamas pa
grindinis straipsnis kaip tik ir 
gvildena Sovietų Sąjungą suda
rančių respublikų bei jose e-
sančių kitų etninių grupių isto
rinę praeitį, stengiantis iš to 
numanyti į ką eina Sovietų 
Sąjunga. Temos įvade Jonas 
Bernstein ir Susanne Sternthal 
Sovietų Sąjungą prilygina pa
lengva žlungančiai Romos impe
rijai: „Imperializmas yra tiek 
senas, kiek ir pati istorija", jie 
rašo. „Kiekvienoje epochoje, di
džiosios žuvys rijo mažąsias. 
Senovės imperializmas pasiekė 
savo viršūnę su Romos impe
rija", kuri nors galutinai buvo 
nugalėta barbarų ordų. iš 
tikrųjų jau ilgą laiką prieš tai 
merdėjo ir galinėjosi su vidiniu 
irimu, smukimu ir vis plin
tančia konkuruojančia nauja 
tikyba — krikščionybe. 

Jie primena, jog ir Ispanijos, 
Portugalijos, Prancūzijos bei Di
džiosios Britanijos imperijų žlu
gimas prasidėjo su tautinio 
sąmoningumo iškilimu jų kolo
nijose, kuris buvo įkvėptas 
Prancūzijos bei Amerikos re
voliucijų 18-tame šimtmetyje. O 
šios imperijos galutinai suiro tik 
praėjus dviems šimtams metų — 
20-me šimtmetyje. Įdomus paly
ginimas, bet netikslus. 

Tiesa, tautinio sąmoningumo 
augimą visur iššaukė svetimos 
imperijos ekonominis išnau
dojimas: tiek Afrikoje. Pacifiko 
salynuose bei Pietų Amerikoje, 
tiek ir Rytų Europoje — Pa
baltijo kraštų atveju, po caro 
valdoma Rusija. Bet kaip Romos 
imperijoje barabarai. taip Sov. 
Sąjungoje pavergtos tautos, tuo 
dvasiniu bankrotu tik naudo
jasi. 

Tačiau Pabalti jo k ra š tų 
savarankiško valdymosi tradi
cijos, anaiptol Pacifiko salyno. 
Afrikos kraštų ar Pietų Ame
rikos kraštų, yra jau šimtus 
metų senumo — Lietuvoje sie
kiančios Karalių Mindaugą 
13-tam šimtmety, atgaivintos 
19 tame šimtmetyje, Lietuvai 
kartu su visais Europos kraštais 
išgyvenant tautinio folkloro, 
kultūros branginimo atgimimą. 
iš kurio išaugo ir šiandieninė 
tautinio identiteto sąvoka. Tad 
šiandien nerimstančios sovie
tinės respublikos, siekiančios 
tiktai atstatyti turėtąjį valsty
bingumą, siekiančios tik vėl 
pradėti gyventi ne pogrindyje, o 
dienos švieson vėl išvesti po
grindyje visą laiką puoselėtą ir 
saugotą kul tūrą — tautinį 
identitetą, jokiu būdu nelygin
tinos su pirmą kartą šiame 
šimtmetyje bandančiomis sava
rankiškai valdytis Afrikos ar 
Pacifiko tautomis-gentimis ar 
demokratiškai gyventi besisten
giančiomis ir vis j įvairias dikta
tūras įpuolančias Pietų Ameri-
kos valstybes. 

Kad Pabaltijo respublikos 
naudojasi Sovietinės sistemos 
moraliniu bankrotu — tai nieko 
nuostabaus. Bet jos juo naudo 
jasi kaip tik dėl to, kad nors ir 
buvo valdomos tai caro, tai rusų. 
prisidengusių internacionalo 
skraiste, jos niekuomet nepri 
klausė Rusijos-Azijos kultūri
niam pasauliui. Insight straips-
nio autoriai primena, kad Pa 
baltijo kraštai visuomet pri
klausė Vakarų pasauliui. Lat
vija ir Estija — Suomių-Ger-
manų kultūrai, liuteronų tiky

bai; Lietuva — katal ikiška, su 
tampriais ryšiais su Lenkija. 

Insight primena, jog nuvertus | 
carą 1917 m., daugelis caro oku
puojamų, išnaudojamų tautybių 
paėmė širdin anticaristų šūkius i 
apie tautų teisę į savivaldybę, i 
Ir nors Leninas pats smerkė na-
cionalizmą, jis juo naudojosi Į 
pakūrenti etninį nepasitenki-
rūmą, kuris padėjo nuversti caro | 
valdžią. Pasiekęs savo tikslą ta
čiau, Leninas netrukus savo į 
tikrąją poziciją išryškino, paaiš
kindamas, kad rusų socialistinė 
respublika, nors visomis prie
monėmis stengdamasi padėti 
Suomijai, Ukrainai ir ki t iems 
kraštams pasiekti tautinį suve
renumą, iškilus konfliktui tarp 
„soc ia l i s t inės" r e spub l ikos 
išlikimo ir tautinio savarankiš
kumo, savaime aišku, pirmoje 
vietoje gelbės soc ia l i s t inę 
santvarką. Tad su S ta l inu 
priešakyje ir buvo tučtuojau 
įvesta Raudonoji Armija gelbėti 
soviet inę-socialistinę santvarką, 
anot Insight, socializmu tik 
prisidengusį, naujovišku socia
lizmo drabužiu aprengtą tą patį 
rusišką šovinizmą. 

Lenino „proletariato dikta
tūra" reikalavo galingo centri
nio valdymo organo ir jokiu 
būdu negalėjo jokios savivaldos 
galios perduoti respublikoms. 
Po dabartinio Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo paskel
bimo, ir Gorbačiovo laimėjimų 
Aukščiausioje Rusijos Taryboje, 
atrodo, kad galvosena Maskvos 
centrinio valdymo rūmuose 
nėra pasikeitusi. Gorbačiovas 
išsikovojo ir partijos vado pozi
ciją ir Aukščiausio Sovieto pir-
mininkystę ir pagaliau prezi-
dentystę su veto galia. Sunku 
patikėti, kad tokie reiškiniai 
veda Į Maskvos galios decent
ralizavimą, į t ikro tau t in io 
suverenumo pripažinimą res
publikoms, į kultūringą Rusiją, 
kuri norėtų ir mokėtų taikiai 
gyvent i p a s a u l i o t a u t ų 
bendruomenėje. į Rusiją, kuri 
mokėtų ir norėtų diplomatiniais 
būdais prašyti geravališkos kitų 
pasaulio tautų pagalbos eko
nominio gyvenimo ats ta tymui 
po 70 metų bandyto nepasiseku
sio eksperimento. 

Greičiau atrodo, jog Rusija tik 
pasimokė, kad dar nepakan
kamai spaudė savo pavergtų 
valstybių produktyvumą ir kad 
iš tikrųjų ji tik ieškanti efekty
vesnių priemonių daugiau iš jų 
iščiulpti. Tebegyvuoja caras, 
moderniu kostiumu vilkįs. 

Tačiau imperija iš tikrųjų yra 
bankrutavusi, morališkai pai
rusi. Kalbėdami per McNeil-
Lehrer News Hour TV progra
mą, tiek Lietuvos pasiuntinybės 
VVashingtone Charge d'Affaires 
Stasys Lozoraitis, t iek ir prof. 
Vytautas Vardys pakar tot inai 
išreiškė savo nuomonę, jog Lie
tuvos nepriklausomybė Rusijai 
tegali būti t ik i naudą. Jog Lie
tuvos a u k š t a d a r b i n g u m o 
kultūra, kuri Lietuvą daro pa
traukl ia užsienio investato-
riams. ir kuri tegalės efektyviai 
pasireikšti tik Lietuvai esant 
pilnai savarankiškai — poli
tiniai ir ekonominiai — Sovie
tams galės būti naudinga tik jei 
Lietuva nebūtų pr i remta prie 
sienos ir priversta visiškai atsi
riboti nuo Rusijos, nes Rusija 
neteiksianti jai re ikiamų žalia
vų. 

Toje programoje pasisakiusi 
Roseanne Ridgvvay taip pat ma
nanti , kad laikai yra pasikeitę, 
kad Rusijos tolimesnį elgesį 
galutinai nulems ne jos karinis 
pajėgumas, o jos ekonominis 
bankrotas ir tad ekonominis 
priklausomumas nuo Vakarų. 
Tad ir Lietuvos t ikra , pilna 
politinę-ekonominė nepriklau
somybė nuo Sovietų Sąjungos 
t aps ian t i t i k rove , jei ne 
anksčiau, tai vėliau, bet neat-
maldomai a-K* 
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Sekmadienį, vasario 25 d.. Wa-
shingtono Lietuvių Bendruome
nė gausiai susirinko atšvęsti 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo 72 metų jubiliejų. Mi
nėjimas prasidėjo įspūdingom 
lotyniškom šv. Mišiom St. Mi-
chael's katedroje. J a s suorgani 
zavo Joe Simanis. Mišias konce-
lebravo kun. Duffy ir kun. M i 
ciūnas, Sv. Petro parapijos kle 
bonas Kenoshoje. Wis. Apeigos 
buvo atmintinos tuo. kad k u m 
gus al toriun palydėjo Izabelės 
Howes gražiai suorganizuota 
eisena. St. Michaels parapinis 
choras buvo išmokęs giedoti 
l ietuviškai, o po paskutiniojo 
palaiminimo vargonais suskam
bėjo Lietuvos himnas. 

Po Mišių visi susirinko puoš
nioje Maryland universi teto 
salėje, kurioje svečius maloniai 
sutiko ir pasveikino Audrone 
Pakšt ienė, Washingtono Lietu
vių Bendruomenės pirmininke. 
P a k š t i e n ė kvie tė minėjimo 
dalyvius bendrai pasidžiaugti 
Lietuvos atgimimu bei toliau 
aktyviai prisidėti prie istorinio 
momento įpareigojamu darbu. 
Lydimi tokio paskatinimo, mi
nėjimo dalyviai susikaupė mal
dai, kurią pravedė kun. Anta
nas Miciūnas ir R. Rukšienės 
vedami t rys šimtai balsų vienin
gai sugiedojo Amerikos himną. 
Tuo pagrindu V. Vengrio skam
bus balsas nunešė svečius 72 
metus a tgal praeitin, Lietuvos 
Nepriklausomybės a t s ta tymo 
akto pasirašymui. 

Tarp įvairių linkėjimų lietu 
viams, pasiekusiems nepapras 

GINTA T. PALUBINSKAITĖ 

tą istorinį momentą, buvo 
sveikinimas iš prezidento Bush. 
kurį perskaitė Juozas Laukai
tis. \Vashington Lietuvių Bend
ruomenės valdybos narys. Susi
rinkusius taip pat sveikino Pa
saulio Lietuva; Bendruomenės 
vicepirminink- Milda Lenkaus
kienė. Vliko a; stove Janina Či-
kotienė, Washingtono Estų 
Bendruomene vicepirmininkė 
Lya Karm. kuri perdavė estų 
l inkėj imus ang l i ška i bei 
lietuviškai, J.evenstein. Wa-
shingtono Latvių Bendruome
nės pirmininkas. 

