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Okupacinis režimas siekia 
užliūliuoti tautos sąmonę 

Laisvės Lygos nario pasisakymas 

Roma, 1989 vasario 23. (LIC) 
— Pasikalbėjime su Algiu Sodo-
niu, Lietuvių Informacijos Cent
ro Romoje vedėju, Gintaras 
Tarasevičius išdėstė esminius 
skirtumus tarp Lietuvos Lais
vės Lygos ir Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio ir komentavo 
pastaruosius įvykius, lie
čiančius Lietuvos laisvės kovą. 

Gintaras su broliu Mečislovu 
ir jo šeima buvo priversti 
emigruoti iš Lietuvos sausio 
mėn. ir šiandien pagaliau 
išvažiavo j JAV, kur laikinai gy
vens Salt Lake City, Utah, kol 
galės gyventi lietuvių vietovėje. 
Gintaras ir Mečislovas Tarase-
vičiai buvo du kartus suimti 
bandant perbėgti per Suomijos, 
sieną. Antrą sykį. 1988 m. 
gegužės mėn., jie buvo pasodin
ti į kalėjimą. 

Pokalbis 
AS: Kaip žinoma, jūs, brolis 

Mečys ir Ričardas Andrijaus
kas, buvote paleisti iš kalėjimo 
1988 rugsėjo 25 d. Kaip 
galėtumėte pakomentuoti tą 
faktą? 

GT: Oficiali spauda tvirtino, 
kad byla buvo nu t rauk ta 
ryšium su politinės padėties 
pasikeitimu šalyje. Bet tai ne
tiesa, kadangi areštuoti mes 
buvome tų pačių metų gegužės 
mėn., kai persitvarkymas jau 
šalyje žengė sparčiais 
žingsniais. Esu įsitikinęs, kad 
tiek spaudimas Lietuvoje, aš 
turiu omenyje viešas akcijas 
plius bado streiką Gedimino 
aikštėje skirtą politkalinių 
išlaisvinimui, tiek spaudimas 
Vakaruose per masines infor
macijos priemones privertė 
KGB nutraukt i bylą. Esu 
dėkingas Lietuvos žmogaus 
Teisių asociacijai, Politinių 
Kalinių Gelbėjimo komitetui, 
Antanui Terleckui, Nijolei 
Sadūnaitei, Vytautui Bogušiui 
ir visos geros valios žmonėms, 
kurie padarė viską, kad mes 
šiandien laisvi. 

'AS: Esate Laisvės Lygos 
atstovas. „Komjaunimo Tieso
j e " vasario 2 d. pasirodė 
būdingas seniesiems laikams 
straipsnisjuodinantis LLL ir jos 
vadovus. Ar tarybinė spauda 
Lietuvoje vis dėlto varo savo 
propagandą? 

GT: Tai nieko naujo, Laisvės 
Lyga yra vienintelė organizuota 
jėga, kuri be kompromiso kovo
ja už savo tikslą — laisvą, nepri
klausomą Lietuvą — tokią 
Lietuvą, kurioje socializmui 
nebus vietos, ir už tai jie negali 
dovanoti. 

AS: Ką tik Vasario 16 d. 
Kaune prie naujai atšventinto 
Laisvės paminklo Sąjūdžio 
seimo nariai priėmė priesaiką 
kovoti už laisvą Lietuvą. Kaip 
šį žingsnį reikėtų vertinti? 

GT: Yra sveikintas reiškinys, 
kuris neabejotinai iššauks nei
giamą okupacinės administra
cijos reakciją. 

AS: Ar jūsų nuomone, Sąjūdis 
visuomet siekė nepriklausomy
bės, bet maskuodavo savo 
tikslus naudodamas priimtiną 
terminologiją, ar tai yra tikras 
pasikeitimas jų siekiuose? 

GT: Tai yra be abejo naujas 
taktinis ėjimas, kalbantis apie 
skilimą. Reikia pabrėžti, kad 
Sąjūdžio gretose yra daug 
komunistų funkcionierių, kurie 
deklaruoja socialistinės suve

renios Lietuvos idėją tarybinėj 
tautų federacijoj, kas atitinka 
Kremliaus poziciją Pabaltijo 
tautų atžvilgiu. Vasario 16 pa
reiškimas įrodo, kad Sąjūdžiui 
nuo pat pradžių priklauso tikrų 
Lietuvos patriotų, kurie darė ir 
darys viską, kad Lietuva atsi
kratytų Maskvos diktato. 

AS: Jeigu tikslas vienas — 
Lietuvos nepriklausomybė, kuo 
skiriasi LLL nuo Sąjūdžio? 

GT: Esminis skirtumas yra 
taktikoje. Pvz. šiuo metu, prie
šingai Sąjūdžiui, Lyga boikotuo
ja artėjančius rinkimus į TSRS 
liaudies deputatus, laikydama, 
kad dalyvavimas rinkimuose 
okupacinėse sąlygose yra grubi 
politinė klaida. Į s ta tymas 
negarantuoja rinkimų slaptumo 
ir sudaro sąlygas rezultatų klas
tojimui. 

AS: Kaip reikia vertinti 
Sąjūdžio iškovotus tautinius 
simbolius — kalbą, Laisvės sta
tulą, ir t.t.? 

GT: Reikia pabrėžti, kad šitie 
iškovojimai turi didelę reikšmę 
lietuvių tautai, mūsų atbudi
mui. Bet negalima prarasti tau
tos budrumo. Emocijoms nerei
kia pasiduoti. Okupacinis 
režimas, lengvai atiduodamas 
tautinius simbolius, siekia 
užliūliuoti tautos sąmonę, įvesti 
į netikrovišką būseną ir pastū
mėti tautą sąmoningam įstoji
mui į Tarybų Sąjungos sudėtį, 
tokiu būdu visiems laikams 
išbraukiant Pabaltijo klausimą 
iš aukščiausio lygio tarpvalsty
binės derybų dienotvarkės. 

AS: Jau nemažai laisvės ko
votojų paskutiniu metu yra 
išemigravę į Vakarus. Ar tai 
yra teigiamas reiškinys? 

GT: Kiekvienas iš mūsų dėl 
skirtingų aplinkybių buvome 
priversti išvykti iš Lietuvos. 
Nežiūrint to, mes pasiryžę 
tęsti kovą naujomis sąlygomis. 

Afganistano Rezistencijos taryba iš 500 asmenų paskelbė laisvą musulmonų valstybe — 
Afganistaną ir išrinko laikinąją vyriausybe, kurios prezidentu išr inktas Sibgatullah Mojadedi, 
dešinėje, ir Abdul Rasul Sayaf, kairėje, ministeriu pirmininku. Egzilinė vyriausybe sudaryta 
Pakistane, Rawalpindi mieste. 

Moldavijoje prasideda atgimimas 
Kišinevas. — Mažojoje Molda

vijos respublikoje vyksta 
įdomūs dalykai. Nuo 1920 m. so
vietų mokslininkai, savo 
politikų verčiami, įrodinėjo, kad 
šioje teritorijoje, kuri buvo va
dinama Bessarabija, gyvena 
atskira tautinė grupė, visai 
skirtinga nuo rumunų, kuriuos 
skiria labai policijos saugoma 
siena. 

Bet praėjusį mėnesį Moldavi
jos Komunistų partijos vadovai 
žengė labai svarbų žingsnį, pa
neigdami oficialiai dirbtinai su
galvotą skirtumą ir paskelbda
mi, kad moldavų ir rumunų 
kalbos yra visiškai identiškos. 
Tuoj po to moldavų rašytojų 
sąjunga išleido pirmą spaus
dintą leidinį lotynų alfabetu, 
kad parodytų skirtumą nuo 
rusų. Toks dalykas Moldavijoje 
buvo draudžiamas jau 50 metų. 
Jie buvo priversti naudoti 
kirilicinę rašybą. 

Paskutiniu metu Moldavijoje 
įvyko demonstracijos. Gyven
tojai reikalavo suvaržyti rusų 
migraciją į Moldaviją ir pakeisti 

Pabaltijo Laisvės diena 
Washingtonas. — Jungtinis 

Pabaltiečių komitetas ir Laisvės 
Lyga praneša, kad JAV Senato 
Rezoliucija numeris 63, skel
bianti šių metų birželio 14 dieną 
„Pabaltijo Laisvės diena", jau 
pris tatyta JAV Senatui . 
Rezoliuciją šiais metais pasirašė 
51 JAV senatorius. 

JAV Senato rezoliucija pra
vedama kasmet, tačiau šiais 
metais ji sulaukė ypatingo 
senatorių dėmesio. Audringi 
1988-ieji metai Pabaltijyje 
padarė įspūdį senatoriams, kad 
estų, latvių bei lietuvių tautos 
pasiryžusios atgauti visas nuo 
1940 metų prarastas teises į sa
varankiškumą ir politinį 
suverenitetą. 

Rezoliucijoje senatoriai teigia, 
kad „1989 birželio 14 diena — 
masinių pabaltiečių deportacijų 
iš savo tėvynių 1941 metais 
sukakt is" . Mes skelbiame 
„Pabaltijo Laisvės dieną", 
simbolizuojančią Amerikos 
Jungtinių Valstijų ir pavergtų 
Pabaltijo kraštų žmonių soli
darumą". 
Prašymas ir reikalavimas 
Senatoriai rezoliucijoje prašo 

prezidentą Bushą atitinkamai 
paminėti šią dieną ir paruošti 
šiam tikslui proklamaciją, kuri 
atkreiptų amerikiečių dėmesį į 
pabaltiečių laisvės troškimus ir 

reikalautų Tarybų Sąjungos, 
Vokietijos Federalinės Respub
likos bei Vokietijos Demokrati
nės Respublikos atstovų galu
tinai pasmerkti Molotovo-Rib-
bentropo paktą ir jo padarinį — 
neteisėtą Pabaltijo valstybių 
inkorporavimą į Tarybų 
Sąjungos sudėtį. 

Rezoliucija jau pristatyta 
at i t inkamiems komitetams 
JAV Kongrese. Šių metų 
„Pabaltijo Laisvės dieną", kaip 
ir kasmet, bus rengiamas priė
mimas Washingtone prisiminti 
tautiečius okupuotame Pabalti
jyje ir susitikti su pabaltiečių 
reikalų rėmėjais JAV Kongrese. 

Rezoliucija pravesta senato
riaus Riegle (Michigan) inicia
tyva. Pasirašiusiųjų tarpe yra ir 
senatoriai Simon ir Dixon iš Illi
nois, Moynihan ir D'Amato iš 
New Yorko ir senatorius Wilson 
iš Kalifornijos. 

partijos vadus, kurie ištikimai 
klauso Maskvos. Be to, buvo rei
kalaujama įvesti savo kalbą, 
kuri yra rumunų kalba. 

Istoriniai faktai 
Bessarabija, dabar t inė 

Moldavija, nuo 1812 metų 
ne kartą yra keitusi savo 
politinę situaciją tarp rusų ir 
otomanų, o 20 amžiaus pra

džioje priklausė Rumunijai. 
Raudonoji .rmija tą sri t į 
okupavo "i 44 metais jėga. 
Stalinas ""įvedė Kirilicos 
alfabetą, uždraudė turėti ryšius 
su rumunais. Moldavai iki šiol 
bijojo apie tai kalbėti. Rumunai 
juos vadina rytų rumunais. Bu-
chareste kartais spauda pri
mena, kad ta sritis yra buvusi 
rumunų. 

Alfabeto problemos 
Jų žinomas literatūros kri

tikas Michail Chimpoi iškelia 
vieną paradoksą. Jų mokiniai 
mokyklose gali studijuoti vo
kiečių, prancūzų ir anglų kalbas 
ir naudoti lotynų alfbetą, tačiau 
jiems draudžiama tą alfabetą 
naudoti savo gimtajai kalbai. 
Turi būti vartojamas rusų al
fabetas. Todėl dabar reikalau
jama, kad būtų įvestas lotynų 
alfabeteas ir kad jų kalba būtų 
oficiali respublikos kalba. Ofi
cialiai ir dabar Rumunijos Nico-
lae Ceausescu laikomas nedrau
gišku sovietams, kuris savo 
žmones laiko priespaudoje ir 
varge ir neįveda Gorbačiovo 
siūlomų pakeit imų, sako 
moldavai. Nors Moldavijos gy
ventojai nori palaikyti kultū
rinius ryšius su Rumunija, 
tačiau nėra užuominų, kad 
Moldavija norėtų vėl būti su
grąžinta Rumunijai. 

Komunistų kariai jungiasi prie 
laisvės kovotojų 

Rezistencija pasiruošusi kovoms 

— Jeruzalėje Izraelio 
Užsienio skyrius nominavo 
Jungtinių Tautų ambasado
riaus postui kovotoją už žmonių 
teises, disidentą, 9 metus 
kalėjusį Sovietų Sąjungos kalė
jimuose Nataną Ščaranskį, 
kuris 1986 m. buvo išleistas į 
laisvę. Jo kandidatūrą dar turi 
patvirtinti Izraelio kabinetas, 
bet nenumatoma kliūčių. 