N*et rukus kalbėjo Stasys Lozo
raitis. Lietuvos atstovas Ame 
rikoj bei prie Šventojo Sosto, šio 
minėjimo pagrindinis prelegen
tas. 

Šiandieną'mes laimėjom, — 
kalbėjo S Lozoraitis. Tie, kurie 
nuolat kovojo už nepriklauso
mybę ir už laisvę: kurie dirbo, 
krito, kentėjo, kurie buvo perse 
kiojami ir kurie buvo visuomet 
laikomi savoje tėvvnėje kaip 
antros klas- s žmones. Šiandie 
ną jie Iaim< o! Kaip sportinin 
kai. kurie 'tempę. įtempę vi
sus raumenis, duoda visas savo 
jėgas, kad pasiektų finišą kuo 
greičiausia, kurie bijo. kadjie 
nebūtu pral< nkti staiga ir neti 
ketai, taip kaip mes laukėm 
prieš r inkikus. 

Rinkimai Drisiminkime. nėra 
teisėti. n< a demokratiniai, 
todėl, kad S vvietų kariuomene 
dar yra Li«' ivos teritorijoj. Kol 

bent vienas kareivis stovės pas 
mus. mūsų krašte, be mūsų le
galios vyriausybės leidimo, tol 
bet kuri juridinė akcija nebus 
grynai, pilnai teisėta. Tačiau 
šitie rinkimai yra mums nepa 
prastai svarbūs. Jie yra visų pir-
ma kaip termometras, politinis 
termometras, kuris mums turi 
parodyti, ką mūsų visuomene 
galvoja; kokiai politiniai galiai 
ji rodo palankumą, už ką ji nori 
balstuoti. su kuo ji nori eiti. Ir 
ji parodė šiandieną aiškiai ir ne
dviprasmiškai. 

Tai kas dabar? Jiegu aš sa
kau, kad rinkimai dar nėra tei
sėti, ar tai nėra per pesimistinis 
konstatavimas? Nėra. Man at
rodo, kad mūsų visasjudėjinias 
į nepriklausomybę ėjo remda 
masis trim principais. J i s ėjo 
lėtai. Jis ėjo taikingai. Ir jis ėjo 
atsargiai. Mes šitų trijų princi 
pų norime laikytis ir ateityje. 

Kas dabar galima daryti ir ką 
reikės daryti? Visų pirma neuž
mirškime, kad mes savo ran
kose — kalbu apie lietuvius, kal
bu apie Sąjūdį, kalbu apie kitus 
politinius junginius - nieko dar 
neturim. Mes džiaugiamės žo
džio laisve. Mes džiaugiamės 
tam tikra demonstracijų laisve. 
Mes džiaugiamės galėdami kal
bėti ir iš tikrųjų labai laisvai ra
šyti Lietuvos laikraščiuose. Bet 
mes neturim kariuomenės. Mes 
neturim policijos. Mes neturim 
milicijos. Mes neturim geležin
kelių, telefonų. Mes neturime 
banku sistemos kontrolės. Mes 
nieko to neturim. Ir dar prieš 

kelias savaites šeši milijardai 
rublių sutaupyti mūsų žmonių 
išvažiavo į Maskvą. Maskva 
pasiėmė visas mūsų santaupas, 
negrąžindama ne vieno cento... 

Taigi padėtis nėra tokia pa
prasta, kaip atrodo. Maskva, 
atrodo,yra nutarusi kažkur savo 
pasąmonėje, kad Pabal t i jo 
valstybės turės atsiskirti nuo 
Sovietų Sąjungos, bet ji visą ši
tą procesą stabdo, ir stabdo gana 
nemaloniu būdu. Mums bus dar 
nelengva kovoti ir nelengva 
dirbti. 

Naujosios Aukšč iaus ios 
tarybos uždavinys, bus pir
miausiai perimti kuo daugiau 
gyvenimo sričių į savo rankas. 
Tai yra būtinas reikalus. Mes 
turime pradėti valdyti savąjį 
kraštą savomis rankomis. Šita 
Aukščiausioji taryba tam yra 
tinkama. Ji galės paskui vėliau 
paruošti kitus įstatymus — ir 
vėl eiti prie kitų rinkimų ir taip 
prieiti prie vidaus, gana švarios, 
demoraktinės sistemos. Reikės 
taip pat sėsti galų gale po šitų 
linkimų taip pat ir su komunis 
tu partijos atstovais prie vieno 
stalo ir jų paklausti , ką jie 
konktrečiai galvoja apie Lietu 
vos ateitį. Tą, ką A. Brazauskas 
iki šiol sakė. reikia priimti su 
tam tikrais rezervais... Kai jį 
klausia apie nepriklausomybę, 
jis niekuomet tiesioginiai neat
sako, arba jeigu jis atsako, jis 
taip pasako, kad „atsiminkime, 
kad mes iš Sovietų Sąjungos 
gaunam labai daug žaliavų — 
beveik 801 — ir mes turime at 
sižvelgi į šitą faktą". Arba, jei
gu jo vėl paklausia apie nepri
klausomybę, tai jis sako. kad 
šiais laikais nepriklausomybės 
idėja nėra labai moderni, dabar 
yra kitokių formų — galbūt So 
vietų Sąjunga taps federacija -
konfederacija ir taip toliau. 
Žodžiu, pas jį nepriklausomybes 
idėja yra. bet nevisai tokia pati. 
kaip pas paprastą Lietuvos kai 
nio žmogų, kur is žino. kad ne
priklausomas žmogus ar valsty 
bė yra nepriklausomas, kad tas 
žodis turi vieną labai paprastą 
reikšmę — būti nepriklauso 
mam. Ir kad tiktai nepriklauso 
ma valstybė gali dėtis ar į 
vakarų Europos susikūrimą ar 
dėtis prie kokios nors sovietų 
konfederacijos. Reikia pirma 
būti nepriklausomiems, kad 
galėtume pilnai išreikšti savo 
valią. Prie to mes tu r ime 
būtinai prieiti. 

Šituo, aišku, visa akcija nepa 
sibaigs. Todėl mes turėsime 
galų gale susirūpinti, jei ne pir 
moję vietoje, tai t ikrai antroje 
vietoje t a r p t a u t i n i u pr ipa 
žinimu. O čia mes vėl susidu
riam su labai sudėtingu klausi 

mu. Tarptautinis pripažinimas 
turėtų mums būti duotas labai 
g r e i t a i — galbūt ir labai 
lengvai. Bet galėtų taip at
sit ikti , kad jis būtų duodamas 
valstybei, kuri dar yra Sovietų 
Sąjungos dalis, kuri yra paly
ginti nepriklausoma, bet ji 
nėra visiškai nepriklausoma. 
Taip išeitų, kad truputį libera
lizuota gautų tarptautinį pripa
žinimu, sunaikindama mūsų 
visokius kitus ateities šansus 
tarptautinėje plotmėje. Taigi 
mes įeiname į tam tikrą pilkąja 
zoną. kurioje mums reikės ne
paprastai atsargiai, ryžtingai 
judėti. Reikės labai vieningai ju 
dėti, kad nebūtų užbegimų kaip 
kada atsitinka tarp organizacijų 
veiksnių, kad niekas nenorėtų 
sau kapitalo iš to išmušti, o 
norėtų paprasčiausiai pasi-
ta rnaut i mūsų kraštui, kuris 
yra metras nuo visų trokštos ne
priklausomybės. 

Šiuo metu yra įvairių pasiūly 
mų. Jų tarpe yra pasiūlymas 
daryti referendumą arba plebi-
citą vėl atsiklausti Lietuvos 
žmonių, ar jie nori pasidaryti 
laisvi, autonomiški, nepriklau
somi, suverenus ir taip toliau. 
Tų žodžių yra labai daug. Kada 
ta maža drąsių vyrų saujele 
1918 m vasario 16 dieną 
pasirašė Lietuvos Nepriklauso
mybes aktą, ji turėjo visus tau
tos reikiamus įgaliojimus. Ji 
tuos įgaliojimus buvo susidanu 
si ilgose savo kovose. Ir ji 
pasirašė ne savo vardu. l>et visos 
tautos vardu. Nors Lietuvos 
valstybe buvo pasiskelbusi ne
priklausoma, jūs gerai žinote, 
kad pas mus dar siautė svetimos 
kariuomenės, norėdamos ūž
ti oškinti nestiprią nepriklau
somybę ir laisvą mūsų sistemą 
ir joms beveik tas pavyko. 
Tačiau savanoriai, tūkstančiais, 
dešimėiais tūkstančių ejo į nau
jai formuojamus pulkus, stojo, 
kovojo, krito, žuvo ir jie vėl pa
reiškė savo nota boti nepriklau
somais. Vasario 16 tosios Nepri
klausomybes aktas iš jų gavo 
naują sustiprinimą. Kai mes 
atgavom pilną nepriklausomy 
bę. mūsų visuomenė tuoj pat su
organizavo laisvus demokratiš 
kus rinkimus. Buvo sušauktas 
Steigiamasis Seimas, kuris spe
cialia rezoliucija patvirtino 
Vasario 16 tosios aktą. Jis pasi
darė galutinis, istorinis aktas, 
kuris yra neatšaukiamas ir ku
riam jokių kitų patvirtinimų, 
kitu referendumu, kitu plebi-
citų nebereikia. Mes esame įro
dę, ir vėl vakar įrodėme, kad 
mes norime būti visiškai nepri 

klausomi. 
(Bus daugiau* 
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vade! Ir šoko prie durų. Aivai pasiuntė oro bučkį, o to
ji, lyg s t i rna striktelėjo prie jo. prisiglaus ir tarė: 

— Aš senelį palydėsiu. Matai, lyg per miela menu. 
kad tas pats. kai dar Leliūnuose, augau Z ai. Saša, 
sentimentai . Apkabino Lapajevą ir pebuč vo. 

Lapajevas mostelėjo kareiviams ir jie si išėjo. 
— K a s čia daros? — sušvokštė Alk- ->• 
— Neklausk. Meldėmės, kai velnias gundfc-. Pats 

Viešpats tave pas mus čia atsiuntė ĮrK>u" '< rė. Imete 
į Alksninio tarbą kažkokius popierius ir i "ė: 

— Vadui! Mes jūsų ka ip saulės lauki Čia kas
dien mums pavojus. įgriso tas vaidinimą-

J ū s mūsų paskutinė viltis. Skubėk V Dar šią 
naktį... Maldaujam! 

Grįžo Lapajevas. Aiva su Alksniniu jau uvo tarp
duryje. Praeidama vel pakštelėjo Lapajev žandą ir 
dingo... Lapajevas t r indamas rankas. ; renkin tas 
priėjo prie Ūdrės. 

— J a u viskas patvarkyta. Visi jau • nkamės 
Sugaišom. Pulko vadas buvo užimtas. Jo . em. Kiek 
išlaukęs vėl kalbėjo: 

— Žinai. Ūdre, aš šiandien jaučiuo- abai lai
mingas. Aš net nežinau, kaip čia, ta -o laime 
papasakot. Pati matai, kad jau negaliu <o slėpti. 
Esu be galo įsimylėjęs. Aš labai rimtai ka.'" u. Noriu, 
net šį vakarą, mūsų pulko šventės prog < N vai pasi 

piršti. Ką tu sakai? 
— Nežinau. Saša - meilės reikaluose trečiojo 

sprendimas nieko nereiškia, bet... reikia tikėtis... 
greičiausia pasiseks... 

— Tu taip manai? 
— Nieko aš negaliu tvirtinti, nei neigti. Viskas 

lieka judviejų valiai ir sprendimams... 
— O tu gražuole, tu vis filosofuodama atsakai... Aš 

myliu Aivą. Myliu visa širdim. Nepagalvok, kad tai 
tik nuotykis. Aš rimtai kalbu. Prisiekiu! 

— Aš tikiu' - šaltai atsakė Ūdrė. 
I štabą rinkosi pulko karininkai. Su jais atėjo ir 

Aiva. Ją ir Ūdre visi apstojo ratu. Kalbino. Juokavo. 
Visiems buvo smagu. Visi šventiškai pasipuošę. Vyrai 
- nusiskutę, išsikvėpinę. 

Visi laukė pulko vado. 
Orkestras jau buvo savo vietoje. Ant stalų, parinkti 

kareiviai, jau buvo sunešę šampano bonkas, stiklus ir 
užkandžius. Teliko paskutinis, šventės pradžios 
momentas — pulko vado pulkininko Barkov, lydimo 
adjutanto leitenanto I.apajev sutikimas. 

Alksninis, turtingas žiniomis, laimingai ištrūkęs 
iš pulko štabo, į kuri patekti buvo iš kalno sutarta, 
pamiškėn bėgo tekinas Septyniasdešimt metu 
sulaukus, tokį žygį atlikti per vieną dieną nelengva 
Pėsčiomis suvaikščioti penkiolika kilometrų įtemptais 
nervais - nejuokai. 

Vaclovas Alksninis, caro armijos kareivis, ka 
nuomeneje ištarnavęs apie dešimt metų. tuose 
reikaluose turėjo gerą patyrimą ir nuovoką. 

Sulaukus šaukiamojo amžiaus teko išeiti ka 
nuomenen. Bastytis po tolimus Rusijos plotus, būti net 
Kamčatkoje. Grįžus, jau sumitusiam vyrui į Leliūnus, 
teko perimti tėvo ūkį Palaidojęs žmoną liko našlys 

Neviena Leliūnų gražuole jį kalbino, bet Vaclovui 
jos visos buvo per jaunos Tokios, kokia jam tiko 
nepavyko sutikti. 

Ūkyje dirbo pasisamdydamas berną ir šeimininkę. 
Vertėsi gerai Buvo žinomas visame valsčiuje Būdamas 
kariuomenėje baigė pradinę rusų mokyklą, buvo 
išmokės dailidės, kalvio ir batsiuvio amatus. Mėgo 
skaityti. Dažnai kalbėjo, kad skaitės Tolstojų. Dosto
jevskį, Puškiną Atsikūrus Lietuvai visomis jėgomis 
dėjosi atkūrini" darbo Buvo kalbinamas grįžti ka
riuomenėn, bet nesiryžo 

— Esu per senas - atsakydavo viskam per 
senas... 

Buvo santūraus būdo. megojuokus. mokėjo pamėg
džioti įvairius tipus: elgetą, girtuokli, drovų su piršliu 
atvažiavusį pas mergina jauniki ir žydą 

Visi norėjo matyti Vaclovą, kaip jie vadino — 
nuduodant) ... Metai po metų seno. buvo \ isų gerbiamas 
ir sulaukė Lietuvos nepriklausomybes laidotuvių... 

Alksninis skubėjo — ir net atsikvėpti nesusto 
damas. Dažnai grįždamas iš Leliūnų, suko ratu. toliau 
nuo sargybų Šj karta , norėdamas buste būti kuo 
greičiausiai ėjo tiesiausiu keliu. pr> pačias sargybas. 

— Stok' 
Sustojo Prie Alksninio prišoko du stribai. 
— Čia nėra praėjimo' 
— Aš einu namo! 

Kur9 

— Pamiškėn! Ten mano ir trobelė... 
Stribai sužiuro viens į kitą Vienas jų. ką tai. 

rusiškai pasakęs nuėjo. kita-, dar visai jaunas vaike 
zas. pasiliko su Alksniniu. 

i Bus daugiau) 

t 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. kovo men. 15 d. 

Čyvu šeima: Vida Švarciene. Vitas. Vladas, Birute. Saulius ir Rita Klioriene. 

VLADAS ČYVAS -
SUKAKTUVININKAS 

Deimantinė sukaktis liudija 
prasmingą gyvenimo kelią 

Per keturis mūsų išeivijos de
š imtmečius Clevelando lie
tuviškoje spalvingoje panora
moje turbūt retas kuris bus 
negirdėjęs Vlado ir Birutės 
Čy vų ir jų vaikų: Vidos, Ritos, 
Sauliaus ir Vito vardų. Bet šios 
apybraižos tikslas nėra mėgin
ti išskaičiuoti visus šios darnios 
šeimos įnašus į lietuvių sportinį, 
muzikinį, kultūrinį bei visuo
meninį gyvenimą. Dukros ir sū
nus, pasipuošė bakalauro ar ma
gistro mokslo laipsniais, puikiai 
ekonominiai susitvarkę, augina 
šešis anūkėles.-lius, kurių ketu
ri jau rikiuojasi į jaunosios 
išeivijos kartos viltingą prie
auglį. 

Duktė Vida Švarciene. R.N., 
M S N . Clevelando valstybi
niame universitete adj. assist. 
profesorė Nursing and Health 
Profesionals continuing nursing 
and Health Sciences departa
mente. Sūnaus Rimo ir dukters 
Rūtos motina dabar viena iš jau
nučių ateitininkų globėjų. 

Rita Klioriene, gimnazijos ir 
studijų metu žymi lietuvių 
lengvatletė. summa cum laude 
baigusi Clevelando universite
to pianino klasę. įkūrusi ir vado
vavusi žinomam Nerijos mer
gaičių ansambliui, su kuriuo 
gastroliavo Šiaurės ir Pietų 
Amerikoje, išleido dvi didelio 
pasisekimo turinčias plokšteles. 
Dabar yra Dainų šventes 1991 
metų komitete, vadovauja Die
vo Motinos parapijos chorui. 
Yra Sv. Kazimiero lituanistines 
mokyklos choro ir muzikos 
mokytoja. Grandinėles orkestro 
vadove ir vyksta į Lietuvos 
dainušokių šventę Vilniun. 
Kristinos ir Sauliaus motina. 

Saulius, šešių pėdų ir septy
nių inčių atletas krepšininkas, 
vadovavęs Moksleivių ateiti
ninku centro valdybai, baigęs 
•John Carroll universitetą Cleve-
lande. magistro laipsnį įsigijo 
Loyolos universitete Chicagoje 
iš biznio administracijos ir 
finansų. Neseniai iš Bostono 
persike:-' Clevelandan. kur dir
ba kaip Sky Chef — bendroves 
lėktuvų maisto aprūpinimo 
manedžens. Vedęs Dainą Ka 
man ta i t ę . aug ina Matą ir 
Reginą. 

Vitas, jauniausias Čyvas šei
moje, baigęs Clevelando 
vals tybinį un ive r s i t e t ą ir 
įsigijęs ekonominių mokslu ma
gistrą, dirba Ohio Bell bend 

roveje kaip kaštų ir tarifų 
skyriaus vadovas. Clevelando 
Žaibo klubo atletas, Vidurinių 
Vakarų sporto apygardos pirmi
ninkas, buv. Lietuvių namų 
direktorius. Kol kas ieško gra
žios ir mielos mergaitės, tinka
mos Čyvų šeimų ansambliui. 
Taip. šie Cyvų vaikai, pavyzdin
ga ir laiminga žmona 37 metus, 
motina ir močiutė Birutė ir anū
kėliai susitarę padarė „sąmoks
lą" prieš savo vyrą, tėvą ir 
senelį ir, slapčia sukvietę per 
pusantro šimto Cyvų bičiulių 
vasario 4 d., atšventė Vlado 
Cyvo d e i m a n t i n ę a m ž i a u s 
sukaktį. J papuoštą Lietuvių 
namų salę. grojant Romo Stri
maičio orkestrui, žmonos Biru
tės lydimas 'neva pietums, nes 
Birute paprastai sekmadieniais 
pietų neverda) pasitiko sūnūs, 
dukros, apjuosdamos tautinių 
raštų juosta, anūkėlių bučiniais 
ir visų svečių audringais plo
jimais ir valiavimais. 

Duktė Vida. kaip ji sake. pasi
savinusi klebono privilegijas, 
sveikino Tėvelį, prašė Aukš
čiausiojo pa la imos , dėkojo 
Dievuliui už šeimą, draugus ir 
tikėjimą. Ji pakvietė ..aukščiau
sią balsą", ne vyriausią (,.aš esu 
vyriausia"'.Saulių tarti žodį. Šis 
egzekutyviniai atrodantis sūnus 
su puikiu sąmojum ir gražia lie
tuvių kalba prisiminė paskirus 
jo tėvo gyvenimo momentus, 
kaip jis negailestingai braukė ir 
taisė jo rašinių klaidas raudonu 
pieštuku, rodė gerą pavyzdį 
vaikams, skatino gerai mokytis, 
dalyvauti visuomeniniame gy
venime ir ateitininkų judėjime, 
nepamiršti krikščioniškųjų ver
tybių, pats nevartojo alkoho
liniu gėrimų, tiktai prie šach
matų lentos ar gerų draugu 
tarpe išgerdamas po konjako 
taurelę. Sūnaus kalba buvo 
baigta visų svečiu ir orkestro 
skambiais sveikiausių, laimin
gų ir ilgiausių metų linkėjimų 
akordais. 

Milda Lenkauskiene. PLB 
valdybos vicepirm., sveikino 
Lietuvių Kondo. Bendruomenes 
ir savo šeimos vardu. Džiaugėsi, 
kad abiejų šeimų keliai dažnai 
susibėgdavo auginant, auklė
jant vaikus, dirbant visuomeni
nius darbus, dalinantis bendrais 
rūpesč i a i s ir dž i augsma i s . 
Negalėjusių šventėje dalyvauti 
bičiulių vardu eilėmis parašytą 
Jadvygos Damušienes sveikini 

mą perskaitė dr. Algimantas 
Čepulis. , /Ne skaičiais amžiaus, 
bet darbais žmogus gyvena,' O 
veda jį tik žmogiška širdis./ 
Tavyje gi ji buvo, yra-jautri, 
plati/ ir išeivijos mūs kelionėje 
labai, labai brangi". — skamba 
žodžiai pirmajame iš šešių 
posmų eilėraštyje. „Gyvenk ir 
dirbk rate savo gražios šeimos, 
Bažnyčios ir tautos/, O Dievas 
tegu laimina skirtoj kelionėj 
dar Ir laiko geroj sveikatoj ir 
jėgoj". — užbaigiami linkėjimai 

Vytautas Brizgys LB Cleve
lando apylinkės pirminikas 
sveikino, vėl kviesdamas Vladą 
grįžti į apylinkės vadovavimo 
darbą. 