— Cape Canaveral raketų 
bazėje buvo iškeltas į erdves moder
nus satelitas kariniams reikalams. 
Jo kaina 6 mil. dol. 

— Washingtone Gynybos de
partamentas atsisakė kontrak
tų su 596 firmomis, kurios 
turėjo karinius užsakymus 
ryšium su vedama investigaci-
ja. Daugiau kaip 4.000 asmenų 
buvo apkaltinti susitarimų 
pažeidimais paskutinio pus
mečio metu. 

— Maskvoje Politbiuro narys 
Vitalis V -otnikovas, kuris yra 
Rusijos respublikos prezidentas, 
pasitraukė iš kandidatų į 
Sovietų Kongresą, palikdamas 
tik savo oponentą A. Sacharovą 
kandidat ; ir nesiryždamas su 
Sacharov s eiti į rinkimų areną. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prez. G. Bushas pasakė, 
jog kiekvienas, kuris yra prieš 
„Satanic Verses" knygos spaus
dinimą ir platinimą, nusikalta 
laisvo žodžio principui, kad 
kiekvienas turi teisę išsireikš
ti taip, kaip jam patinka. Šis 
kraštas kaip tik buvo sukurtas 
laisva spauda ir religijos tole
rancija. 

— Tunisijoje Amerikos amba
sadorius Robert Pelletreau vėl 
susitiko su PLO atstovu ir jam 
pareiškė, kad Amerika yra prieš 
Izrael io užpuolimą, ir t a i 
p a k e n k t ų p radė t i ems jų 
pasitarimams. Izraelis neseniai 
bombardavo pales t in iečių 
stovyklą netoli Beiruto. 

— Irano ir Britanijos ryšiai 
tiek pablogėjo, jog kiekvienu 
m e t u gali būt i n u t r a u k t i 
diplomatiniai ryšiai, praneša 
AP agentūra. Kontroversinės 
knygos au to r ius Salman 
Rushdie gyvena Londone ir yra 
saugojamas saugumo agentų, 
nes ajatola pažadėjo apdovanoti, 
tą. kuris jį nužudys. 

— Sov ie tų Sąjungos 
Užsienio reikalų ministeris E. 
Shevardnadze sugrįžo iš Irano. 
J i s buvo pirmas Politbiuro 
narys, kuris aplankė ajatolą. 

— Britanijos Užsienio reikalų 
ministerija paragino ajatolą at
šaukti savo įsakymą nužudyti 
rašytoją Rushdie, kurio knyga 
sukėlė pasaulinį furorą. 

— Sovietai pasiūlė padėti 
išlyginti santykius tarp Irano ir 
daugelio Vakarų kraštų ryšium 
su išleista knyga Anglijoje 
,.Satanic Verses". Sovietai susi
laiko nuo Irano kritikos ir 
patar ia Vakarams ..laikytis 
šaltai" Irano atžvilgiu. 

— Belgrade žinių agentūros 
praneša , jog daugiau kaip 
milijonas serbų demonstravo 
sostinėje ir kitur protestuodami 
prieš albanų įtaką partijos 
komitete ir prieš pašalinimą 
trijų serbų tautybės vadovau
jančių žmonių Komunistų par
tijoje. 

— New Yorke rašytojai PEN 
amerikiečių centre pasisakė pa
laiką rašytoją Salman Rushdie 
prieš Irano kaltinimus. Maž
daug 300 rašytojų sąjungos 
narių demonstravo protesto de
monstracijoje prie Irano misijos 
Jungtinėse Tautose. 

— Washingtone Teisingumo 
departamentas pranešė, kad 
Jim Bakker, buvęs pamokslau
tojas televizijos programose, 
apkaltintas kriminaliniais nusi
kaltimais, nes jis pasinaudojo 
tais pinigais, kurie buvo skirti 
PTL religinei veiklai. 

Kabulas. — Kai vaario 15 
sovietų daliniai pabaigė savo 
pasitraukimą iš Afganistano 
Sovietų Sąjungos paliktasis pre
zidentas Najibullah „išvalė" 
savo kabinetą, tūkstančiams 
išdalino automatinius AK-47 
šautuvus, žinoma, tik savo pati
kimiems afganams komunis
tams, ir griežtai suėmė valdžią 
į savo rankas, labiau, negu tada, 
kai kraš te buvo sovietų 
kariuomenė. 

Didysis bandymas prasidės, 
kai mujahedeen — partizanai 
pradės laukiamą miestų 
puolimą. AP žinių agentūros 
pranešimu, Rezistencijos šal
tiniai sako, kad tai yra atidėta 
dėl žiaurios šaltos žiemos. Lais
vės kovotojų žiniomis, maždaug 
11,500 afganų kareivių, kurie 
buvo komunistinėje kariuome
nėje, prisijungė prie rezisten
cinių pajėgų ir pasidavė su dide
liu kiekiu ginklų, kai įvyko 
kovos praėjusį savaitgalį. Ta
čiau vyriausybė tai neigia ir 
sako, kad kariuomenė tebėra lo
jali Najibullah režimui. 

Geri kovai, bet blogi 
kareiviai 

Afganų komunistai sakosi 
turį 85,000 kareivių, bet par
tizanai sako, kad maždaug 
50,000 ir tai vis mažėja, nes 
nuolat vyksta pabėgimai iš karo 
lauko. Pakistane veikiančių 
partizanų žiniomis, trys afganų 
pulkai pabėgo dviejuose 
provincijose pas partizanus. 
Afganų kareiviai su savim 
atsinešė 10,000 šautuvą ir 90 
karinių sunkvežimių. Jamiat 
srityje dar 600 afganų kareivių 
prisijungė prie laisvės kovotojų. 
Kitoje srityje dar 101 komunis
tų vyriausybės dalinys perėjo į 
partizanų eiles. 

Bendra nuomonė vyrauja, kad 
afganai yra geri kovotojai, bet 
blogi kareiviai. Jie iš prigimties 
yra nepriklausomo nusistatymo 
ir nepasiduoda karinei discipli
nai ir geriau klauso savo genties 
vado įsakymų, be to, turi tamp
rius ryšius su religija. Jie šiuo 
metu laikosi kalnuose. Tie 
dalykai padeda partizanams. 

Komunistai žada kovoti 
Vienas komunistų pareigū

nas , prašės neskelbti jo 
pavardės, sako. kad partizanai 
nepajėgs paimti Kabulo, nes 
tūkstančiai komunistų karei-

Atvyko 
Balys Gajauskas 

Kovo 1 d. vakare į Washing-
toną, D.C., atvyko 37 metus ka
lėjimuose ir lageriuose Sibire 
išbuvęs Balys Gajauskas, jo 
žmona Irena ir dukra Gražina. 
VVashingtone juos sutiko apie 50 
lietuvių su gėlėmis ir lietu
viškomis vėliavomis. Taip pat 
buvo Amerikos Balso atstovas 
Romas Kasparas. Washingtone 
Gajauskai bus iki šeštadienio, 
kovo 4 d. Paskui išskris į Santą 
Monicą, Cal., pas gimines. 
Vėliau aplankys visus didžiuo
sius lietuvių telkinius — Chi-
cagą, Detroitą. Clevelandą ir kt. 
Apie savo gyvenimą ir sunku
mus tuo tarpu nepasakojo. 

vių, milicijos ir saugumo polici
jos yra pasiruošę „mirti už savo 
kraštą ir partiją", kuria yra 
Afganistano Liaudies Demokra
tų partija. Be to, tik paskutiniu 
metu buvo apginkluota 30,000 
partijos darbinnkų Kabule. Par
tizanams reikėtų turėti 100,000 
gerai ginkluotų karių, kad 
galėtų paimti sostinę. Najibul
lah, buvęs saugumo viršininkas, 
įvedė apsiausties stovį, už
draudė susirinkimus, laisvą 
spaudą ir suvaržė dar likusias 
gyventojų teises. Tik jo vieno 
įsakymai galioja. Atleido iš ka
bineto septynis nepartiečius 
ministerius. Juos pakeitė senais 
komunistais. Įvedė Karo tarybą, 
kurios įsakymai vykdomi be 
išimčių. 

Komunistų privilegijos 
Užsienio žvalgybos skelbia, 

rašo prancūzų žinių agentūra, 
jog komunistai afganai turi 
25,000 vyrų aviacijoje, 300,000 
žmonių milicijoje ir 30,000 slap
tojoje policijoje. Afganų 
kareiviai gyvena patogiuose ap
šildomuose barakuose, yra gerai 
apmokami ir gali pirktis laisvai 
rūbus ir maistą pigesnėmis kai
nomis. Armija aprūpinta sovie
tų T-55 tankais, ginkluotomis 
mašinomis, raketomis ir lengvą
ja artilerija. Sovietai yra palikę 
dar ir milžiniška ginklu arseną-
lą. 

Afganų komunistai turi 179 
karo ligonines, 20 klinikų ir 
visame krašte sovietų įrengtas 
maisto vietas. Sakoma, kad 
sovietai paliko gerai paruoštą 
karo mašineriją ir partizanų 
kova bus sunki. 

— West Jersey ligoninėje 
mirė 17 m. jaunuolis Thomas 
Lee, kuris apsinuodijo jogurtu, 
nes ten buvo rasta cyanido 
nuodų. 

Senatoriai Lietuvos 
klausimu 

Chicago. — Senatoriai Paul 
Simon iš Illinois ir Donald 
Riegle iš Michigan kreipėsi į 
prezidentą Bushą, kad Vasario 
16 d. paskelbtų Lietuvos nepri
klausomybės diena. Prezidentas 
vietoje proklamacijos išleido 
specialų pareiškimą. Preziden
to tas pareiškimas buvo at
spausdintas vasario 18 d. Abu 
senatoriai savo laiške prezi
dentui priminė, kad šiais metais 
itin svarbu parodyti amerikie
čių solidarumą lietuviams, 
kurie dabar kovoja už savo 
politines ir žmogiškąsias teises. 
Abu senatoriai pažymėjo, jog 
laikas yra labai svarbus, kad 
prezidentas pasisakytų, nes tai 
padėtų lietuviams susigrąžinti 
nepriklausomybę ir atkurti neu-
tralią valstybę. Senatoriai 
atsiuntė „Draugui" ir savo 
pasirašytą raštą prezidentui. Iki 
šiol be minėto prezidento pa
reiškimo. Baltieji rūmai jokio 
stipraus reikalavimo Sovietų 
Sąjungai Pabaltijo nepriklau
somybės klausimu neiškėlė. 

KALENDORIUS 
Kovo 3 d.: Ticijanas, Kuni

gunda. Uosis, Tulė, Nonita. 
Kovo 4 d.: Šv. Kazimieras, 

Lietuvos Globėjas, Alicija, 
Darna. Tautvaldas. Daugvy-
das. Vaclovą. Ginutis. 

ORAS CHICAGOJE 
Saule teka 6:24, leidžiasi 5:42 
Temperatūra dieną 36 1., nak

tį 25 1. 
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III PLS ŽAIDYNIŲ ATGARSIAI IR 
NUOTRUPOS 

LIETUVIŲ TAUTA YRA 
VIENA IR NEDALOMA! 

Lietuvių Jaunimo 
Bendrijos pastangos 

Tokiu šūkiu Lietuvių Jau
nimo Bendrijos „Lituanica" 
Kauno skyrius, solidarizuo
damas III PLS žaidynėms 
Adelaidėje, suruošė vienos 
dienos krepšinio ir mini-futbolo 
žaidynes Kaune. I jas sukvietė 
Latvijos, Estijos, Gudijos, Puns
ko bei Vorkutos lietuvių koman
das. Žaidynės vyko 1988 m. 
gruodžio 25 d., tą pačią die
ną išsiunčiant sveikinimą 
žaidynėms Australijoje, ku
rios prasidėjo gruodžio 26 
dieną. Tas sveikinimas skam
bėjo: „Lietuvių Jaunimo Bendri
ja sveikina žaidynių dalyvius su 
šv. Kalėdomis. Tebūnie šie me
tai prasmingų darbų bei vilčių 
pilni!" 

Šios Jaunimo Bendrijos stei
giamoji konferencija įvyko 
Vilniuje 1988 m. rugsėjo 18 d. 
Pirmuoju uždaviniu Bendrija 
sau pasistatė: vienyti įvairių 
kraštų lietuvius, telkti juos tau
tinio atgimimo darbui, plėsti 
kultūrinius ir mokslinius kon
taktus, keistis informacija ir 
prisidėti organizuojant lietuvių 
sportinį bendravimą. Bendrija 
remia tautinių olimpiadų ar žai
dynių idėją. 

Štai jaunimo organizacija, 
kuri ne tik neignoruoja sporto, 
bet pati ruošia varžybas ir 
remia žaidynių idėją! 