Visų šventėje dalyvavusių ir 
pasirašiusiųjų sveikinimo adre
są vardu sveikino Vacys 
Rociūnas, dėkodamas už atlik
t u s d a r b u s Lietuvoje ir 
išeivijoje, ypatingai už aktyvų 
dalyvavimą tautos rezistencijoje 
prieš okupantus. ,,Ir dabar, kai 
t a u t a su tokiu pasiryžimu 
žengia į laisvę ir nepriklauso
mybę, jai ir toliau reikalinga 
visokeriopa parama. Mes čia 
pasirašiusieji Tau šia proga 
sk i r tą mūsų visų dovaną 
persiunčiame Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžiui į Vilnių. Ši 
kukli dovana tegu būna simbo
linis liudininkas, kad Tavo pen
kiasdešimties metų rezistenci
nės pastangos pratęsiamos iki 
pat nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimo", sakoma sveikinime. 

'Šeimos pakvietimuose į su
k a k t i e s pr is iminimą buvo 
parašyta, kad jokių dovanų 
s u k a k t u v i n i n k u i nebūtų 
perkama ..Jūsų dalyvavimas 
tebūna vienintelė dovana"). Bet 
ir čia kviestieji svečiai „su
laužė" geras šeimos intencijas ir, 
suorganizavę dovaną ir piniginę 
auką per Gražiną Kudukienę, 
vykstančią į pasitarimus Pabal 
tijin, įteikė Sąjūdžio pirm. prof. 
Vytautui Landsbergiui. Pras
mingas ir gražus precedentas! 

..75 a k i m i r k o s iš Čyvų 
gyvenimo" skaidrėmis ant 
plataus ekrano nupiešė sukak
tuvininko šeimos kelią. Su vaiz
džių žodžiu ir humoru jį komen
tavo duktė Vida. 

Motinų paruošti anūkėliai, 
scenon pasikvietę senelį, ėjo su 
juo ratel ius, sveikino jį ir 
dainavo: „Tas senelis, tas bran
gus/ Lepina mus anūkus Rimą. 
Rūtą ir Kristiną Saulių. Matą 
ir Regina", ir įteikė dovanų. 

Šaunios vaišės, tortai, raguo
tis, namų krupnikas ir gera visų 
nuotaika palydėjo Vladą \ naują 
gyvenimo rytą dar ne poilsiui, 
bet darbui, kurio jis niekada 
nesikratė. trokšdamas, kad ir jo 
įnašas padėtų kurti geresnį, lai
mingesnį ir saugesnį gyvenimą 
čia ir laisvę nešančią ateitį Lie
tuvoje. 

Rytų aukštaičių sūnus Vladas 
vienas iš keturių brolių ir 
penkių seserų šeimos, gimė 
1915 vasario 6 d. Leliūnų km.. 
Pagirių vi., Ukmergės apskr. 
Mokėsi Šėtos ir Ramygalos 
progimnazijose. 1937 m. baigė 
Kauno Aušros berniukų gimna
ziją. 1940 m. baigė Karo 
mokyklą, gaudamas j . lt . 
laipsnį. Jau rusų okupacijos 
metu dirbo pogrindyje. 1941 m., 
būdamas Lietuvių Fronto kari
niame sektoriuje, ėjo ir Vliko 
ryšininko pareigas. Pradėjo 
technikos studijas VD univer
sitete Kaune. 

VLIK'O SVEIKINIMAS 
LIETUVIŲ TAUTAI CLASSIFIED GUIDE 

Sveikiname naujai išrinktą 
Lietuvos Aukščiausią Tarybą, 
susirinkusią šiandien 1990 m. 
kovo 11 d. pirmajam posėdžiui 
ir jos pirmininką V y t a u t ą 
Landsbergį; 

Džiaugiamės, sveikiname i r 
remiame Aukščiausios Tarybos 
nutarimą atstatyti Lietuvos 
nepriklausomą valstybę, kurios 
egzistavimas buvo neteisėtai su
stabdytas Hitleno-Stalino pak
to susitarimu 1940 m. birželio 
15 d.; 

Tikimės, kad demokrat inis 
Lietuvos valstybės a t s t a tymas 
poli t inėje, e k o n o m i n ė j e , 
socialinėje ir vidaus tvarkymosi 
srityse vyks pagal Lietuvos 
valstybinę konstituciją, r e 
mian t i s laisvos L i e t u v o s 
įstatymais; 

Kviečiame kaip galima grei
čiau sušaukti visų okupuotos 
Lietuvos politinių grupių, ju
dėjimų, Aukščiausios Tarybos ir 
laisvojo pasaul io l i e t u v i ų 
politinių institucijų a ts tovų 

pasitarimą bendram tolimes
niam veiklos koordinavimui; 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas apeliuoja į 

įsus okupuotos Lietuvos lie
tuvius, politinius veikėjus, tau
tiniai atgimstančius komunis
tus ir laisvojo pasaulio lietuvius 
visomis jėgomis vieningai įsi
jungti į galutinį nepriklausomos 
Lietuvos valstybės suvereninių 
organų sudarymą; 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas pasižada dėti 
visas galimas pastangas, kad 
atkurtoji Lietuvos valstybinė 
nepriklausomybė būtų pripa
žinta svetimų valstybių, ir taip 
pat sieks art imai bendradar
biauti su atsistatančios Lietuvos 
vadovais ir jų institucijomis. 

Dar kar tą sveikiname, di
džiuojamės l ie tuvių t au tos 
laimėjimu. 

Dr. Kazys Bobelis 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto pirmininkas 

KRAŠTŲ 
BENDRUOMENĖMS 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba su džiaugsmu 
sveikina Nepriklausomos Lietu
vos valstybės atstatymą, kur į 
šių metų kovo 11 dieną Vilniu
je paskelbė Lietuvos gyventojų 
išrinkti atstovai. 

Lietuvių išeivija kartu su tau
ta amžinai liks dėkinga visiems, 
kurių kova, darbas ir kančios 
privedė prie šio istorinio lai
mėjimo. Garbe tautos kanki 
niams ir tiems, kurie žuvo ko
voje už Lietuvos laisvę! 

Pasaul io L ie tuv ių Bend
ruomenės valdyba dėkoja visų 
kraštų Lietuvių Bendruome
nėms už ilgų metų a tkak lų ir 
įtemptą darbą, siekiant pri
artinti Lietuvai išsilaisvinimo 
valandą. Išeivija savo uždavinį 
garbingai atliko. J i išliko tvir
ta savo nusistatyme niekad 

nepripažinti prievarta įvyk
dy tos , n e t e i s ė t o s Lie tuvos 
okupacijos bei aneksijos ir 
v i somis įmanomomis prie
monėmis stengėsi padėti Lie
tuvai iš jos išsilaisvinti. 

Kova dar nebaigta. PLB val
dyba ragina visų kraštų Lietu
vių Bendruomenes telkti jėgas 
L i e t u v o s la i sve i ir nepr i 
klausomybei užtikrinti. Kraštų 
valdybos privalo kreiptis į savo 
vyriausybes ir jas prašyti, kad 
pripažintų Nepriklausomos Lie
tuvos respublikos vyriausybę ir 
r a g i n t ų Sovietų Sąjungos 
vyriausybę pradėti derybas su 
L i e t u v a dėl okupacijos 
likvidavimo. 

Pasiekę didelio laimėjimo, 
dirbkime dar stipriau jam galu
tinai užtvirtinti. Tegyvuoja lais
va, nepriklausoma Lietuva! 

Vytautas Bieliauskas 
pirmininkas 

Vlado ir Birutės Čyvu šeima su prieaugliu <he vienot 

REAL ESTATE 

RE/MAX GRBIT 
REALTORS I PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba^onte būti 
Rimo Stankau* Klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai . 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MIS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietinė Įstaiga. 

ALEXANOER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas 

Gntuifc KMIECiK REALTORS 

a 7922 5. Pulaski Rd. 
. 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

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

REAL ESTATE 

ca MLS, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL BACE REALTORS 

INCOM TAX - INSVRANCB 
6529 S KE0ZIE 

77S-2233 

Namas apžiūrėjimui 
Sekmd.. kovo 18 d. 1-4 v.p.p. 

6210 S. Major 
6 kamb.. 30 metų. 3 dic mieg mūrinis; 
valg kamb daug spintelių. TV kamb.: 
aiumimo apdaila: nauiai (vest elektra; 
galima pasidaryti 4-tą mieg. St Syms 
parapija Geras pirkinys Skambinkite 
dabar. 

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

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

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
\lamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
tabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
(312) 434 -7100 

1944 m. artėjant antrajai 
bolševiku okupacijai, pasi
traukė Vokietijon VVuerzburg-
Tuebingenan. 1947 baigė Han-
noveryje aukštąja technikos 
mokyklą dipl. geodezijos 
inžinierio laipnsiu. 1949 m 
emigravęs Amerikon apsigyve
no Clevelande. 1952 m. spalio 
25 kun. Alfa Sušinskas sujungė 
jį tvirtais moterystes ryšiais su 
Birute Jucevičiūte Pittsburge. 
Pa. (Piršliu buvo prof. K 
Pakštas). 

Clevelande. nors dirbdamas 

šakota lietuvišką veiklą. Tiktai 
trumpai prisimintini jo palikti 
gilūs pėdsakai: Lietuvių Fron
to bičiulių Clevelando sambūrio 
pirmininkai ir C.V. narys . Šv. 
Kazimiero it. mokyklos tėvų 
komiteto pirm ir narys . Atei
tininkų st.,draugių valdybos 
pirm. ir narys, Balfo skyriaus 
pirmininką- — 20 metų. Lietu
vių inžinit • j ir architektų sky
riaus valdybos narys. Dainavos 
stovyklos i levelando globos 
komiteto narys nuo pat stovyk
los jsikūnmo iki dabar (atliko 
veltui visus -tovyklos topografi
jos darbus. Alto sk. valdybos 
narys. Lietuvių namų statybos 
komiteto narys, LB pirmosios ir 
antrosios apylinkė* valdybų il-

pilną laiką ir dažnai antlaikius gametis pirn ninkas ir valdybų 
apsk r i t i e s kelių ir t i l tų narys. Die\ Motinos parapijos 
inžinerijos skyriuje, įsijungė į Euchan>? dalintojas. Lietu

vių Fondo komiteto narys, 
kultūrinio darželio komiteto 
narys ir 1.1. 

Nors Vladas ir Birutė Čyvai 
augino gražią šeimą, ją išleido 
j mokslus, bet jų aukos lietuviš
kiesiems reikalams niekada 
nesustojo. Jų dosni širdis visur 
buvo ryškiai pastebima. 

Ir dabar sukaktuvininkas, 
d ž i a u g d a m a s i s sve ika t a ir 
šaunia šeima ir anūkais, žvelgia 
į prasmingai prabėgusias 75 
metų gyvenimo dienas. 