Irkluotojai sveikina 
ir kviečia 

Lietuvos irklavimo federacija 
taip pat sveikino žaidynes ir pa
geidauja, kad mūsų irkluotojai 
atvyktų į tarptautinę regatą 
„Gintariniai irklai", kuri įvyks 
birželio mėn. Trakų ežere. Taip 
pat norėtų pasikeisti delega
cijomis, organizuoti bendras 
stovyklas ir pan. Gerai žinome 
Lietuvos irkluotojų pajėgumą — 
jie yra laimėję daugelį medalių 
olimpiadose, Europos bei 
pasaulio pirmenybėse. Tuo tar
pu mes irkluotojų neturime, 
žinoma, nei tokios federacijos ar 
sekcijos. 

Aviatorių kvietimas 
Panašiai ir Lietuvos Aviacijos 

sporto federacija, pasveikinusi 
žaidynes Adelaidėje, pakvietė 
mūsų sklandytojus į Lietuvos 

ŠALFASS INFORMACIJA 

APYGARDINĖS 
PIRMENYBĖS 

1989 m. Vidurio Vakarų Spor
to apygardos pirmenybės 
planuojamos vykdyti balandžio 
1-2 dienomis Chicagoje. 

Programoje: krepšinis, tinkli
nis, šachmatai, kėgliavimas 
(bowling), ir raketbolas. 

Preliminarinė registracija iki 
š.m. kovo 18 d. (imtinai). Regist
raciją vykdo Zigmas Žiupsnys, 
4501 W. lOOth St., Oak Lawn, 
IL 60453. Tel. (312) 425-3379. 

Po preliminarinės regist
racijos, pagal pareikštus pagei
davimus, bus nustatyta galu
tinė varžybų programa. Smul
kesnė informacija pranešta 
apygardos sporto klubams. 

VVS Apygarda 

sklandymo pirmenybes, kurios 
įvyks gegužės pabaigoje. Para
šiutininkai turės savo pirmeny
bes birželio mėn. ir taip pat 
norėtų matyti išeivijos atstovus. 
Deja, ir čia mūsų sąjungoje nėra 
tokios sekcijos, nei tokios fede
racijos. Kadaise Chicagoje egzis
tavo aviatorių klubas. 

Lankysis „Žalgirio" 
futbolo jauniai 

Ką tikrai matysime, tai Vil
niaus „Žalgirio" jaunių futbolo 
komandą, kur i su būriu paly
dovų kovo 12 d. nusileis O'Hare 
aerodrome. Si komanda viešės 
Chicagoje 5 dienas ir žais dve
jas futbolo rungtynes. Ją puikiai 
priimti jau ruošiasi „Lituani-
cos" futbolo klubas. Bet apie tai 
plačiau skaitykite J. Juškos 
straipsniuose. 

Juozas Baltrušaitis stalo teniso 
varžybose Adelaidėje laimėjo tris 
medalius: bronzos vyrų vienete ir 
dvejete, o aukso senjorų klasėje. 

Tarptautinis krepšnio 
turnyras Kaune 

Kaune gegužės 11-17 die
nomis įvyks tarptautinis krepši
nio turnyras, paminėjimui 50 
metų nuo Kauno krepšinio 
halės pastatymo. Kaip žinome, 
toje halėje 1939 m. Lietuvos 
krepšinio r ink t inė laimėjo 
Europos pirmenybes. Į tą turny
rą yra pakviesti kraštai, kurių 
rinktinės dalyvavo 1939 m. 
Kaune. Į tą šventę netrukus 
pakvietimus gaus ir tų metų 
Lietuvos r inktinės žaidėjai, 
kurių didesnė dalis gyvena 
JAV-ėse. Taip pat bus pakviesti 
dr. K. Savickas — Lietuvos 
krepšinio tėvas ir to meto radi
jo pranešėjas Algirdas Visockis. 

„Vėjas" ruošiasi žaidynėms 
Lietuvoje 
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„Žalgir io" vyrų i r jaunių futbolo komandų treneris Benjaminas Zelkevičius (kairėje), k a i jis da r 
žaidė „Žalgirio" pirmoje komandoje. 

Liepos mėn. Lietuvoje viešės 
mūsų krepšinio komanda-rink-
tinė „Vėjas", kuri ten žais 5 ar 
6 rung tynes : prieš Kauno 
,,Žalgirį", Vilniaus „Statybą", 
Lietuvos jaunimo rinktinę, 
Klaipėdoje ir rungtynes Alytu
je, Panevėžyje ir gal dar kur 
nors. Šios komandos galutinis 
sąs ta tas bus sudarytas po 
metinių Sąjungos žaidynių To
ronte gegužės 6-7 d. Koman
dos treneris yra Pat Torney iš 
New Yorko, o vadovas — Rimas 
Miečius iš Toronto „Aušros". 

Laikas ruoštis IV-sioms 
PL Sporto žaidynėms 

Kaip matome, su III PLS 
žaidynėmis ir Lietuvos atgi
mimu plačiai atsivėrė sportinio 

bendravimo durys. Visa proble
ma, kad išeivijos sportas yra pa
remtas kitais pagrindais ir pilno 
bendravimo, tokio, kokio pagei
dautų Lietuvos sportas, nepa
jėgs duoti. ŠALFAS s-ga džiau
giasi, kad į savo metinę sporto 
šventę dar sutraukia po 300-400 
jaunimo, didžiuojasi, kad į III 
žaidynes Australijoje pajėgė nu
skraidinti 150 sportininkų ir 
tikisi, kad į IV-sias žaidynes 
Lietuvoje taip pat galės vykti su 
geru būriu. Laikas jau būtų apie 
tai pradėti galvoti ir t a kryptim 
veikti. Juk ateinančiais metais 
reikės pasiųsti keletą sporto 
darbuotojų į Lietuvą pasita
rimams, o juk ir pačios žaidynės 
1991 m. ne už kalnų. Lietuvoje 
pasiruošimo darbas jau pra
dėtas, atitinkamiems organams 
jau pateikta provizorinė pro
grama su prašymais finansinės 
paramos; numatoma net įruoš
ti golfo lauką Panevėžyje. 

III-jų žaidynių 
atgarsiai Lietuvoje 

III PLS žaidynių atgarsiai Lie
tuvos spaudoje dar tebeskamba. 
Ypatingai puikūs reportažai 
(jau buvo jų 7 ar daugiau) spaus
dinami „Sporto" laikraštyje. 
Roma Griniūtė-Grinbergienė, jų 
autorė, yra talentinga žurnalis
tė , lydėjusi Lietuvos sporti
ninkus į žaidynes Adelaidėje. 
Štai viena ištrauka iš jos 
straipsnių: „... Iš anksto ži
nojome, kad gyvensime ne vieš
bučiuose, o lietuvių šeimose. 
Nebūtų buvę nieko nuostabaus, 
jeigu kas nors iš mūsų jauni
mėlio būtų atsisakęs skirtis su 
draugais ir vienui vienas kraus
tytis pas nepažįstamus žmones. 
Juk tiek metų Lietuvoje kala į 
galvas, kad su išeiviais reikia 
elgtis atsargiai, nes vos ne kas 
antras iš jų tik ir laukia patiklių 
žmogelių iš Lietuvos, kad galėtų 
juos kapitalistiniais ir nacio
nalistiniais tinklais apraizgyti 
ir į patį pragarą nusivesti. 
Tačiau manykime ir tikėkime, 
jog tai, kas buvo, visiems 
laikams pražuvo, ir apie 
kiekvieną žmogų, kur j is 
begyventų, dabar ir visada bus 
priimta spręsti pagal jo darbus, 
o ne pagal kieno nors komandas 
ar užgaidas. Mes Australijoje 
nesutikome blogų lietuvių..." 

Futbolas Chicagoje 
VILNIAUS „ŽALGIRIS" 

CHICAGOJE 

Vilniaus „Žalgirio" futbolo 
jaunių komanda — 19 metų 
amžiaus — Dalias. Texas. tarp
tautinio futbolo turnyro rengėjų 
pakviesta, kovo 12 dieną at
vyksta į JAV dalyvauti didžiu
liame, beveik iš viso pasaulio 
120 komandų futbolo turnyre, 
kuris prasidės kovo 19 dieną 
Dalias mieste. Ligi turnyro pra
džios ,.Žalgirio'' futbolistai turės 
kelias laisvas dienas, jas praleis 
Chicagoje, kaip futbolo klubo 
„Lituanica" svečiai. Kad po 
tokios ilgos kelionės jaunieji fut
bolininkai galėtų greičiau 
aklimatizuotis, Chicagoje jiems 
numatytos dvejos draugiškos 
rungtynės: kovo 13 dienos 
vakare prieš „Lituanicos" fut
bolo komandą ir kovo 16, ketvir
tadienio vakajs, prieš South-
west Suburban Highschools 
rinktinę. Abejos rungtynės būtų 
žaidžiamos Oak Lavvn Com-
munity Pavilione, 9401 South 
Oak Park Ave. Tikslus rungty
nių laikas bus paskelbtas spau
doje. 

SUSIPAŽINIMAI SU 
ŽALGIRIEČIAIS 

„Žalgirio" komandą su paly
dovais sudaro 24 žmonės — 18 
žaidėjų, vyr. treneris B. Zelkevi
čius, klubo pirm. V. Nėnius, 
komandos vadovas R. Vosylius, 
rungtynių teisėjas R. Juška, 

korespondentas R. Barysas. 
Kovo 14 d., antradienį, 7 vai. 
vakare, Lietuvių centre, 
Lemonte, ruošiamas svečiamas 
priėmimas. Kovo 16 d., ketvir
tadienį, 7 vai. vakare, Jaunimo 
centre bus susipažinimo vaka
ras su šokiais. Gros „Gintaro" 
orkestras. 

Sportu ir jaunimu besidominti 
visuomenė kviečiama šiuose 
renginiuose dalyvauti. 

J. J. 

PUIKI PERGALĖ PRIEŠ 
„FORTŪNA" 

„Lituanica — Liths" koman
da praėjusį sekmadienį, vasario 
26 d., žaidė septintąsias salės 
futbolo pirmenybių rungtynes 
prieš vokiečių „Fortūna" ir 
laimėjo rezultatu 5:1. Įvarčius 
įkirto E. Jenigas 2, Alg. Kryge-
ris 2 ir M. Jenigas. Šį kartą „L" 
komanda, naudodama tinkamą 
žaidimo taktiką, parodė apy
tikrį savo pajėgumą ir rungty
nes laimėjo aukštu rezultatu 5-1 
prieš sau lygų varžovą. 

Šiuo metu komanda su 8 
taškais stovi ketvirtoje vietoje 
tarp dešimties komandų. Ge
riausiu atveju gali pakilti į 
trečią vietą. 

Šį sekmadienį, kovo 5 d., „L" 
žais prieš VVilmette „Trevians" 
6 vai. vakare. 

J. J. 

Pasitaiko ir taip... 
Ir pagaliau, paskutinis iš at

garsių, ir nelabai malonus. 
Skaitėme ir didžiavomės, kad 
sportininkų elgesys aikštėse ir 
už aikščių ribų buvo be priekaiš
tų. Skaitėme, koks iškilmingas 
buvo I-mos Tautinės Olimpiados 
Kaune dalyvių pagerbimas, 
kaip jie vienas po kito buvo pri
statyti ir žygiavo priimti me
dalius ir pagerbimo raštus. Jų 
susirinko Australijoje 20 iš 2000 
dalyvavusių Kaune. Deja, 
vėliau paaiškėjo iš mokyklos ir 
klasės draugų, kad vienas iš jų 
negalėjo būti dalyvis, nes anuo 
metu jis buvo vos 11 ar 12 
metų... įvykis apgailėtinas. 

V. G. 

Daug straipsnių apie Kur
tinaičio dalyvavimą ilgų meti
mų profesionalų varžybose buvo 
Amerikos spaudoje, tačiau 
Houstonas, kur tos varžybos 
vyko, buvo ypatingai dosnus. 
ypač „Houston Chronicle". 
Prieš ir po varžybų aprašymus 
— ilgus pasikalbėjimus, puošė 
didžiulės nuotraukos. Daug 
reporterių buvo nuolat jį apspitę, 
„bombarduodami"' įvairiausiais 
klausimais, kartais naiviais ar 
tokiais, kuriuos nelabai malonu 
atsakyti. 

Kurtinaičio atsakymai buvo 
t ikslūs ir įdomūs, dalinai 
apšvietė ne vieną reporterį, 
kuris nežinojo skirtumo tarp 
sovietų ir lietuvių. Kurtinaičio 
atsakymai buvo malonūs 
skaityti, jais galime džiaugtis ir 
didžiuotis. Iš mūsų krepšinio 
žvaigždžių mes tokių atsakymų 
ar pasisakymų jau seniai lau 
kėme... 

Rimas Kurtinaitis atvyko \ 
Houstoną su žmona Rūta ir 
trispalve vėliava nešinas. Jis 
pabrėžė, kad jis ne komunistas, 
ne rusas, kad jo nesą ko bijoti, 
kad jis yra lietuvis ir jo kalba 
yra lietuvių kalba. J is di
džiuojasi Lietuva, didžiuojasi. 
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METINIS SUSIRINKIMAS 

Lietuvių futbolo klubo „Litu
anica" metinis narių susi
rinkimas šaukiamas sekma
dienį, kovo 5 d., 1:30 vai. p.p. 
klubo patalpose 2614 W. 69 St. 
Bus pranešimai apie klubo veik
lą, renkama valdyba, svars
tomi einamieji reikalai — 
svečių „Žalgirio" komandos 

priėmimas, jaunių komandos at
gaivinimas ir kt. Po susirinkimo 
vaišės. Visi dabartiniai nariai, 
o taip pat ir būsimieji nariai, 
prašomi dalyvauti. 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panaininkams nuolaida 

2436 W. Uthuanian Plaza Court 
Tel. 925-8288 

S07 S. Giloert. UGrange. IL. 
Tai. 352-4487 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Stroot. Chicago 
Tai . 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr., ketv.. penkt. nuo 12 iki 6 v.v. L 

Ofs. 735-4477; 
Roz. 24«-00«7; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tol. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. LU 5-0348; Roz. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9: antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

Kab. tol. 471-3300; roz. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzle Avo . , 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

HOUSTONO SPAUDA APIE 
KURTINAITĮ 

kad krepšinis yra tautinis 
šprotas, didžiuojasi, kad buvo 
pakviestas į tas varžybas, kad 
amerikiečiai žino, kad jo 28 
taškai ir tolimi metimai nulėmė 
aukso medalį Sovietų Sąjungos 
rinktinei, praėjusią vasarą 
Seoul vykusioje Pasaulinėje 
olimpiadoje. 

Jis džiaugėsi, kad JAV-ėse 
buvo priimtas taip draugiškai, 
kad kiti žaidėjai jam buvo malo
nūs, kad 16,000 žiūrovų jam 
kėlė ovacijas; atrodė, lyg norėjo, 
kad jis laimėtų. Ateinančiais 
metais jis prižadėjo pakviesti 
Amerikos profesionalus į pana
šias varžybas Lietuvoje ir pri
duria, kad dolerinės premijos 
laimėtojams bus ne problema — 
mat, Ispanijoje, Lietuvos krepši
nis turėtų daug sponsorių. 

Kurtinaičiai patenkinti iš
vyko iš Houstono, atradę naujų 
draugų ir su daugybe malonių 
prisiminimų. 

V. G. 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tol. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt, antr.. ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medica! Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tol. 476-2112 

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL 
Tol. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Ambor Chlropractlc — 
5522 S. Wotf Rd. 

Wostorn Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzie, Chicago, III. 
Tol. 925-2670 

1185 Dundoe Avo.. Elgin, I I I . 601-20 
Tol. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia ( vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tol. tcabinoto Ir buto: OLymptc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHiRURGAS 
1443 So. 50th Avo., Cicoro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec. šešt 12 iki 4 vai popiet 

Nors protestuojame prieš ne
teisingą kritiką, mielai pri
imame neužs i tarnautas 
ovacijas. 

Jose Naroskv 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 
DR. JAMES BURDEN 

INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

155 N. Mlchlgan Ava., SuHo 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tol. 565-2960 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Stroot 

Kablnoto tol. RE 7-1168; 
Rozld. 385-4611 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71st St. — Tol. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trec. 

Dr Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 Wost 71 st Stroot 

Tai. 434-1818 — Roz. 852-0889 
Vai : pirm . antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

Dr. Tumasonio kablnotą poram* 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2464 W. 71st Stroot 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W 71 st. St., Chicago. I I I . 
Tol.: 436-0100 

11800 Southwost Hlghway 
Palos Hoights, III. 60463 

(312) 361-0220 (312) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Stroot 

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

Kablnoto tol. 776-2880, roz. 448-554! 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. 585-7755 



Rauda savo žuvusių vaikų 

PO ABORTO 
Sausio mėnesį JAV vyriausias 

gydytojas Surgeon General C. 
Everet t Koop pastebėjo, kad 
ant i -abort ininkai plačiai spau
doje paskelbė žinias apie vadi
namą po-abortinį sindromą — il
gesnį laiką po aborto padarymo 
nepasirodančią, bet paskui labai 
sunkiai pergyvenamą depresiją, 
surištą su sąžinės graužimu ir 
n e n u r a m i n a m u rūpesčiu dėl 
padaryto savo kūdikio aborto. 
Nors jis žinomas dėl savo asme
niško nusis ta tymo prieš abor
tus , jis vienok pripažino, jog 
ty r imų metodika jam leido 
u ž t i k t i ir nemaža moterų , 
nepergyvenančių jokios depresi
jos ar neramumo, padarius abor
tą, nors už t ikęs bent lygų 
skaičių pergyvenančių šį sindro
mą. 

Atrodytų, kad klausimas iš 
tikrųjų nėra , ar toks sindromas 
iš tikrųjų y ra . o tik: kaip plačiai 
jis y ra pergyvenamas. Apie šį 
sindromą gerai žino Vicky Thor-
pe, kuri pr ieš maždaug dešimt
metį, bendradarbiaudama su 
Mihvaukee arkivyskupijos kuni
gais, įkūrė ..Project Rachel" 
— Rachelės projektą, kur io 
t ikslas ka ip tik yra padėti abor
tus padariusioms moterims ras
ti kelią susitaikyti su Dievu, ka
ta l ikų Bažnyčios rėmuose. 

Tuo metu projektas buvo įkur
tas , norint padėti kunigams su
pras t i , ką pergyvena abortus 
p a s i d a r i u s i o s moterys , kad 
mokėtų joms padėti susi taikyti 
su Dievu, parodyti joms Dievo 
gailest ingumą, kad mokėtų j a s 
efektyviai paremti , jų kelio
nėje ar tė jant prie Dievo. Pro
j ek ta s pavadin tas Senojo Tes
tamento Rachelės vardu, apie 
kurią rašoma: „Klausyk! Rau
dojimas girdėti Ramoje — skau
dus vaitojimas. Rachelė r auda 
savo vaikų. Ji nesiduoda guo
džiama — jų nebėra" (Jer. 31 : 
15-17). 

Šis projektas jau ketverius 
metus vykdomas ir New Yorko 
arkivyskupijoje, kur pasirodė, 
k a d n u o abor to p a s e k m i ų 
kenčia ne t ik daug moterų, bet 
ir nemažas skaičius vyrų. Dabar 
šis projektas jau veikia daugiau 
kaip 20-tyje vyskupijų Ameriko
je ir grei ta i plinta, o jo darbas 
išsirutuliojęs ne tik į kunigų 
p a s t o r a c i n i o a p s i š v i e t i m o 

seminarus , bet ir į mėnesinius 
paramos būrel ius tiems, kurie 
pergyvena po-abortinį sindromą 
ir reikal ingi paramos, ieškant 
kelio į susitaikymą, ir į spe
cial ias Atgailos-Susi taikymo 
pamaldas . Po-abortinė depre
sija a t s i randa dažnai tik kelis 
metus po padaryto aborto, kai 
moteris ir dažnai jos vyras pasi
jun ta nužudę savo vaiką ir tada 
nebegali rasti atleidimo, ramy
bės, susi taikymo. 

Šiam projektui New Yorko ar
k ivyskup i jo je vadovau jan t i 
Chris Bell sako, kad pirmasis 
ž ingsn i s , e i n a n t prie susi
ta ikymo, yra pripažinimas, kad 
aborto a u k a buvo jų pačių vai
kas ir tuomet prisipažinti kaltę 
ir galėtis. Bet iki to taško priei
t i dažnai t runka net kelis me
tus . Tam yra mėnesiniai bū
reliai. Po to yra pamaldos — pa
vadintos „Susitaikant su ne
g imus iu" . New Yorke toms 
pamaldoms vadovauja trijų vai
kų motina. Pamaldų metu ji 
pasipasakoja, kad dar prieš 
da rydama abortą ji tris ka r tus 
netyčia buvo praradus kūdikį — 
išsimetusi . Ir po šių įvykių ji 
pergyvenusi nenuraminamas 
abejones ir sąžinės išmetinėji
mus: jei būčiau geriau save sau
gojus, nebūtų tai atsitikę. Arba 
vieną kartą , kai per ankst i po 
g imdymo pastojusi p r a r ado 
kūdikį, pasidžiaugė — dėl to irgi 
p e r g y v e n o k a l t ė s j a u s m ą . 
Daskui. kaip ji pasakojo, vyro 
p a l i k t a v iena aug in t i t r i s 

vaikus, darėsi abortą. Tik po 
kelių metų ji pradėjusi jausti 
gedulą — pirma dėl abortu 
nužudyto kūdikio, o paskui jau 
dėl netyčia prarastųjų. Ir tas 
gedulas, depresija net ir psi
chologų pagalba buvo nepa
gydomi. Ja i savo vaiko nužu
dymas stojosi baisiausia, nie
kuomet nedovanotina nuodėme 
— ir tas nusikaltimo jausmas jai 
atsirado jau kelis metus po abor
to nebelankant bažnyčios. 

J i pradėjusi Dievo šauktis 
kaip tik dėl to, kad ramybės ne
radusi jokiomis kitomis priemo
nėmis, o sąžinės graužimas pra
dėjo jai t r u k d y t i visą jos 
gyvenimą ir miegą naktimis. Ir 
toje maldoje, ji pasakoja, ji paju
tus i gilią Dievo meilę, lyg 
Dievas jai sakytų: „Aš nie
kuomet nuo tavęs nenusigrę-
žiau; niekuomet tavęs neaplei
dau". Savo pasipasakojimą bai
gia: Gal kai kam ta i bus sunku 
suprasti, bet aš ta i pajutau. Ir 
t ik tai pajutusi galėjau vėl 
galvoti apie priėmimą Susi-
taikymo-Atgailos sakramento. 
O šio daugiau dešimtmetį ne
buvau ėjus". 

Šiose pamaldose jos rolė yra 
padėti žmonėms pajusti šį Dievo 
gailestingumą ir artumą. „Per 
š i a s pamaldas bažnyčioje 
dvelkia gilaus liūdesio nuo
taika. Žmonės ateina baimingi, 
pasiryžę kentėti, pergyvenantys 
didelį gedulą. Bet jie t a ip 
dėkingi už šias pamaldas. Aš 
atvirai išsisakau, kad jie savy
je irgi rastų tą Dievo gailes
tingumą". Bet atėjusieji į pa
maldas jų metu nesipasakoja, o 
tyliai mąsto ir meldžiasi. 

Po susitaikymo sakramento, ji 
praveda meditaciją. Ji kviečia 
dalyvius įsivaizduoti pievą per 
kurią teka upelis, o priėjo stovi 
Kristus, laikąs jų žuvusį kūdikį. 
J i kviečia užsimerkusius daly
vius matyti, kaip Jėzus jiems į 
rankas paduoda tą kūdikį ir pa
prašo, kad jie jam-jai duotų 
vardą. Šis momentas yra labai 
g i l ia i p e r g y v e n a m a s . J i e 
kv ieč iami pap ra šy t i , kad 
kūdikėlis jiems dovanotų, kad 
jam nebuvo leista gimti ir 
gyventi ir tuomet jiems atlei
dimas duodamas. Meditacijoje 
tėvai yra kviečiami matyti, kaip 
Kristus jų kūdikį pakrikštija ir 
tuomet jie pajunta, kad šis kū
dikis juos myli, nežiūrint to, ką 
tėvai padarė — pajunta besąly
ginę meilę ir atleidimą. Kristus 
tuomet nusineša šį kūdikį į savo 
dangiškuosius namus, kur su 
juo džiaugiasi visi mirusieji tų 
tėvų giminės. Kūdikis tampa 
inkorporuojamas į šeimą, nenu
neigiant ir tragiško aborto ar 
išsimetimo įvykio. Tuomet tėvai 
prie altoriaus atneša kūdikėlio 
gėlę ir tėvai pajunta, kad vaiku
t is dalyvauja Šventųjų bendra
vime, kuriame dalyvauja ir 
gyvieji ir mirusieji Kristumi ti
kintieji. 

Iš pradžių į pamaldas New 
Yorke susirinkdavo apie 35 
asmenys kas mėnesį, dabar jau 
apie 70 ir 8-10 kunigai teikia 
susitaikymo sakramentą. O 
išpažintys, jie sako. irgi neruti-
niškos, tad kiekviena ilgai 
trunka — ilgai trunka ir pa
maldos. Bet dalyviams to laiko 
reikia — giliai susimąsčius bu
voti su Dievu, maldauti atlei
dimo. Kai kas į jas ateina ir 
antrą kartą. Kai kas ateina ir 
su vyresniais šeimos vaikais, 
kurie kartu su tėvais pergyvena 
gedulą dėl laukiamo broliuko ir 
sesutės išsimetimo ir yra reika
lingi paguodos. 

Ar nebūtų n a u d i n g a ir 
l ie tuviškose parapijose, 
panašiai kaip daug kur vyksta 
gydymo pamaldos, turėti ir 
periodines bendras gedulo ir pa
guodos pamaldas tiems, kurie 
gedi mirusiųjų artimųjų? 

a.j.z. 