Ir čia rašantysis ir jo šeima di
džiuojasi savo artimųjų bičiulių 
tarpe turėdamas sukaktuvinin
ką Vladą, jo gyvenimo palydove 
Birute pavyzdingą prieauglį lie
tuviškoje išeivijos oazėje. Tiktai 
tokios šeimos kuria išeivijos lie
tuvišką ateitį. 

V. Rociūnas 

ra** 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreiptis tel. (312) 
767-0600 arba (312) 776-3071. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One Stop Red Estate 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

S953 S. Kedzle Ava. 
T«l. 436-7878 

HELP WANTEO 

FACTORY POSITIONS 
General Factory positions 
available on night shift (11.00 p.m. 
to 7.30 a.m.), including material 
handler, table rework and custo-
dian. Also, custodian needed on 
day shift (7:30 am. to 4:00 p.m.). 

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

SPECIALTY PACKAGING 
PRODUCTS, INC. 

7400 W. Cermak Rd. 
North Riverside, IL 60546 

An Equal Opportunity Employer M/F 

FOR RENT 

išnuomojamas 2 mieg,. butas pirmame 
aukšte Bnghton Parko apyt. Naujos grin
dys, nauji kilimai. $300 į men Nuomininkas 
moka už šilumą ir elektrą. Skambint i : 
(312) 523-1261 

IEŠKO 

Rimtas, nerūkantis, nege
riantis vyriškis skubiai ieško 4 
arba 5 kamb. buto Brighton Parko 
arba Gage Parko apyl. Skambin
ti: 523-7353. 

MISCELLANEOUS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreipus { Hermis Deckys 

T«l. $85 8624. Nuo • ryto Iki 8 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof dr JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta Į anglų 
kalbą dr. Algio M l c k ū n o . Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas . Ta i labai g e r a dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4 50 Illinois gyventojai moka S4.75. 

Užsakymus siųsti 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 6 0 6 2 9 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10O /O— 20%—30% pigiau mokėsit už 
automobil io ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95t!i Street 

Tel. - GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-77S-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Tadas Navickas 
ALYTUS 

ir jo apylinkės 
Šioje monografijoje autorius duoda daugybę geografinių 

ir istorinių žinių apie Dzūkijos sostinę ir plačiąsias apylinkes 
288 psl knyga iliustruota 66 senojo ir dabartinio Alytaus 
nuotraukomis ir 5 žemėlapiais, kurie atskleidžia nuostabų 
Alytaus ir jo apylinkių grožį, su kuriuo verta susipažinti ne 
tik dzūkams, bet ir iš kitų vietovių kilusiems lietuviams. 

Išleido Lietuvių istorijos draugija. Įrišta kietais viršeliais. 
Kama Su pers iun t imu 20 d o l . I l l i n o i s gyven to ja i d a r p r ideda 

1.44 d o l v a l s t i j o s mokesčio. U ž s a k y m u s s iųst i . . D r a u g o " 

a d r e s u . 

file:///lamo


Gražutė Marija Šlapelytė ir Aloyzas Siručiai, kai dar buvo nepaliesti 
sunkesnės metų naštos. Aloyzas mirė vasario 8 d. Santa Monicoje. Calif. 

A. A. ALOYZAS SIRUTIS 
Vasario 8 d. Santa Monicoje. 

Calif., mirė ir vasario 14 Šv. 
Kryžiaus kapinėse Culver City 
buvo palaidotas šviesus lietuvis 
a.a. Aloyzas Sirutis, prieš tai 
gana daug metų su žmona 
Gražute Šlapelyte-Sirutiene 
gyvenęs Chicagoje. 

Aloyzas buvo vienas iš nedau
gelio žmonių, kuris pažino dau
gybę nepriklausomos Lietuvos 
ir išeivijos lietuvių ir žinojo 
daug su jais susijusių istorijų. 
Jeigu būtų tas istorijas surašęs, 
būtų buvę užfiksuota įdomių lie
tuviško gyvenimo epizodų. De
ja, rankraščių nepaliko ir gau
si jo pat ir t is tapo paslaptimi. 
Kiek platesnius prisiminimus 

tik yra pasiuntęs prof. Vladui 
Žukui į Vilnių apie nepriklauso
moje Lietuvoje veikusią ..Dir
v o s " k n y g ų leidyklą. Tą 
leidyklą ir prekybos bendrovę 
1918 m. buvo įsteigęs Antanas 
Dundzila su Aloyzo broliu Bro
nium Siručiu. ..Dirvos" knygų 
leidykla prieš karą Lietuvoje 
pasižymėjo mokyklinių vado
vėlių leidimu. Leido taip pat 
grožinę literatūrą ir periodinius 
leidinius. 

Aloyzas Sirutis buvo gimęs 
Prudabolės vienkiemyje. Liud
vinavo valsčiuje. Tėvai ūki
ninkai. Mirus pirmajai žmonai, 
tėvas Mykolas vedė antrą. Augo 
8 vaikų šeima. I pasaulinio karo 
metu buvo pasitraukę į Rusija. 
Po karo grįžę Lietuvon, vaikai 
veržėsi į mokslą. Ši šeima Lie
tuvai davė ar ne šešis moky
tojus. Pradėjęs mokslą Marijonu 
klasikinėje gimnazijoje Mari
jampolėje. Aloyzas perėjo į 
mokytojų seminariją ir ją 1931 
baigė. Pradžioje mokytojavo, 
vėliau pradėjo dirbti admi
nistracinėje kontrolėje kont
rolieriaus pareigose Kaune. įs
tojo į VD universitetą ir dirb
damas studijavo ekonomiką. 
Daug laiko praleisdavo ..Dir
vos" leidykloje, nes jis iš pri
gimties buvo human i t a ra s : 
domėjosi istorija, kalba, spauda 
Leidykloje ir kontrolieriaus pa
reigose jis turėjo daug progų su 
tikti įvairių žmonių ir patirti is
torijų. Todėl jis jų taip daug ir 
žinojo. 

Grįžus Vilniui Lietuvai. Siru 
t i s pers ikė lė ten ir d i rbo 
kontrolierium geležinkelių žiny
boje. Meilė knygai ir domėji
masis Lietuvos istorija suvedė j j 
su garsiąja Šlapelių gimine ir 
1942 Aloyzas vedė Gražutę 
Mariją Šlapelytę. kuri tuo metu 
dirbo Lietuvos Mokslų aka 
demijoje. Vilniaus universitete 
Aloyzas t a ip pa t pradėjo 
studijuoti teisę. 

Nuo artėjančių rusų Siručiai 
kartu su prof. A. Salio šeima 
pasitraukė iš Vilniaus ir su įvai
riais nuotykiais 1944 m. rugpjū
čio mėnesį pasiekė Tuebingeną. 
Po karo persikėlė į Reutlingeną, 
mokytojavo, talkino Raudona
jam Kryžiui, atstovavo lietu
viams prie okupacinės prancū
zų valdžios, o 1949.IX.19 atsira
do Chicagoje. Kaip daugelis ki
tų. Aloyzas savo karjerą pradėjo 
skerdyklose, fabrikuose, vėliau 
banko seifuose, o galiausiai, į-
gijęs nuosavybių pirkimo-par
davimo agento teises, duoną 
pelnėsi tuo verslu. Pensijos 
dienas leisti Siručiai pasirinko 
Californiją. Aloyzas kel ias 
kadencijas dirbo LB Santa 
Monicos-Vakarų apy l inkės 
valdyboje, p r ik lausė ateiti
ninkams. Santa Monikos lietu
vių klubui. 

Savo lietuviškumu, optimiz
mu ir gyvu būdu Aloyzas 
laimėjo Los Angeles lietuvių 
simpatijas, bet sunki ir ilgai 
nus i tęsus i l iga jį iš lie
tuviškosios bendruomenės kele
r iems metams išjungė. J i s 
keliavo į ligoninę, į sveikstan
čiųjų namus, į savo namus, o 
paskui vėl pradėdavo iš naujo tą 
pačią kelionę. Žmona Gražutė 
darė viską, kad jo beviltiškas 
dienas praskaidrintų. Ir iš tikro 
jis iki paskutinės gyvenimo 
dienos išlaikė krikščionišką op 
timizmą ir dvasinę tvirtybę. 

Rožinį l a ido tuv ių koply
čioje kalbėjo ir šv. Mišias Sv. 
Kryžiaus kapinių mauzoliejuje 
a t l a i k ė p re l . V incen ta s 
Bar tuška , a t s i sve ik in imo 
kalbas pasakė Dalilė Poli-
kait ienė a te i t in inkų vardu, 
Vladas Velža LB apylinkės. 
Albinas Markevičius. S.M. lie
tuviu klubo, Vincas Trumpa ir 
Bronys Raila šeimos draugai, 
Juozas Kojelis — LB vardu. 
Rožinyje ir šv. Mišiose daly
vavo daug šeimos bičiulių, 
pažįs tamu. Siručių šeimos 
gerbėjų. 

Koplyčioje giedojo sol. Anta
nas Polikaitis. Mišių metu — 
keli choristai, vargonais prita
riant muz. Aloyzui Jurgučiui. 

Giminaičiai buvo atvykę iš 
Washingtono A Dundzila ir iš 
Chicagos B. Drungienė. lai
dotuvių tvarka pravesti G. Siru
tienei talkino J. Kojelis. Kars
tą nešė A. Dundzila. A. Marke
vičius, A. Mikalajūnas, M. 
Šilkaitis. V Sirutis ir Pr. 
Visvydas. 

Laidotuvių apeigos baigtos 
giesme ..Marija, Marija" ir Lie
tuvos himnu. 

J . Kj. 

BRONIAUS 
JONUŠO 

STIPENDIJA 

Muziko ir kompozitoriaus Bro
niaus Jonušo stipendija litu
anistiką studijuojančiam jau
nuoliui ar jaunuolei šiemet bus 
jau tryliktoji. Stipendiją įsteigė 
Br. Jonušo našlė Emilija Jonu
šienė, gyvenant i Omahoje , 
norėjusi įamžinti savo vyro 
atminimą ir bent kiek padėti 
nepasiturinčiam studentui ar 
studentei. 

Stipendijos dydis — 1000 dol. 
Norintieji stipendiją gauti turi 

iki 1990 birželio 15 d. atsiųsti 
prašymą su kurios nors lietu
viškos organizacijos rekomen
dacija ir savo veikla lietuviškoj 
dirvoj aprašymu. Stipendijai 
kandidatą parinks a t i t inkama 
komisija. 

Iki šiol Broniaus Jonušo sti
pendiją gavo jau septyniolika 
jaunuolių; visi jie žinomi lie
tuviškoj veikloj ir nei vienas 
neapvylė. Praėjusiais metais sti-
pendiatės buvo Vida Brazaitytė 
ir Jūra tė Jankauskaitė, ab i iš 
Chicagos; kiek anksčiau dr. Ro
bertas Vitas, muzikalus Polikai-
čių jaunimas, Ramoną Stepona
vičiūtė, solistė Marytė Bizin-
kauskaitė, dailininkė Livija Li-
paitė ir kiti šaunūs jaunuoliai. 

Prašymus stipendijai siųsti: 
Br. Jonušo stipendija, 
9927 Devonshire 
Omaha. NE 68114 

JAPONV MILIJONAS 
UNIVERSITETUI 

Northwestern universitetas 
gavo milijoną dolerių iš japonų 
banko. Tai parama tarptautinių 

finansų studijoms. Tokai Japo
nijos bankas, dovanojęs tą mili
joną, išreiškė pasigėrėjimą, kad 
N o r t h w e s t e r n un ive r s i t e to 
verslo mokykla yra pirmaujan
ti Amerikoj. 

PRAUGAS, ketvirtadienis. 1990 m. kovo men. 15 d. 

Lietuviai Floridoje 

Daytona Beach, Fla. 

IŠVYKO KUN. 
DR. K. RUIBYS 

Šioje lietuvių kolonijoje sep
tynerius metus išgyvenęs ir 
pa sku t in iuo ju l a iku sune
galavęs kun. dr. K. Ruibys toli
mesniam gyvenimui išvyko į 
Putnamą. Gyvendamas Day
tona Beach jis rūpinosi lietuvių 
sielovados reikalais ir kiekvieno 
mėn. antrą sekmadienį, išsky
rus vasaros mėn., atnašaudavo 
šv. Mišias šio telkinio lietu
viams. 

Išvykstantyjį kun. dr. K. Rui-
bį aerodrome išlydėjo ir su juo -
atsisveikino klubo valdybos na
riai ir būrelis jo art imųjų. 
P a l i n k ė t a j a m g e r i a u s i o s 
sėkmės naujose gyvenimo sąly
gose ir padėkota už teiktus 
šiame telkinyje lietuviams reli
ginius patarnavimus. 

Klubo valdybos rūpesčiu ir to
liau vyks lietuviams pamaldos 
Prince of Peace parapijos bažny
čioje įprastine tvarka, t.y. kiek
vieno mėn. antrąjį sekmadienį, 
2:30 vai. p.p. O po pamaldų, 
kaip visada, vyks salėje visų šio 
telkinio lietuvių pabendravimas 
su kavute. 

Būsimos lietuviams pamaldos 
bus minėto je bažnyč io je 
balandžio 8 d. O po pamaldų bus 
pabendrauta su šios kolonijos 
laureatu, laimėjusiu Žurnalisto 
premiją. Pamaldose dalyvauja 
cho ra s „ S i e t y n a s " , vado
vaujamas muz. A. Skridulio. 

Šioje gražioje lietuvių kolo
nijoje jau gyvena ar t i šimto lie
tuvių šeimų. Klubui priklauso 
apie 120 asmenų. Č ia lietuviai 
neturi nuosavų patalpų ar salės, 
tad tenka naudotis kitatau
čių paslauga. 

Ateityje gal ir vėl a ts i ras lie
tuvis kunigas, išėjės į užtar
nautą poilsį, norintis gyventi 
gražioje prie Atlanto vandeny
no lietuvių kolonijoje ir te ikt i 
lietuviams religinius patarna
vimus. 

J. Rimtautas 

Pradėk, darydamas tai, kas 
būtina, paskiau tai, kas įmano
ma ir staiga rasi,kad darai ir tą, 
kas neįmanoma. 

šv. Pranciškus Asyžietis 

A.t A. 
ANTOINETTE „EDNA" 

MONDEIKA 
Gyveno Cicero. IL. 
Mirė 1990 m. kovo 13 d., sulaukusi 92 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje 1897 m. gegužės 5 d. Amerikoje išgyveno 

daugelį metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros Mary Helen Kutz, 

našlė a.a. Stephen Kutz, ir Therese Mondeika. 
Velione buvo nažlė a.a. Adolph Mondeika. 
Priklausė Šv. Kazimiero Seserų ir Tėvų Marijonų rėmė

jams ir Lietuvių Moterų sąjungai. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, kovo 15 d. nuo 4 iki 9 v.v. 

ir penktadienį, kovo 16 d. nuo 2 iki 9 v.v. The Marik Funeral 
Home of Bervvyn koplyčioje, 6507 W. Cermak Rd. 

Laidotuvės įvyks kovo 17 d., šeštadienį. Iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėta j Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurio
je 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Queen of Heaven kapines, Hillside. 
IL. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukros. 
Laidotuvių direkt. Mark Rizzo. Tel. (708) 484-6310. 

PADĖKA 
Mūsų mylima Mama. Močiutė, Uošvė 

A.tA. 
TEOFILĖ VIKTAŽENTIENĖ 

Mirė 1990 m. vasario 21d. Palaidota vasario 24 d. Notre 
Dame kapinėse, Worcester. Mass. 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįs
tamiems už pareikštą užuojautą, gėles, aukas šv. Mišioms ir 
aukas Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Fondui. 

Labai esame dėkingi kun. klebonui Vincentui Paruliui ir 
koncelebrantamskun. Jonui Petrauskui ir kun Albinui Yan 
kauskui už atlaikytas šv. Mišias laidotuvių metu. Taip pat 
dėkojame p. Janinai Miliauskienei sukalbėjusiai rožančių 
laidotuvių namuose. 

Didelė padėka parapijos chorui ir vargonininkei Ann 
Walin*ky už giedojimą mišių metu taip pat p. Vai. Roževičiui 
už solo giedojimą. 

Dėkojame Labdarių draugijos atstovėms, praleidusioms 
veliones karstą ir palydėjusioms ją j kapines. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie nepabūgo blogo oro 
ir palydėjo velionę į Amžino Poilsio vietą. 

Nuliūdusi šeima ir giminės Lietuvoj. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

MAGDALENA LEMBERGIENĖ 
Mano mylima Žmona mirė 1990 m. vasario 9 d., sulaukusi 

84 m*>: i amžiaus. Palaidota vasario 12 d. Tautinėse lietuvių 
kapim-e. 

P'. o gimusi Lietuvoje, Sasnavoje Gyveno Chicagoje. 
I)«koju kun. F. Kireiliui už maldas koplyčioje, už gedu

linga- -v. Mišias ir palydėjimą j kapines. Taip pat didele 
padek.- Ant.Dručiui. patarnavusiam šv. Mišioms ir paly
dėjusiam velionę į kapines. 

?;rdingą padėką reiškiu kun. Juozevičiui. kuris pasimeldė 
kopi> )je už mano žmonos sielą. 

Nuoširdžiai dėkoju giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
aukojusiems šv. Mišioms už velionės sielą. 

Dėkingas lieku už pareikštas užuojautas žodžiu ir raštu, 
už daivvavimą pamaldose bei už velionės palydėjimą į 
Amžinybe. 

Ačiū karsto nesėjms, suteikusiems velionei paskutinį 
patarnavimą ir laidotuvių direktoriams Gaidui Daimid už 
rūpe-' ''gą ir nuoširdų patarnavimą, taip pat visiems mane 
at jautiems didelio liūdesio ir skausmo valandoje. 

Nuliūdęs vyras Antanas, broliai, anūkai, proanūkai 
ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Buvusiam Sibiro t remtiniui , vilniečiui 

A.tA. 
STASIUI SINIUI 

Lietuvoje mirus, jo sesutėms VANDAI, MARIJAI ir 
SOFIJAI bei jų šeimoms, o taip pat velionio giminėms 
Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą. 

Vilniaus Kr. Liet. s-gos, 
Čikagos skyr. valdyba 

A.tA. 
STEFANJAI PAŠKONIENEI 

mirus, giliai liūdinčius brolį KAZIMIERĄ LJNKŲ su 
žmona META ir k i t u s g i m i n e s n u o š i r d ž i a i 
užjaučiame. 

L. E. Andriai 
J. Antanaitienė 
P. O. Griškeliai 
J. Gruzdąs 
E. Jonušienė 
A. Juknevičius 
O. Juodikienė 
L. Karpavičienė 
D. J. Kaunaitės 
K. K. Kodačiai 
J. Maurukas 

V. Norvaišienė 
K. S. Radvilos 
M. Rudaitienė 
B. O Sergančiai 
A. Šatienė 
P. O Šilai 
A. L Sunkai 
V. A. Taurai 
J. O. Vaičekomai 
A. M Varnai 
J. J Žebrauskai 

A.tA. 
LIUDAI GALMINAITEI-JILEK 

mirus, reiškiu gilią užuojautą dukroms KORNELI 
JAI ir VIRGILIJAI. motinai E. ANUŽIENEI, 
seserims VANDAI KAUNIENEI su vyru ir ZITAI 
GRAŽIENEI bei ki t iems art imiesiems. 

Vincas Akelaitis 

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^ 027-1741-1 

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

PETKUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

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

J 

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

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

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

Sally Donald M . .tr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652-5245 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. kovo men. 15 d. 

x „Draugo" renginių komi
sijos narių susirinkimas bus 
kovo 15 d., ketvirtadienį, 7 vai. 
vak. Marijonų svetainėje. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. 

x J a u n i m o centro narių 
susir inkimas ateinantį sekma
dienį, kovo 18 d., dėl pamaldų 
už Lietuvos nepriklausomybę 
Marąuette Parke iš 11 vai. 
nukeliamas į 12:30 vai. dienos. 
Visus nar ius prašome tai 
prisiminti. 

x Lemon to Maironio li
tuanis t inės mokyklos 30 metu 
jubiliejinis pobūvis bus gegužės 
19 d. Lietuvių centre Lemonte. 
Prašoma įsirašyti i savo kalen
dorių, bus laukiami svečiai iš 
visur. 

x Lietuvių Vyčių Vidurio 
Amerikos distriktas rengia šv. 
Mišias Lietuvai paskelbus 
nepriklausomybę kovo 24 d. 5 
va i . Šv. Jurg io parapijos 
bažnyčioje Bridgeporte. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x Kun. Kazimieras Juške
vičius, Plutiškių klebonas, at
vykęs aplankyti savo brolio An
driaus šeimos, aplankė savo 
pažįstamus ir kitus artimuo
sius. Savo brolio Andriaus Juš
kevičiaus lydimas, jis apsilankė 
ir ,,Draugo'" redakcijoje. 

x J a u n i m o centro rengia
m a s Vilniaus solisčių koncer
tas įvyks kovo 18 d., sekma
dienį, didžiojoje salėje. Bilietai 
Vaznelių prekyboje, pr ieš 
koncertą prie įėjimo. Po koncer
to cepelinų vakarienė kavinėje. 
Visi kviečiami paremti Jaunimo 
centrą. 

x Mokytojų, t ėvų ir jau
n imo studijų savaitės, kuri 
bus rugpjūčio 5-12 d. Dainavo
je, komendantu ir sporto vadovu 
bus Bronius Keturakis iš 
Milwaukee. 

x Žemaičių Kultūros klubo 
metinis narių susirinkimas bus 
trečiadienį, kovo 21 d., 1 vai. po 
pietų Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Ave. Nariai prašomi at
silankyti. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

x Paul Petraičio fotografuo
tų S. Beman in Illinois architek
tūros meno paroda bus sekma
dienį, kovo 18 d., 2:30 - 4:30 vai. 
11111 Foresville Ave., Chicago, 
111. 

x Lietuva Parce l Service 
praneša : gavome leidimą ir 
siunčiame naudotus rūbus, šva
rius ir gerame stovyje, muito 
nėra. Maisto siuntiniams — 
muito nėra. Siuntiniai, kuriems 
muitą apmokate, siunčiami 
ankstesne tvarka, susitarus dėl 
laiko. Darbo vai.: 11 v.r.-5 
v.p.p., šeštd. t ik susitarus, 
sekmad. - uždaryta. Kreiptis: 
J . Juodvalk ienė , 4108 S. Ar
cher Ave., Chicago, IL 60632, 
tel.: 312-254-2817. 