LIETUVIŲ FONDAS 
IŠEIVIJOS VEIKLAI REMTI 

Sako tarybos pirm. Stasys Baras 

J a u antrus metus Lietuvių A N T A N A S JUODVALKIS 
fondo tarybai pirmininkaujant fi
n a n s i n i n k a s S t a s y s B a r a s , biržos su 150,000 dolerių pelnu, 
buvęs pirmininku ir 1982-84 Tada jau numatėme, kad atei-
m e t a i s . N e u ž m i r š t a m a s jo nančių me tų LF pelnas žymiai 
p a s t a n g ų v a i s i u s - ne s i - sumažės. Šiuo metn LF investa-
ske lb i anč io gyvo aukoto jo v imas saugus , bet sumažėjo 
100,000 dol. įnašas, sujudinęs met inės pajamos, kurios nukri-
lietuviškąją visuomenę ir įgali- to nuo 11.7% iki 7.54%. Biržoje 
nęs užbaigti tris milijonus dole- investuoti pinigai vidutiniškai 
rių pagrindinio kapitalo. duoda 15% nuo investuotos 

Lietuvių visuomenei Stasys sumos. Korporacijų bonuose ir 
Baras gerai pažįstamas, pra- valdžios obligacijose investuoti 
džioje kaip operų solistas teno- pinigai teuždirba 7.7%. Grįž-
ras , o vėliau — finansininkas, 
kasd ien inę duonu tę pe lnęs 
Standard Federal banke ir ne 
vienam pagelbėjęs gauti įsikū
r imui paskolą ar davęs nau
dingą patarimą. Pasiekęs aukš-
čiausir poziciją, pas i t raukė į 
pensiją, bet pasiliko direkto
r ium ir konsultantu, galėdamas 
daugiau laiko skirt i Lietuvių 
fondui. 

Lietuvių fondui užbaigus fi
nansinius metus ir valdybai, 
pirmininkaujamai visuomeni-
ninkės Marijos Remienės, iš
s iunt inėjus na r i ams met inę 
apyskaitą, kreipėmės į tarybos 
pirm. Stasį Barą pasidalinti Lie
t u v i ų fondo r ū p e s č i a i s ir 
džiaugsmais. 

— Ar e s a t e p a t e n k i n t a s 
praėjusių 1988 metų Lietuvių 
fondo veikla, pas iektais re
zultatais, kapita lo auginiu, 
pe lno paskirstymu? 

— Lietuvių Fondo vadovybė 
yra patenkinta praėjusių metų 
rezultatais , nes l ietuvių vi
suomenė geranoriškai padidino 
LF pagrindinį kapitalą 324,146 
dolerių suma. Tai t re t i geriau
si metai LF istorijoje, te lkiant 
pagrindinį, nejudomą kapitalą, 
kuris pasiekė 4,226,704 dolerių 
sumą. Pridėjus ankstyvesniais 
metais paskirstytą, bet nesu
naudotą l ikutį , p raė jus ia i s 
metais lietuvių veikla buvo 
paremta 271,000 dolerių suma. 
1988 metais į LF įstojo 137 nauji 
nariai , dabar tu r ime 6069 Lie
tuvių Fondo nariu šeimą. Nau
ji nariai vos padengia iškeliavu
sius amžinybėn. 

— Kodėl Lietuvių fondas 
vėl grįžta į akcijų rinką? Ar 
nėra pavojaus sulaukti 1987 
m. spalio 19 d. katastrof iško 
akcijų kritimo? Ar t iksl inga 
Lietuvių fondo (visuomeninį) 
kapi ta lą investuot i į rizi
kingas pozicijas, nors ir būtų 
numatoma gauti didesnes pa
jamas? 

— 1987 metais LF išėjo iš 

darni į biržą, nežadame visų 
„ k i a u š i n i ų " sudėti į vieną 
pintinę, nes niekas negali užtik
r in t i , kad nepasikartos 1987 
metų spalio 19-toji. Tenuma-
tome į biržą investuoti 10% nuo 
viso kapitalo, t a s turėtų būti 
naudinga ir nepavojinga, bet 
šiek tiek pakelsime dabar suma
žėjusias met ines pajamas. 

Atsakyt i į antrą dalį Tavo, 
Antanai , klausimo nepaprastai 
sunku , n i ekas iš mūsų neturi 
aiškiaregystės atspėti šio krašto 
b e i p a s a u l i n ę ekonomiją. 
K r a š t u t i n i u atveju, j e igu 
p a s i k a r t o t ų 30-jų metų 
finansinė katastrofa, tai ir ban
kuose laikomi indėliai nukentė
tų. 

— Gal gal i te trumpai papa
sakot i a p i e taupymo-skoli-
n i m o b e n d r o v i ų finansinę 
krizę, jo s priežastis ir ar nėra 
p a v o j a u s prarasti laikomus 
p in igus indėliuose-certifika-
tuose? Ta i l iestų ne tik Lietu
v i ų fondą, be t ir visus taupy-
tojus. 

— Taupymo-skolinimo bend
rovių finansinė krizė yra labai 
rimta. 1988 metais buvo uždary
tos 217 bendrovių ir FSLIC -
JAV valdžios apdraudos agentū
r a i tai ka inavo 38 bil. dol. 
Dar 360 bendrovių laukia savo 
pardavimo ar uždarymo eilės. 
Vals tybinė apdrauda (FSLIC) 
delsia t ą daryti, nes t rūks ta 
p in igų . Iš valstybinio iždo 
(mokesčių mokėtojų kišenių) 
reikės padengti dar bent 40 bili
jonų dolerių. Mano nuomone, 
taupymo-skolinimo bendrovių 
krizę sukėlė tų bendrovių nesą
žiningi vadovai, kurie, neturė
dami reikiamos patirties, skoli
no pinigus dideliems komerci
n i a m s p ro jek tams . Dažna i 
paskolos viršijo tikrą tų nuo
savybių vertę. Nesąžiningi ran
govai pasiėmę pelną, palikdavo 
tą nuosavybę Dievo valiai, o 
taupymo-skolinimo bendrovės ją 
parduodavo su dideliais nuo

stoliais. Nenusikračius tokia 
nuosavybe, reikia ją administ
ruoti, mokėti mokesčius, ne
gaunant pajamų už investuotą 
kapitalą ir vis gilyn brendant į 
„skylę" . Dažnai bendrovių 
aukšti tarnautojai už tokias 
„paskolas" imdavo kyšius. La
bai gerai, kad jau nemažai tokių 
„vadovų" atsidūrė kalėjimuose 
ir laukia teismo. Netikiu, kad 
federalinė valdžia nusigręžtų 
nuo garantuotos 100,000 dolerių 
apdraudos , nes tuo atveju 
visame krašte įvyktų finansinis 
chaosas. Taupymo-skolinimo 
bendrovėse laikomi pinigai ir 
toliau pasiliks vienu iš saugiau
sių taupymo būdų. 

— Kartu su LF finansine 
apyskaita ir kvietimu į metinį 
nar ių suvaž iav imą, įvyk
siantį 1989 m. kovo 18 d. Jau
nimo centre Chicagoje yra 
pridėta ir trumpa anketa. 
Koks tikslas yra tų klausimų 
ir ko tuo siekiama? 

— Palyginti mažas LF narių 
skaičius asmeniškai dalyvauja 
metiniuose suvažiavimuose, ku
riuose svarstomi LF ateities pla
nai, nustatomos veiklos gairės, 
pritariama ar nepritariama LF 
vadovybės atliktiems darbams. 
Labai prašytumėm, kad visi LF 
nariai užpildytų jiems pasiųstą 
anketą ir savo nuomone daly
v a u t ų LF a t e i t i e s veiklos 
planuose. 

— Praėjusiais metais vyko 
svarbūs ir dideli išeivijos 
pasireiškimai, pareikalavę 
didelių išlaidų. Lietuviškoji 
visuomenė juos dosniai pa
rėmė ir kai kurie išėjo su 
geru pelnu. Ar tiems ren
giniams vykdomi vajai nepa
kenkė LF kapitalo telkimui? 

— Džiugu, kad lietuvių veik
la tokia šakota ir gaivalinga. 
Pe rna i įvyko PLB seimas, 
kultūros kongresas ir tautinių 
šokių šventė Kanadoje, sporto 
žaidynės ir l ietuvių dienos 
Australijoje, LB krašto valdybos 
ir kitų organizacių vykdomas 
Lietuvos istorijai spausdinti 
popieriaus vajus. Lemonto cen
tro įsigijimas ir daug kitų. Iš
vardinti įvykiai pareikalavo 
daug pastangų ir lėšų, tuo 
atlikta gausa gerų darbų, kurių 
dalį ir LF parėmė. Tikriausiai, 
jeigu nebūtų buvę tų renginių, 
LF pagrindinis kapitalas būtų 
šiandieną didesnis, nes , kas 
aukoja LF, aukoja ir visiems ki
tiems svarbiems tikslams. Džiu
gu, kad lietuvių visuomenė 

Stasys Baras. Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas. 

pajėgi remti svarbius išeivijos 
pasireiškimus, kurie pra tur t ina 
mūsų veiklą, subur ia mūsų 
jaunimą ir mus vieningai su
jungia. 

— Ar yra numatoma Lietu
vių fondo kapitalo aug imui 
riba? Konkrečiai , ar b u s su
stota prie kokios nors su
mos? 

— Nemanau, kad būtų t ikslu 
nustatyt i LF augimo ribą. LF 
pradininkai tenorėjo sur inkt i 
t i k v ieną mi l i joną . J e i g u 
b ū t u m ė m sus to ję v ie to je , 
šiandieną reiktų pas i tenkin t i 
80,000 dolerių pajamom ir tik 
l aba i k u k l i a i g a l ė t u m ė m 
paremti ta ip šakotą l ietuvių 
veiklą. J a u ketvirt i meta i iš ei
lės lietuvių veikla y ra paremia
ma daugiau kaip ketvirčiu mili
jono dolerių. Mūsų visų svajonė 
turėtų būti sukaupti 10 milijonų 
dolerių kapitalą, o tada jau 
turė tumėm 700.000 - 800.000 
dolerių skirstymui ir galėtu
mėm padengti beveik visas atsi
randanč ias l ie tuvių veiklos 
išlaidas. Kelinti meta i iš eilės 
įvairiai paramai gaut i prašymų 
ateina už % milijono dolerių, o 
tegalime paskirti t ik vieną treč
dalį. 

— Ar re ika l ingas Lietuvių 
fondo n a u j a s l e i d i n y s ir 
kokia proga n u m a t o m a jį 
išleisti? 

— Užbaigus telkt i 5 milijonu 
kapitalą, numa to me išleisti 
naujom žiniom papildytą LF 
vardyną. J au dabar a te ina įna
šai, prisiunčiamos nuotraukos ir 

N'uotr J. Tamulaičio 

aukotojų trumpos biografijos. 
Prašome ir ki tus nedelsiant at
si l iepti . Šioje knygoje savo 
aukomis rašykime išeivijos is
toriją, kurią su pasididžiavimu 
skaitys mūsų vaikai, broliai bei 
seserys Lietuvoje ir sužinos, kas 
sudėjo milijonus dolerių lietuvy
bės išlaikymui ir būsimai nepri
klausomai Lietuvai. 

— Praėjusieji metai buvo 
į vyk ia i s g a u s ū s ne tik išei
vijoje, bet ir ok. Lietuvoje. 
Pras iveržęs lietuvių tautos 
atg imimas , i š re ikš tas masi
nėmis demonstraci jomis , rei
ka lav imais grąžinti tautinę 
v ė l i a v ą , himną, t a u t i n i u s 
ženklus , katedrą, bažnyčias , 
l ietuvių kalbą, rado gyvą išei
vijos pritarimą ir paramą. 
J A V LB k r a š t o valdyba pa
s k e l b ė vajų surinkti didesnę 
sumą, iš kurios būtų remiami 
g y v y b i n i a i tautos poreikiai. 
Kuo ir kaip Lietuvių fondas 
g a l ė t ų p r i s i d ė t i p r i e š ių 
t a u t o s r e i k a l ų ? 

— L ie tuv ių fondas vado
vaujasi įstatais, kuriuose ne
kalbama apie paramą Lietuvai. 
LF buvo įkurtas gautomis paja
momis remti švietimą, kultūrą, 
jaunimą, laisvajame pasaulyje, 
o pagrindinis kapitalas lai
komas nepriklausomai Lietuvai 
(žiūr. įstatų 40 IX Kol Lietuva 
nėra laisva, apie bet kokią LF 
p a r a m ą negal i bū t i jokios 
kalbos. 

— Palengvėjęs su ok. Lietu
v a ry šys ir padidėjęs giminių 

(Nukelta į 4 psl.) 

KELIONĖS LIETUVON 
DIENORAŠTIS 

A L F O N S A S N A K A S 

Mūsų laukia t rys svarbios funkcijos: pasų be- vizų 
kontrolė, bagažo ats iėmimas ir p ra l ind imas pro ada
tos ausį, kuri vadinama muit ine . 