(sk) 

x J u n g t i n i s organizacijų 
komi te t a s rengia Lietuvos at
gimimo Mišias Švč. M. Marijos 
Gimimo par. bažnyčioje atei
nantį sekmadienj, kovo 18 d., 
10:30 vai. ryt°- Po Mišių bus pa
dėtas vainikas prie lietuviško 
kryžiaus, esančio šalia bažny
čios. Organizacijų atstovai 
kviečiami uniformuoti arba tau
tiniais drabužiais su tautinėmis 
(ne organizacijų; vėliavomis. 
Vėliavos renkasi 10 vai. ryto 
parapijos salėje. Visa Chicagos 
ir apylinkių visuomene prašoma 
dalyvauti pasipuošus tautiniais 
drabužiais ir atsinešti lietu
viškas vėliavėles. Tikimasi 
amerikiečių svečių ir spaudos 
bei televizijos atstovų. 

x 1 „ D r a u g o " koncerto lei
dinį sveikinimus ir skelbimus 
re ik ia s iųst i „Draugo" ad
ministracijai iki kovo 15 d. 
Vėliau atsiųsti bus sunkiau 
įtalpinti arba net visiškai nebus 
galima išspausdinti. 

x „Sp indu l io " tautinių šo
kių šokė ja i energinai ruo
šiasi Dainavos ansamblio pasta
tymui',,Kai papartis žydi", ku
ris įvyks kovo 25 d. „Spindu
liui" vadovauja Rasa Posko-
čimienė. Spektaklis prasideda 3 
val.p.p. 

x LB Cicero apylinkės me
t inis susirinkimas bus sekma
dienį, kovo 25 d., tuoj po 10:30 
vai. šv. Mišių Šv. Antano pa
rapijos salėje. Programoje bus 
LB valdybos metinis veiklos 
pranešimas, dalies naujos valdy
bos rinkimai. Visi kviečiami 
a t l ik t i pare igą savo daly
vavimu. 

x Dr. L e o n a s Seibutis yra 
pakviestas Vilniaus universi
teto moksliniam darbui trims 
mėnesiams nuo liepos pirmos 
dienos ir rengiasi vykti. Kvie
timą yra pasirašęs universiteto 
prorektorius prof. Grigonis. Dr. 
L. Seibutis ok. Lietuvos medi
cinos personalui yra gerai pažįs
tamas, nes jis seniai pradėjo 
teikti medicinos pagalbą pa
vergtiems broliams ir sesėms. 
Per dvylika metų jis yra ten pa
daręs daugiau kaip šimtą opera
cijų. 

x Lietuvių pensininkų s-
gos nar ių metinis susirinkimas 
įvyks kovo 22 d., ketvirtadienį. 
i vai. p.p. Šaulių namuose. Bus 
a p y s k a i t i n i a i p raneš imai , 
vaidybos ir rev. komisijos rin
kimai, užkandžiai ir dovanų 
paskirstymas. Nariai laukiami 
su dovanomis. 

v'* 

tino 1987 metų krikščionybės 
sukaktis tarsi preliudą į 1988 
metų atgimimą. J. Baužys čia 
įžvelgė Aukščiausiojo galia ar
tėjantį laisvės s tebuklą — 
Lietuva jau laisva ir nepri
klausoma. Redaktorius peržvel
gė knygos paruošimo darbus, 
sunkumus ir džiaugsmus, tel
kiant leidiniui medžiagą, pa
iliustruodamas savo žodį malo
niais prisiminimais iš mažų lie
tuvių kilmės telkinių, kurie ju
biliejaus proga atgaivino savo 
šaknis, su pasididžiavimu rengė 
minėjimus ir mielai atsiuntė 
minėjimų aprašymus redakto
r iu i . R e d a k t o r i u s dėkojo 
visiems, kurie savo patarimais, 
darbu, auka prisidėjo prie kny
gos išleidimo. Paminėjo, kad 
visi minėjimų dalyviai buvo lyg 
leidinio autoriai, savo darbais ir 
dalyvavimu tą apžvalginę kny
gą prirašę. 

birželio mėn. gabenamos lai
vu į Lietuvą. Parodė specialiai 
Lietuvai išleistus kelis reli
ginius leidinius. Tik visų pa
stangomis, pasiaukojimu ir dar
bu Lietuva atsigaus. 

J. Kaval iūnas padėkojo kal
bėjusiems ir visiems prisidėju
siems prie leidinio išleidimo. 
Per t raukos laiku visi vaišinosi 
Aurelijos ir Broniaus Polikaičių 
ir jų pagalbininkių Izabelės 
Stončienės. Onos Kavaliūnie-
nės, Onos Baužienės, Urbo
nienės ir Janinos Petrušienės 
paruoštomis vaišėmis. 

Po pertraukos buvo rodomas 
krikščionybės jubiliejaus filmas, 
paruoštas Aleksandro Plėnio. 
Ekrane pro akis prabėgo pa
grindinių minėjimų vaizdai, 
buvo girdimi reikšmingi žodžiai, 
maldos, muzika. įspūdingai 
perduot i kr ikščionybės mi
nėjimų įvykiai Romoje, Šv. Var-

Pagrindinę leidinio apžvalgą do katedroje, Chicagoje, ir Švč. 

Sol. Aldona Vilčinskaitė Kisielienė dainuos Chicagoje ir kitose lietuvių 
gyvenvietėse. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

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

(sk) 

x Už t rauks im naują gies
mę, b ro l ia i ! Edmondo ir Rūtos 
Sal ikl ių filmas su t inkamas 
perktariieni, kovo 16 d 7:30 v v. 

-ievinėje. Vakaronę ruošia 
Chicagos sendraugiai ateiti
ninkai . 

(sk) 

\ R o m a s Pūkštys, T rans -
pak firmos savininkas, prane
šė, k-id balandžio mėn. važiuoja 

" j Lietuvą. Mielai vel tarpinin
k a u s jvairiais reikalais: pinigai, 
"pa l ik imai . K-eiptis iki 
balandžio 1 d. Transpak, 263K 
W. 69 St„ tel. 312-436-7772. 

• sk> 

x Pr iauganč iam jaun imui 
ok. Lietuvoje geriausia dovana, 
nuvežant ar nusiunčiant, ne
trukus iš spaudos išeisiančią 
Andriaus Norimo premijuotą 
knygą jaunimui „Kelionė į 
Kauną". Kaina 10 dol. Užsa
kymus siųsti autoriui: Andrius 
Mironas, 3764-B S. Atlantic 
Ave., Daytona Beach Shores, 
FL 32127. 

įskt 

x G a r a n t u o t a s receptinių 
ir nereceptinių vaistų per
siuntimas į Lietuvą. Trans 
pak, 26.38 W 69 St., Chicago. IL 
60629. tel. 312-436-7772. 

(sk) 

P R E L I U D A S Į L IETUVOS 
ATGIMIMĄ 

„600 Lietuvos krikšto jubilie
jus" — knyga, su kuria Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus vyk
domasis komitetas, vadovau
jamas Jono Kavaliūno supažin
dino visuomenę vakaronėje Jau 
nimo centre kovo 9 d. 

Jonas Kavaliūnas pradėjo 
v a k a r o n ę , p a s v e i k i n d a m a s 
vysk. Paulių Baltakį ir pasi
džiaugdamas, kad jis savo dau-

x S ū n u i Audr iu i R u š ė n u i 
su R i t a O s t y t e s u k ū r u s 
lietuvišką šeimą^sūnaus gimta
dienio proga. Ona Rušėnienė, 
Jupiter, Fla., užprenumeravo 
„Draugą" vieneriems metams 
kaip dovaną. 

x Dr . J e a n Maliska, Mont-
real, Que.. Kanada, už kalė
dines korteles ir kalendorių at
siuntė 25 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū. 

x J . Mačys, New Haven, 
Conn., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 30 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x Char l e s Sable , Chicago, 
UI., lankėsi „Drauge" ir a.a. An-
na Sable Norvilienės vardu, jis 
kaip jo? sūnėnas, įteikė 20 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Ta proga Charles Sable 
įsigijo įvairių leidinių už 88.56 
dol. Nuoširdus ačiū. Velionė 
buvo nuolatinė „Draugo" skai
tytoja, mirė vasario 21 d. 
sulaukusi 91 metų amžiaus. 

x Dalytė Marc iukevič iū tė 
ir A n t a n a s Marc iukevič ius , 
Glems Fall, N.Y.. Vaclovas 
Butkys, Woodhaven, N.Y, Fe 
liksas Mikuckis, Davis. Cal., 
Stasė Adickas, Chicago, 111., 
Sofia Liubartas. Sun City, Az.. 
už kalėdines korteles ir kalendo 
rių atsiunti po 20 dol. aukų. La 
bai dėkojame. 

x J u o z a s Brizgys, Sophie 
Gliozeris. Jerome Jankus, visi iš 
Chicago. 111.. O. Juodviršis. To 
ronto. Knnada, A. Šimėnas. 
Dorchester. Mass., S. Mesec. 
WaukKg;'.n. 111.. už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 15 dol. aukų. Nuoširdus ačiū. 

gelio įsipareigojimų rate surado 
laiką dalyvauti ir šioje vaka 

pateikė prof. Vytautas Skuodis. 
Iškėlė t r is svarbius reiškinius 
Bažnyčios istorijai. LKB kro
nikos a ts i radimą, Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejų ir 
tikėjimo ir bažnyčios laisvės 
atgavimą r ujose lietuvių tau
tos atgimimo sąlygose. 

Pateikęs šių įvykių reikšmę ir 
paminėjęs savo išgyvenimus 
Vilniuje krikščionybės sukaktį 
m i n i n t , V y t a u t a s Skuodis 
žvelgė į leidinį, kaip labai 
reikšmingą dokumentą Lie
tuvos katalikų Bažnyčios isto
rijai. Iškėlęs pagrindinius kny
gos tikslus, ypatingai vertino 
specialius leidiniui paruoštus 

M. Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marąuet te Parke . Knyga ir šie 
filmai liudys ateinančioms kar
toms lietuvių tautos gyvas
tingumą, kovą už laisvę ir dva
sinių bei religinių vertybių sie
kius. 