Su pasais ir vizomis, bent mūsų grupei , nuotykių 
nebuvo. Bet procesas įdomus. Būdelėse su plačiu langu 
sėdėjo uniformuoti jaunučiai ponaičiukai . Tokie beū 
šiai, kuriems retai tereikia skust is . Bet j au išmokyti a š t u n t a s ar devintas. Chicagoj būčiau užtrukęs 5-

rai tūkstančių keleivių. Kai kurie manėm eiti ieško
ti. Kiti sudraudė. Pamirškit, sako. Geriau žingsnis po 
žingsnio, gabalas po gabalo, nutampykit į pasirinktą 
eilę. Ten laiko bus iki valiai... 

Muitininko eilėj atsidūręs, ėmiau svajoti apie vieš
butį, šiltą dušą, lovą ir miegą. Bet mano eilė nejuda. 
Mūsų muitininkas kažkur nueina ir negrįžta. Penkios 
minutės. Dešimt... Metamės, trys ekskursijos dalyviai, 
į sekančią eilę. Prieky ji šakojasi. Kairiojo stalo valdovė 
— rūsti jauna mergina. Prie dešinio — viduramžis 
vyras. Čia išbuvom apie pusvalandį, bet pajudėjom tik 
porą žingsnių į priekį. Ir štai. į kairę nuo mūsų užsi
dega šviesa prie tamsaus stalo. Keliolika turis tu in
stinktyviai metamės į tą vilties žiburį. Dabar aš čia 

rimties, rūstumo. Kol pr i s ia r t inau prie savojo, apžiū 
rėjau dar tris ar ketur is jo kaimynus. Nemačiau nė 
vieno nusišypsant, nors prie jų st ipriai apšviestų 
langų stojo ir gražių panelių, ir š iaip malonių žmonių. 
Padavęs pasą, turėjai sustingti ir laukt i . To rūstaus 
jaunuolio akys ima lakstyti nuo paso nuotraukos bei 
įrašų prie tavo akių, plaukų, randų ir karpų, jei tokių 
turi . Nieko į tart ino neradęs, jis tavo pasą ir vizą su 
antspaudu grąžina, net „p ra šau" neburptelėjęs. 

minutes. Bet tuos septynis ar aštuonis prieš mane 
kankino po 15-30 minučių kiekvieną. 

Geras dvi valandas prie stalo artėjau. Buvo proga 
stebėti valdiniką. kurį. Lietuvoj labai mėgstamu 
žodžiu, toliau vadinsiu Šaunuoliu. Jis — vidutinio ūgio. 
Tamsiaplaukis. Klasiškai gražių veido bruožų. Ramus, 
per dvi valandas nepakėlęs balso. Neparodęs pykčio ar 
užuojautos grimasos, žvilgsnio. Jis dėvėjo dailiai 
pasiūta, berods mėlyna, uniforma. Su viena ar dviem 

Nėra ko rašyti nė apie bagažų konvejerį. Gal tik žvaigždutėm antpečius. Kalbėjo tik rusiškai. Jutai , kad 
tai , kad vieno savo lagamino ilgai laukęs , vėliau 
suradau kitam šone nukeltą. Ir kad vienam mūsų 
ekskursijos dalyviui bagažas neatėjo, bet vėliau ateis 
į Vilnių. 

Šalia rankinio sakvojažo, kai kurie keleiviai atsi
ima po tris ir ketur is lagaminus. Nors mui t inė netoli, 
bet prie jos prisikasti re ikia didelių pastangų. Būtų 
labai paprasta, gavus vežimėlį. Amsterdame tokiu net 
per daug ir už dyką. Chicagoj be vargo gauni už dolerį. 
Mačiau ir Maskvos aerouoste. Ne vieną, o du Po-

anglų kalbą gerai moka. Angliškai ko paklaustas, 
nedelsdamas rusiškai atsakė. Mat, kaip lengva 
Maskvos muitinėj susikalbėti!... 

Kaip Šaunuolis bagažą tikrino, nušviesiu vienu 
pavyzdžiu. 

Prieš mane prie stalo prisiartina apyjaunė daili 
moteris. Ant pusmetrio pločio juostos (konvejerio) sta
to didelį, sunkų lagaminą. Stato kitą. trečią, ketvirtą, 
galiausiai rankinį bagažą. Šaunuolis paspaudžia 
mygtuką. Vienas po kito lagaminai lėtai perkeliauja 

t rumpą tunulel iuką. k u r nusifotografuoja. Su viltim 
lagaminus kiek toliau pastūmusi , moteris šypsodama 
Šaunuoliui į teikia deklaraciją. Paskaitęs — prie 
brangenybių. Brangenybės ausyse, ir ant kaklo, ir ant 
pirštų. Jų nevalia Sovietų Sąjungoj parduoti, nė 
dovanoti. Kaip graži atskrido, taip graži moteris turi 
šalį pal ikt i . O jeigu ims. ir brangenybes pakeis pana
šiomis kitomis? Tai baisiausias nusikaltimas. Rake
tomis aps ta tyta šalis to netoleruos! Šaunuoliui įsakyta 
pa t ikr in t i ka ra tu s , gramus, milimetrus. Nuo pirštų 
numaus tomi žiedai. Iš ausų išimami auskarai su 
perlais. Nuo kaklo nusegamos trys ar keturios aukso 
grandinėlės. Šaunuolis ima vieną žaislą po kito į 
rankas . Skai to karatų įspaudus. Lygina su įrašais 
deklaracijoj (moteris turizme ne naujokė; ji viską sura
šiusi!). Neduok Dieve, jei Šaunuolis nerado kurio 
ženklo! Matėm, kas atsi t iko kitose eilėse, buvo prieš 
tai ir mūsiškėj . Su tokiu žaisliuku šaunuoliai ėjo prie 
kitų muitinės stalų, ėjo viską palikę į raštinę pas načal-
nikus. Dingo keliolikai minučių, iki paslaptį atidengė. 
Šitaip me> praradom pačią pirmąją pasirinktą eilę — 
vėliau ten valdininkas grįžo ir vėl ramiai darbavosi. 

Šaunuoliui brangenybes netikrinant, prisižiūrėjau 
į načalnikus. Kiekvienam muitininkui jų buvo po tris 
ar penkis. Taip. keliolika valkiojosi nieko nedirbdami. 
Jų kepurės auksu ir sidabru apsiūtos, antpečiai su 
keliom žvaigždėm. Jie buvo orūs ir viskam abejingi. 
Bent t a i p kvai lam vakariečiui atrodė... 

Už ketvirčio valandos moteris ėmė puoštis. Grįžo 
į vietą auska ra i , žiedai, grandinėlės. Nežymiai ėmė 
stumti tolyn savo ketur is lagaminus. Palaukite. 
Guldykite. Atidarykit . Ramiai, bet tiksliai ir ener
gingai Šaunuol is ėmė bristi per pirmąjį, didįjį la
gaminą. (Bus daugiau) 
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S g y l i i Muitu 
PABALTIEČIŲ 

KONFERENCIJA 
CLEVELANDE 

Kovo 11. šeštadienį, Holiday 
I n n Lakes ide , Cleve lande , 
įvyksta aštuntoji pabaltiečių 
žmogaus teisių konferencija, 
kurioje bus svarstomi svarbūs 
Lietuvos. Latvijos ir Estijos 
klausimai: dabartinių įvykių 
Bal t i jos k raš tuose analizė, 
prekyba tarp JAV ir Sovietų 
sąjungos okupuotų Pabaltijo 
kraštų. Molotovo-Ribbentropo 
paktas : Pabaltijo gamtos tarša 
ir ekologine krizė tuose kraš
tuose: ateities veikla tų kraštų 
laisvėjimo ir laisvės procese. 

Šių temų svarstybose daly
vaus 18 tų sričių specialistų. Iš 
lietuvių pranešėjais bus: Vik
toras Nakas — LIC direktorius 
VVashingtone; Jonas Pabedin
skas tarptautinės prekybos 
konsultantas iš Chicagos: Gin
ta Palubinskaitė — Jungtinio 
Pabaltiečių komiteto Public 
Relations direktorė iš VVashing-
tono: Valdas Adamkus — regi-
j o n i n t s gamtos apsaugos 
administratorius iš Chicagos. 
dr. Antanas Razma. LB Krašto 
valdybos pirm.: dr. Jonas Genys 
— ALTo atstovas Jungtiniame 
Pabaltiečių komitete iš Wa-
shingtono. 

Iš amerikiečių — advokatas ir 
knygų autorius VVilliam Hough, 
Robert Hand — senatoriaus D. 
DeConcini štabo narys. Iš latvių 
— Maris Mantenieks, Ojars 
Kalninš . Janis Srautnieks. dr. 
Olgerts Pavhyvskis, dr. Juris 
Dreifelds, Valdis Pavlovskis; iš 
estų — Mary Ann Rikken. 
Toomas Tubalkain, Margers 
Pinnis. 

Konferencija prasidės 8:30 
vai. ryto. Pietų pertrauka — 
12:00 vai. Pranešimų pabaiga 
5:00 vai. vakaro. 8 vai. vak. 
banketas (kokteiliai 6:30 v.v.). 
Banketo metu kalbės Paulą 
Dobrianski — valstybės departa
mento pareigūnė Žmogaus tei
sių ir humanitarijos reikalams. 

Konferencijos registracijos 
mokest is 20 dol. asmeniui. 
Banketo kaina 35 dol. Dalyvau
j a n t i e m s konferecijoje ir 
bankete — 50 dol. Bilietus 
reikia įsigyti ar rezervuoti pas 
Ingridą Bublienę, tel. 481-8854. 

G. Gašką, tel. 486-0063, O 
Jokūbaitienę. tel. 481-7161 ar 
B. Pautienienę. tel. 383-8225 iki 
kovo 7 d. Konferenciją globoja 
Clevelande veikiąs Pabaltiečių 
komitetas, kur iame l ie tuviams 
atstovauja Alto skyr ius . Į šios 
Žmogaus teisių konferencijos 
rengimą yra pakviest i daly
vauti: LB apyl inkė. Lietuvių 
Fronto bičiulių sambūris . Biru
tės draugija, skaut in inkių ir 
akademikių draugovės, Lietu
vos vyčiai ir J a u n i m o sąjunga. 

Komitetas prašo padėti ap-
nakvydin t i j a u n i m ą , k u r i s 
dalyvaus konferencijoje. Pra
šoma skambinti Gintui Gaškai, 
tel. 486-0063. 

Visi kviečiami ir l aukiami ir 
konferencijoje ir banke te . 

R E L I G I N E S Š A L P O S 
V A J U S 

Lietuvių Ka ta l ikų Religinė 
šalpa jau 28 metus organizuoja 
ir teikia visokeriopą pagalbą 
Lietuvos Bažnyčiai, kur i per 40 
metų didelių herojiškų pastan
gų, nebijant kančių, t rėmimų ir 
didelės aukos dėka pajėgė išlikti 
lietuvių tautos dvasinė a t r am a 
ir šviesesnės a te i t i es viltis. 
Šiandien ji prašo mūsų para
mos, kad galėtų efektingiau 
tęsti savo šventą misiją šiose 
besikeičiančiose, bet netikrose 
aplinkybėse. Tok ia p a r a m a 
Bažnyčiai padės sust iprėt i , kad 
tauta kar tu su savo dvasios 
vadovais galėtų žengti tikėjimo 
ir m o r a l ė s k e l i u . S k a u d i 
praeities patirtis ją užgrūdino ir 
dabar padrąsina tau t in io ir re
liginio a t g i m i m o d a r b a m s . 
Būkime šios pagalbos nuošir
džiais ta lkininkais , ateidami su 
savo pinigine dovana. 

Religinė šalpa, be tiesioginės 
paramos Kata l ikų Bažnyčiai 
Lietuvoj, a t l ieka ir kitą, labai 
svarbų ir v e r t i n g ą d a r b ą 
Lietuvos laisvės byloje, greitai 
ir objektyviai informuodama ne 
tik mus, bet ir pasaulio masinės 
komunikacijos t inklą apie vyks
tančiu pas ike i t imus Kraš te , o 

CLASSIFIED GUIDE 

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią jstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba/iorite būti 
Rimo Stankau* klijentais Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

Vasario 16 dieną Clevelande minint, prie Laisves paminklo keliamos vėliavos. Dalyvauja organiza
cijų atstovai su savo vėliavomis. 

dimas pareikalauja didelių išlai
dų. 

Clevelandas per 28 metus 
dosniai rėmė Religinę šalpą. 
Komitetas ir šiemet kreipiasi į 
geraširdžius lietuvius, prašy
d a m a s pagalbos. J a u i lgus 
me tus komitete d i rba pasi
š v e n t ę a s m e n y s : L e o n a s 
Keženius, Zenonas Obelenis, 
H e n r i k a s S t a s a s , A n t a n a s 
Styra, Irena Sušinskienė ir Ona 
Ž i l i n s k i e n ė . LKR Ša lpos 
globėjai: kun. G. Kijauskas,S.J., 
ir kun. J. Bacevičius. Rinkliava 
Dievo Motinos parapijoje įvyko 
vasario 26 d. o Šv. Jurgio 
parapijoje bus kovo 19 d. Aukas, 
kurios nurašomos nuo Federali-
nių mokesčių, gal ima siųsti 
komiteto iždininkei Onai Žilins
kienei, 1840 Coronia Drive, 
Lyndhurst , Ohio 44124, įnešti į 
, .Taupos" s-tą *Nr. 729, arba 
siųsti betarpiškai — Lithuanian 
Catholic Religious Aid, 351 
Highland Blvd., N. Y. 112-1922. 

L I E T U V O S ANSAMBLIS 
A T V Y K S T A 
C L E V E L A N D A N 

durnakčio. 
Kaip ir visų skautiškų rengi

nių, ta ip ir šio blynų baliaus 
pelnas paskirtas skautiškai 
veiklai remti, o ypač sudaryti 
sąlygas stovyklauti ir tiems, 
kurių tėvai nepajėgė pakelti vis 
didėjančių stovyklavimo mokes
čių. J u k visiems suprantama, 
kad be lituanistinių mokyklų, 
be organizacijų, be stovyklų ir 
tėvų didelių pastangų priau-

Nuotr. V. Bacevičiaus 

gančios kartos paruošimas atei
čiai būtų tik sunkiai įmano
mas bandymas. 

Jau keleri metai šią nelengvą 
ba l i aus r e n g i m o darbą 
sėkmingai veda dr. Giedra 
Matienė ir uolūs talkininkai: 
Juozas Biliūnas, Teresė Ber-
žinskienė, Antanas Jucaitis, 
Mykolas Krivinskas, Bronė 
Mainelienė ir Barbara Taraš-
kienė. 

Sav. parduoda namą: mūrinis, , Cape 
Cod", 4 mieg kamb . 2 prausyklos, ąžuoli
ne apdaila (trim); šeimos kamb., rūsys; 
aluminlo apdaila iš lauko; 2Vi auto. ga
ražas. Skambint iš ryto 582-4278. Kalbėt 
angliškai. ' 

Dievo Motinos parapijos audito
rijos lietuvių scena tu rės sve
čių — menininkų iš Lietuvos — 
tai Vi lniaus universiteto folk
lorinis ansamblis „Ratilio". An
samblis Šiaurės Amerikoje sve
čiuosis ir koncertuos nuo balan
džio 2 iki b a l a n d ž i o 
24 d. C leve lande koncer tą 
rengia Čiurlionio ansamblis . 
Amerikon jį iškvietė Romas 
Kezys iš New Yorko. 

Ansambl io vadovė Zita Kel-
nickaitė mano, kad toks koncer-

taip pat visos t au tos aspiracijas, t o r e n g i m a s „mus labiau suar-
trokštant laisvės ir vals tybinės 
nepriklausomybės. Tiksliai ir 
objektyviai s u d a r y t a opinija 
pasaulyje lengvina ir Kraš te 
atgimimo Sąjūdžio dirbančiuo
sius. Si informacija ir jos sklei-

LIETUVIŲ 
FONDAS 

(Atkelta iš 3 psl.) 
bei draugų lankymasis, ar 
nesumažins aukų davimą lie
tuviškai veiklai? 

— Lietuvių visuomenės fi
n a n s i n i a i ; ištekliai r ibot i . 
Mūsuose ' nėra nei multimi
lijonierių, nei lietuviškų didelių 
bendrov ių , kurios s t i p r i a i 
p a r e m t ų lietuvių k u l t ū r o s 
reikalus. LF idėja yra sava ir 
mūsų, nesLF kapitalą sudėjo ne 
keli turtingi milijonieriai, bet 
mūsų nuoširdi lietuvių reikalus 

Balandžio 15 d..» šeštadienį,:; suprantant i visuomenė, kuri 
savo aukomis sukūrė mūsų 
mi l i jonin i Lietuvių fondą. 
T i k i u , kad t a sus ip ra tus i 
visuomenė' ir toliau rems LF 
uždavinius' ir t am i kalui dos
niai aukos1.' 

— Testamentų sudarymas 
vis dar tebėra aktualus klau
s imas l ietuvių tarpe. Yra 
žmonių, kurie vengia sura
šyti savo val ią ir turimus iš
t e k l i u s p a s k i r s t y t i s a v o 
nuožiūra. Kokių priemonių 
tektų imtis, kad lietuviai, ne
laukdami senatvės ar ligų, 
jau dabar sudarytų testa
mentus? 

— Nežinau, kodėl lietuviai 
vengia sudaryti testamentus. 

t i n s , negu giminystės ryšiai . 
Atvyksta 28 asmenys. Prog
r a m a įvairi, repertuaras platus, 
ap imant is lietuvių liaudies dai
n a s , l iaudies ins t rumentus ir Tiek daug sunkiai uždirbtų ir 
t au t in ius šokius. Laukiame ir sutaupytų dolerių nuėjo į vals-

K.i-: ;i P.iblytė skambina Kanklėmis Clevelando 
suruoštame Vasario 16-tosios minėjime 

vyr. skaučių Židinio 

Nuotr. V1;KI<> Bacevičiaus 

sut iks ime juos su išskėstomis 
rankomis ir džiaugsmo pilnomis 
širdimis. 

SĖKMINGAS RENGINYS 
SKAUTŲ VEIKLAI 

PAREMTI 

Daugiau negu 220 svečių 
vasario 4 džiaugėsi pakilia nuo-
t a i k a t radic iniame „Pilėnų" 
t u n t o surengtame blynų baliu
je. Nors šiemet ir nebuvo, kaip 
ankstyvesniuose metuose, pačių 
jaunųjų skautų,-čių paruoštų 
vaidinimėlių iš skaut iško gy
venimo, paįvair into muzika, 
dainomis a r šokiais, bet jauna, 
neseniai Clevelando valstybi
n i a m e un ive r s i t e t e pianino 
k lasę baigusi ir įsigijusi magis-
t ro laipsnį muzikoje Laima 
Šarkai te ir saksofonistas Joe 
Lenek pademonstravo muzikos 
grožj ir skambesį . Pianistė 
paskambino Mozarto Turkišką 
Rondo ir Chopino Baladę G 
Minor, o ka r tu su saksofonistu 
at l iko Deep Purple ir Vengrų 
šokį. Jaunieji muzikai susilaukė 
už ta rnau tų aplodismentų. 

Puiki vakar ienė su šampanu. 
vertingų dovanų laimėjimai ir 
geras, j aunų muzikantų nese
niai susiorganizavęs orkestras 
'vadovas Rimas Biliūnas) rengi
nio n uotai ką pratęsė iki pat vi-

tijų iždus ar teismo sprendimu 
atiteko nenorimiems „giminai
č iams". Kiekvienas lietuvis 
turėtų surašyti testamentą, kol 
dar pajėgus ir blaiviai galvoja. 
Žinau atv^į».kai vienas tautie
tis vis atidėliojo sudaryti tes
tamentą, o sunegalavęs užrašė 
namą ir visus pinigus savo nuo
mininkei, kuri jo name tebuvo 
išgyvenusi t ik 2 mėnesius. Jo 
palikimas viršijo 130,000 dole
rių! Galima sudaryti bankuose 
ar taupymo-skolinimo bend
rovėse vadinamą „trust account" 
kur po sudariusiojo mirties 
bankas numatytiem paveldėtojam 
lygiomis dalimis išmokės liku

sią sąskaitoje sumą. Neskriaus-
kim savo giminių, neskriaus-
kim organizacijų, pasiryžkime 
nedelsiant surašyti testamentą 
a r savo banke atidaryti „Trust 
account". 

— Ką dar norėtumėte pasa
kyti lietuvių visuomenei ir 
Lietuvių fondo nariams? 

— Tikiu, kad mūsų visuo
menė žino ir supranta misiją, 
kurią LF atlieka laisvajame 
pasaulyje. LF išliks ne metus, 
ne dešimt metų, o liks amžinai, 
teikdamas gausią paramą lietu
viškom apraiškom. Laukiame 
gausesnio visuomenės įsijun
gimo į LF eiles ir jaunesnės kar
tos prisidėjimo aukomis ir 
naryste. 

Dėkoju ir spaudžiu ranką 
mūsų gyviems LF nariams, už 
nuolat teikiamą paramą ir 
lenkiu galvą prieš amžinybėn 
iškeliavusius, kur ių vardai 
įrašyti auksinėm raidėm LF 
mirusiųjų knygoje, bylos jų 
meilę savo tautai ir jos kultūrai. 

Dėkoju LF tarybos pirm. Sta
siui Barui už pareikštas aktua
lias mintis. 

Post seriptum: Primename, 
kad LF metinis narių suvažia
vimas įvyks š.m. kovo 18 d. Jau
nimo centre Chicagoje. Prašoma 
gausiai jame dalyvauti asme
niškai, o negalint — įgalioti 
dalyvaujantį LF narį. Taip pat 
prašome, sugaištant vos t ik 
keletą minučių, užpildyti pri
dėtą anketą ir grąžinti Lietuvių 
fondui. 

Lietuvių fondo paramai gauti 
reikia užpildyti nustatytos for
mos prašymus ir laiku įteikti 
LF būstinėje ar pasiųsti paštu. 
Paskutinis terminas: bendrai 
paramai gauti kovo 15 d., o 
stipendijoms — balandžio 15 d. 

Lietuviams studentams sti
pendijoms gauti, be kitų reika
lavimų, prie prašymo reikia pri
dėti mokslo pažangumo pažy
mėjimą (grade transeript), dvi 
rekomendacijas ir apie tėvų fi
nansinę padėtį (FAF a rba 
GAPSFAS kopiją). 

Namas apžiūrėjimui 
Sekmadienį, kovo S d. 1 - 4 v. p.p. 

11248 S. 8t. Louto, vi?ai naujas 3 miec 
munms „bi-leveT namas su 1-V« prausyk
los; L formos valgomasis; įrengtas rūsys; 
Šeimos kamb. su židiniu. „Thermar lan
gai; aiuminio „trim", daug priedų Skubė
kite. 

No. 372 — 63 4 Narragansett — 
$75,500, vieno sav. 27 metų „ranch" 
namas; 3 dideli mieg. kamb.; 20 pėdų 
virtuvė su ąžuolinėmis spintelėmis; nauja 
šildymo-šaldymo sistema; naujas stogas; 
didelis kiemas; pusė bloko iki Jewel par
duotuvės, banko, autobuso, gydytojo, 
restorano. Skambinkite dabar! 

No. 380 — 59 * Kilbourn — 3 mieg 
kamb.. mūrinis, 35 metų amžiaus namas; 
/isiškai nauja virtuvė; ištisas rūsys; 2 auto 
garažas; aluminio „trim"; nauja šildymo 
sistema; centralinis vėsinimas; labai šva
rus. Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes |ums 
jahme padėti, nes daugiau stengiamės 
Mamo (vertinimui skambinkite skubiai — 
1abar 

OBRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284 -1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Sčerbaltel Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

IEŠKO 

Ieškome išsinuomoti vasarnamį bent 
su 2-3 miegamaisiais ateinančiai 
vasarai Beverly Shores (Union Pier) 
Lakeside rajone. Skambinkit po 7 
vai . vak. 771-4136. 

• E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

REAL ESTATE 

^ Miš, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Š I M A I T I S REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

Namai apžiūrėjimui, 
sekmadienį, kovo 5 d., 1—4 v. PP-

407 Freehauf, Lemont. Gražus 4 mieg 
kamb ..split level' Lauko sienos: mūro. 
akmens ir kedro 1 % praus . didžiulis salo
nas, valgom kamb ; šeimos kamb su ži
diniu Sklypas apaugęs medžiais Tik 
$149,900. 

4 Valley View Dr., Lemont. Puikus namas. 
1 akro sklypas1 4 mieg kamb . 16 x 17 
..loft" pagrindiniame miegamajam Žavi 
virtuvė, pilna spintelių $253,500. 

Namas apžiūrėjimui, šeštadienį ir sek
madienį, kovo 4 ir 5 d.. 1—4 v. p.p. VVarner 
Avenue Townhouses m Lemont Pradėk 
liuksusini gyvenimą Lemonte be rūpesčio. 
2 mieg kamb . 3 prausyklos, virtuvė, valg 
kamb salonas su balkonu, šeimos kamb. 
su židiniu. 2 auto garažas Arti apsipirkimo 
centrai Skambinkite sužinoti detales 

OLSICK A CO., REALTORS' 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 
(312)257-7100 

HELP VVANTED 

$350. A DAY! AT HOME! 
Process phone orders for our pro-
duets. People call you. Nationwide. 
Free detai ls. Call (Refundable) 
1-518-459-8697 Ext. K 664A. 