Agnė Kižienė 

S V A R B U S NAMŲ 
SAVININKŲ 

S U S I R I N K I M A S 

ronėje. Prie garbės stalo pakvie- straipsnius - dr. Adolfo Damu-
tė vysk. Paulių Baltakį, krikš- šio, kun. dr. Antano Paškaus, 
čionybės jubiliejaus vadovą, Alfredo Vėliaus ir kitų autorių 
Juozą Bauži, leidinio redak- leidinyje panaudotą medžiagą, 
torių. Oną Baužienę, leidinio Labai teigiamai vertino kruopš-
iliustratorę ir apipavidalintoją, tų redaktoriaus Juozo Baužio, 
prof. Vytautą Skuodį, šio vaka
ro prelegentą, prof. Adolfą ir 
Jadvygą Damušius, daug prisi
dėjusius savo patarimais ir dar
bu prie knygos išleidimo. 

Pasveikinęs visus susirinku
sius J. Kavaliūnas pabrėžė, 
kokią didele reikšmę atnešė 
krikšto jubiliejau? minėjimai 
Lietuvai, nubangavę per visą 
pasaul}, iškeldami jos vardą, 
kaip niekada, priespaudos kan
čias, persekiojimu- Popiežiaus 
Jono Pauliaus II paraginti viso 
pasaulio vyskupą: meldėsi kar
tu su lietuviais, skelbdami 
maldos dienas už Lietuvą, siun
čiamos rezoliucijos M. Gorbačio
vui dėl tikinčiųjų teisių Lie
tuvoje ir grąžinimo hažnyčių ti
kintiesiems. Minėjo Lietuvos 
diplomatinio šefo dr S. Bačkio 
žodžius, kad paskelbtas palai
mintuoju arkivysk Jurgis Ma
tulaitis bus ..gyvenimo šviesa 
mūsų tautos sutemo-e. •" Pirmi
ninkas pateikė visą įvykių 
grandinę, kuri prasidėjo tuoj po 
jubiliejus ir riedėjo vienas po 
kito Lietuvoje, nešdami viltį į 
tikėjimo ir tautos i svę. J. Ka
valiūnas dėkojo ubiliejaus 
komiteto nariams \r visiems 
prisidėjusiems prie minėjimų 
rengimo bei knyg.•> išleidimo. 
Pakvietė leidinio -edaktorių 
Juozą Baužį tart ' 7/dį. 

Juozas Baužys t p pat ver-

Onos Baužienės ir kitų talki
ninkų darbą. Dėl knygos sąran
gos bei struktūros Vyt. Skuodis 
pada~ė keletą pastabų. Pasigedo 
daugiau informacijos ir straips
nių apie jubiliejų Lietuvoje. 
Sakė nenorįs pasakoti knygos 
turinio, nes tikįs, kad visi ją įsi-
gys ir dar nusiųs Lietuvon. 
Baigdamas priminė šios knygos, 
kaip ir kronikų svarbą, nes jos 
visos ženklina naują krikščiony
bės etapą Lietuvoje. 

Vysk. Paulius Baltakis šalia 
džiaugsmingų Lietuvos laisvės 
ir religinio atgimimo ženklų 
pateikė Sovietų Rusijos ko
munizmo Lietuvoje padarytą 
žalą — bauginančius statistikos 
duomenis moralinio nuosmukio, 
kurio rezultate yra tūkstančiai 
reikalingu globos atsilikusių 
vaikų, dar daugiau chroniškų 
alkoholikų, suardytų šeimų... 
Moraliniam atgimimui reikės 
dviejų generacijų. Kaip šviesi 
prošvaistė tikėjimo atgimimui 
nušvinta 17,000 vaikų vien t ik 
Kaune, užsirašiusių į religines 
pamokas. Vyskupas nusiskundė 
dideliu kunigų ir religijos moky
tojų trūkumu. Daug pasauliečių 
dabar lanko religijos mokymo 
kursus. Ypatingai pabrėžė reli
ginių ir kitokių knygų ar 
žurnalų t rūkumą Lietuvoje. 
Re ik ia r i n k t i k n y g a s ir 
žurnalus. Jos saugiose dėžėse 

Reguliarūs Marąuette Parko 
L i e t u v i ų n a m ų sav in inkų 
o rgan izac i jos na r ių susi
r i n k i m a i v y k s t a kiekvieno 
mėnesio trečią penktadienį. Dėl 
susidėjusių aplinkybių pereito 
mėnesio sus i r inkimas buvo 
nukel tas savaitę vėliau, t.y. į 
vasario 23 d. Sveikintina, kad 
organizacijos, turinčios vasario 
mėn. susirinkimus, nors trum
pai savo narių tarpe prisimena 
Lie tuvos Nepriklausomybės 
šventę be aukų rinkimo. Lietu
vių Namų savininkų susirinki
me, įvykusiame vasario 23 d., 
vyko Lietuvos Nepriklausomy
bės a tkūr imo 72 metų minė
j imas, kurį pravedė valdybos II 
vicepirm. A. Repšienė. Buvo su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės, kovojančią tautą ir vie
ningos veiklos laisvinimo srityje 
buvo uždegtos žvakės. Padekla
m u o t a s Minelgos e i lėraš t i s 
„Nežinomam kariui", trumpą 
paskaitėlę skaitė Lietuvos Lais
vės lygos atstovas dr. A. Stat-
kevičius, meninę programėlę 
atliko muz. J. Sodaičio vado
vaujamas V. D. Šaulių rinktinės 
moterų vienetas. Baigiant visi 
dalyviai sugiedojo „Lietuva 
brangi" . Po to vyko kavutė su 
užkandžiais. Valdyba dėkinga 
visiems, kurie kuo nors prisidėjo 
prie šio minėjimo. 

Šio mėnesio sus i r ink imas 
įvyks kovo 16 d., penktadieni, 
6:30 vai. vakare parapijos salėje. 
Šiame susirinkime dalyvaus 4 
politikai: Dan Burke — (alder-
mano brolis) kandidatuojąs for 
State Representative, Richard 
Phelan — for President of the 
Cook County Board ofCommis-
sioners. Pat Quinn for Trea-
surer of the State of Illinois, 

IŠ ARTI IR TOLI 
J A VALSTYBĖSE 

— „Draugui" p a r e m t i kon
c e r t a s Los Angeles mieste 
įvyks kovo 18 d. King Junior 
High School patalpose, 4201 
Founta in Avenue (maždaug 
viena mylia nuo Šv. Kazimiero 
bažnyčios). Programą atliks me
nininkai iš Lietuvos: solistai 
Sofija Jonaitytė ir Algirdas 
Januta ir pianistas Povilas Stra
vinskas. Programos pradžia 1 
vai. p.p. Koncertą organizuoja 
LB Los Angeles apylinkė. Bilie
t u s platina Ilona Kerr , Julija 
Petrauskienė ir Laima Tumai-
tė . 
— A.a. Nijolė Zoba r ska i t ė , 

rašytojo a.a. Stepo ir a.a. Mildos 
Mal inauska i t ės Zobarskų 
duktė, po ilgos ligos mirė sausio 
mėnesį New Yorke. Palaidota 
dėdės Vlado M a l i n a u s k o 
rūpesčiu Cipress Hills, N.Y. 
kapinėse. J i buvo baigusi anglų 
kalbą, daug knygų išvertė iš lie
tuvių į anglų kalbą. 

Judge James Patrick Flannery 
— for Judge of the Circuit Court 
of Cook County. Visus pristatys 
Namų savininkų org. valdybos 
narys Joe Kulys. Spėjama, kad 
a tvyks ir televizija. Daly
vaukime. Pasirodykime, kad 
esame stipri lietuvių kolonija. 
Po susirinkimo a tšvęskime 
šventą Patricką ir šventą 
Juozapą. Bus vaišės — sumuš
tiniai, pyragai, kava ir alutis. 

Taip pat noriu priminti, kad 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
J. Bagdžius. labai ruošiasi pava
sariniam renginiui, kuris įvyks 
balandžio 21 d. parapijos salėje. 
Įsigykite bilietus. Dar primenu, 
kad nariai ir svečiai kviečiami 
dalyvauti šį penktadienį susi
rinkime ir išklausyti politikų 
kalbų ir pasivaišinti. Tad iki 
pasimatymo! 

A n t . Repš ienė 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažai? 
mėnesiniais įmokėsimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki 
Ha j Mutual Federal Savings, 
2212 VVestCermak Road - Tol. 
(312) H17-7747. 

(sk) 

x P o 20 dol . a t s iun tė už ka 
ledines korteles ir kalendorių 
Povilas Kanf .;>. Bronius Misevi
čius. Raimundas J. Rimkus, V 
Montvilas. A. ' /akarkienė. B 
Stomius. . ' Juška. Pranė Pran-
kienė. Visiems tariame nuošir
dų n<*ra 

ARTĖJA R E L I G I N I S 
KONCERTAS 

Religinio koncerto reikalu 
buvo sušauktas Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos klebonijoje 
choro valdybos posėdis kovo 5 d. 
Jam pirmininkavo rengėjų k-to 
pirm. Vaclovas Momkus. Pa
rapijos klebonas kun. Jonas Ku-
zinskas pareiškė, kad prieš kon
certą bus naujųjų vargonų pa
šventinimas. 

Koncertas įvyks Verbų sek
madienį, balandžio 8 d., 3 vai. 
p.p. parapijos bažnyčioje. Diri
gentas muz. Antanas Linas pa
aiškino, kad koncerte be pa 
rapijos choro, susidedančio iš 51 
choristo, dalyvaus solistai: Mar
garita Momkienė, Genovaitė 
Mažeikienė, Vaclovas Momkus 
ir Vilniaus operos solistas Vir
gilijus Noreika. Be to, dar daly
vaus ir 22 asmenų orkestras. 
Vargonuos Manigirdas Mo-
tekaitis. 

Programa susidės iš lotyniš
kosios dalies, būtent Stabat Ma-
ter, muzika Rossini, 12-sios 
Mišios, muz. J. Mozarto. ir 
Agnus Dei. muz, Bizet. Lietuviš
kojoj daly — Malda už Tėvynę ir 
Dambrausko, Tėve mūsų — J. 
Gruodžio, ir Aleliuja — Han-
delio. Užbaigai God bless 
America. 

Prašomi mecenatai paremti šį 
koncertą savo aukomis. Pro
grama aukšto lygio klasikinė 
muzika Tai retai pasitaikanti 
proga pasigėrėti klasine religine 
muzika, atliekama pačių lie
tuvių. Kviečiami dalyvauti ir 
kitų miestų lietuviai. Kviečia 
parapijos klebonas ir rengėjų 
komitetas. 

APB 

Marauett. ko Liet. Namų savininkų valdyba . Is kaires sėdi. A Rastienė. A. Repšienė. V. Sakevi 
čiūtt- - kienė. E. Antanaitienė ir V. Bernadišius; stovi: K. Maidenas, J. Baidžius. J. Kulys. 
F. Eid< J. Skeivys. 

Nuotr -I. Sidlmisko 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Krd/ie Avenue 

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

Darbo va! nuo 9 iki 7 vai. vak. 
še^tad 9 v r iki 1 vai. d 