UNIT CARE GIVERS 
We need responsible, hardvvorking 
people for bed-making and assisting 
to keep rooms clean. tidy and organiz-
ed, if you enjoy vvorking with seniors. 
You will be vvorking a minimum of 5 
hours per day. 5 days per week. If you 
are interested. apply in person at: 

WESTSHIRE RETIREMENT 
& HEALTHCARE CENTRE 

5825 W. Cermak Rd. 
Cicero, IL 60650 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 

100/o—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 W « s t 9 5 t h Streot 

T a i . — GA 4*8654 

Pradedant 1988 m. liepos 2 d., kas šeštadienį 
8:40 Iki 10 v.v. 

per WPNA (buv. WOPA stotie) 1490 AM 
v 

Žemė L 

Muzika 

„Nauja radijo laida šiuolaikiniam l ietuviui" 
lietuvių bei anglų kalbomis 

- sveiksta • moterų pasaulis - sportai - literatūra - kinas • satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

8:30 v.v. Iki 6:40 v.v. 

Alllance Communications, Inc. 
408 South Oak Park Avenue. Oak Park, IL 60302 

tel. nr. 848-8980 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algis Rukšėnas 

Knygos antrinis pavadinimas: ..The VVorid's Best Russian 
(Underground) Jokės", žurnalistas ir rašytojas Algis Rukšėnas, 
politinės-satyrinės dramos „Posėdis" pragare ir „Day of Shame" 
(knygos apie Simo Kudirkos 1970 m. nepavykusį pabėgimą į laisvę 
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir 
charakteringus juokus, kurie kursuoja Sovietų pogrindyje ir 
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charakterį. 

Secaucus, New Jersey: Citadel Press. 1986. Kaina su per
siuntimu in USA $7.90. Illinois gyventojai moka 88.40. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 
4S4S W. 63rd St. 
Chicago. II I . 80829 



RENGINIAI CHICAGOJE 
Kovo 5 d. — Chicągos skautų 

ir skaučių t radicinė Kaziuko 
mugė Jaun imo centre . 

Kovo 8 d. — Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio 79-tųjų 
mi r t i e s m e t i n i ų m i n ė j i m a s 
„Seklyčioje". Programa, kavutė. 
2 vai. p.p. 

K o v o 10 d. — Atei t in inkų 
sendraugių vakaronė Jaun imo 
centro kavinėje. 

K o v o 12 d. — „Margučio" 
koncertas J a u n i m o cent re . 

K o v o 14 d. — „Žalgir io" fut
bolo k o m a n d o s p r i ė m i m a s 
Lietuvių centre, Lemonte. 7 vai. 
vak. 

K o v o 15 d. — Gavėnia i pri
ta ikytas pašnekesys — kun . dr. 
J . P r u n s k i s . 2 v a i . p.p. 
„Seklyčioje". 

K o v o 16 d. — Susipažinimo 
vakaras (ir šokiai) su Vilniaus 
„Žalgirio" futbolo komanda . 7 
v.v. J aun imo centre. 

K o v o 17 d. — Uršulės Astrie-
nės šiaudų paveikslų parodos 
at idarymas Balzeko Lietuvių 
Kul tū ros muziejuje. Paroda 
tęsis iki balandžio 18 d. 

Kovo 18 d. — Ateitininkų ga
vėnios sus ikaupimas . 

— L i e t u v i ų F o n d o na r ių 
suvažiavimas J a u n i m o centro 
maž. salėje. 

— Margučių dažymo pamokos 
su Uršule Astr iene ir Donatu 
Astru Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejuje. 10:30 vai . r. ir 1 
vai. p.p. 

K o v o 19 d. — 37 -sis 
„Tėviškės" l ietuvių l iuteronų 
evangelikų parapijos Giesmių 
vakaras . 3 vai. p.p. „Tėviškės" 
par. bažnyčioje. 

— Dainavos ansamblio Religi
nis koncertas Neka l to Prasidė
jimo bažnyčioje Brighton Parke. 
4 va i . p.p. 

— Priešvelykiniai pusryčiai 
Jaun imo centro didž. salėje. 

— Mission Club m u g ė Mari
jonų svetainėje. 

- K o v o 26 d. — Velykų pus
ryčiai „Seklyčioje". Registruotis 
iš anksto. 

— Velykų vaišės (Brunch) 
Balzeko L i e t u v i ų K u l t ū r o s 
muziejaus „ G i n t a r o " salėje. 
11:30 vai. r. 

— Jaun imo velykiniai šokiai 
J aun imo centro didž. salėje. 

Kovo 28 d. — Vyresniųjų 
L i e t u v i ų c e n t r o s a v a n o r i ų 
ta lk ininkų pietūs „Seklyčioje". 

Kovo 29 d. — Povelykinė 
p a s i l i n k s m i n i m o pop ie t ė 
„Seklyčioje". 2 vai . p.p. 

Kovo 31 d. — „Židinio" va
k a r o n ė J a u n i m o c e n t r o 
kavinėje. 

— LB Socialinių reikalų tary
bos pirm. Danguolė Valciuinai-
t ė Balzeko Lietuvių Kul tūros 
muziejuje kalbės apie vyresnių-

» jų piliečių re ika lus . 7:30 vai . 
vak. 

— Išvyka į Rosemant Horizon 
dailiojo ledo čiuožimo ,.ice 
Capades" spektaklį. Organizuc 
j a Vyr. Lietuvių cent ras . 

B a l a n d ž i o 1 d. — Šeštojo 
Mokslo ir kūrybos simpozi įmo 
vakaronė J a u n i m o centro kavi-
nėje. 7:30 vai. vak. 

Balandž io 2 d . — Šeštojo 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
informacinė popietė Lietuvių 
centre, Lemont, IL. 12:30 vai . 
p.p. 

— Eug. Kriaučeliūno Jaunimo 
premijos įteikimą?. Lietuvių 
Taut iniuose namuose . 

— Aktorių Apolonijos (Matke-
vičiūtės> ir Petro Steponavičių 
rečitalis J a u n i r r o centro didž. 
salėje. 3 vai. p.p. 

B a l a n d ž i o 7 d. — Vakaronė 
J a u n i m o centro kavinėje. Ruo
šia ateit ininką' sendraugiai . 

Balandž io 8 d. - Kr. Done 
laičio l i tuanis t inės mokyklos 
bal ius J aun imo centro didž. 
salėje. 

B a l a n d ž i o ė d. — „Laiškai 
Lietuviams" metinė šventė Jau
nimo centre. 

- Panevėžiečiu klubo susirin-
kim?s Jaunimo centre . 

— pp.skutinio Nepriklausomos 
Lietuvos prezidento A. Smeto

nos 45 m. mirties sukakties mi
nėjimas Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Rengia Amerikos Lie
tuvių Taut inės sąjungos val
dyba. 

B a l a n d ž i o 15 d. — Lietuvių 
Respubl ikonų Illinois lygos 
metinis atžymėjimų banketas 
Lietuvių centre, Lemont, IL. 

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
m u z i e j a u s Moterų g i ld i jos 
metiniai pavasario pietūs — sti
pendijų įteikimas 11 vai . r. 
Riverside Country Club. 

B a l a n d ž i o 16 d. - Sol. Nelės 
ir muz. Arvydo Paltinų kon
certas jaunimo centre. Rengia 
„Margut is" . 

B a l a n d ž i o 23 d. - LB Vidu
rio V a k a r ų apygardos suvažia
vimas Jaunimo centro maž. sa
lėje. 

— Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos renginys Jaunimo 
centro didž. salėje. 

— Seselių pranciškiečių rė
mėjų vakarienė Šaulių namuo
se. 

B a l a n d ž i o 29 d. - Lietuvių 
Operos „Trubadūras" pasta
tymas Morton mokyklos audito
rijoje 7:30 vai. vak. 

— „ G r a n d i e s " ansambl io 
balius Jaunimo centro didž. 
salėje. 

B a l a n d ž i o 30 d. - Lietuvių 
Operos „Trubadūras" pasta
t y m a s Mor ton m o k y k l o s 
auditorijoje 3 vai. p.p. 

— Anglijos Lietuvių klubo su
sir inkimas Saulių salėje. 

— Abiturientų „Pavasario 
žiedų" pokylis Nikos restorano 
salėje, 7600 S. H a r l e m , 
Bridgevievv, IL. Rengia Lietuvių 
Moterų fed. Chicągos klubas. 

Gegužės 6 d. — Ateitininkų 
metinis „Pavasario pokylis". 

Gegužės 7 d. — Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo seserų 
rėmėjų m e t i n ė v a k a r i e n ė 
Jaunimo centre. 

— Panevėžiečių klubo geguži
nė Šaulių namuose. 

Gegužės 12 d. — Komp. 
Vlado J a k ū b ė n o akademija 
Jaunimo centro kavinėje. 

Gegužės 12-21 d. - Dail. 
Paukšt ienės kūrinių paroda 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. Rengia „Kernavės" tun
to „Verpsčių" būrelis. 

Gegužės 13 d. - Lietuvos 
Dukterų „Pavasario" pokylis 
Jaunimo centre. 

— „Pavasario" pokylis Lietu
vių centrui Lemonte paremti, L. 
centro didž. salėje. 7 vai. vak. 

Gegužės 14 d. — Zarar.iškių 
kiubo geguž inė Š a u l i ų 
m' nuose. 

Gegužės 20 d. - JAV LB 
K u l t ū r o s t a r y b o s Premijų 
šventė. Jaun imo centre. 

Gegužės 21 d. - ..Vaidilutės" 
teatro pas ta tymas „Daktaras 
Gjrvydas" Jaunimo centre. 

Gegužės 26 d. - Poezijos die
nos. Jaunimo centro maž. salėje. 

Gegužės 27 d. — Poezijos die
nos Jaunimo centro maž. salėje. 

Gegužės 28 d. — „Armonika" 
— Lietuvos televizijos ir radijo 

ansamblio koncertas Jaunimo jos Nekaltos Prasidėjimo seserų 
centre. metinis narių rėmėjų susirinki-

— Suvalkiečių draugijos gegu- mas, šv. Mišios ir pusryčiai Švč. 

DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. kovo men. 3 d. 

žinė Šaulių namuose. 
Gegužės 29 d. — „Armonika" 

— Lietuvos televizijos ir radijo 
koncertas Jaunimo centre. 

Birželio 3 d. — J. Puodžiūno 
baleto studijos vakaras . 

Birželio 4 d. — Svč. M. Mari-

M. Marijos gimimo parapijos 
bažnyčioje ir parap. salėje. 

— Anglijos lietuvių klubo ge
gužinė Šaulių namuose. 

Birželio 11 d. — Sovietų Sa-
jungos vykdomo lietuvių tautos 
naikinimo minėjimas Šv. An

tano parapijos salėje, Cicero. 
Ruošia Altas. 

Birželio 25 d. - „Varpo" 
žurnalo 100 metų sukakties 

minėj imas J a u n i m o centre . 
L i e p o s 9 d. — P u n s k o 

lietuvių koncertas J a u n i m o cen
t re . Ruošia „ M a r g u t i s " . 

A.tA. 
PETRONĖLĖ KASMAUSKIENĖ 

AMBROZAITYTĖ 

Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1989 m. kovo 1 d„ sulaukusi 87 m. amžiaus 
Gimė Lietuvoje, Jurbarke. Amerikoje išgyveno 69 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros: Florence, žentas 

Robert Soukup, Helen Kasmauskas, Bernice Mikolajūnas; 
keturi anūkai ir du proanūkai. 

Velionė buvo žmona a.a. Petro Kasmausko. 
Priklausė Šv. Kazimiero Seserų ir Tėvų Marijonų rėmė

jams. 

Kūnas pašarvotas kovo 2 d., ketvirtadienį nuo 5 iki 9 v.v. 
ir kovo 3 d., penktadienį nuo 2 iki 9 v.v. Vance koplyčioje. 
1424 S. 50 Ave., Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks kovo 4 d., šeštadienį. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į ov. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukros ir a n ū k a i 

Laidotuvių direkt. Jean Vance. Tel. 652-5245. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Dr. ALFONSAS AŽUBALIS 
Mūsų brangus Vyras, Tėvelis, Senelis, Uošvis mirė 1989 

m. sausio mėn. 23 d. ir buvo palaidotas sausio 26 d. Šv. 
Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Kireiliui už religines apeigas 
koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse. 

Dėkojame sol. D. Stankaitytei už įspūdingą giedojimą per 
šv. Mišias. 

Organizacijoms ir visiems, pagerbusiems velionį gėlėmis 
ir aukomis šv. Mišioms, nuoširdžiai dėkojame. Taip pat 
dėkojame pareiškusiems mums užuojautą žodžiu, raštu ir per 
spaudą. 

Nuoširdi padėka karsto nešėjams: R. Dičiui, K. 
Kazlauskui, dr. L. Kazlauskui, P. Kazlauskui, V. Kazlauskui 
ir G. Woss. 

Dėkingi visiems, kurie lankė velionį koplyčioje ir 
dalyvavo laidotuvėse. 

Dėkojame laidotuvių direktoriams Gaidas-Daimid už 
malonų patarnavimą. 

Visiems nuoširdus ačiū. 
Žmona Genovaitė, duktė Dalia, anūkai Gintaras i r 

Algis ir žentas dr . Kazimieras Woss. 

A.tA. 
Dr. ANTANUI ČERŠKUI 

mirus , jo žmoną ONĄ, dukterį VITĄ, sūnų dr . 
RAIMUNDĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia ir kar tu 
liūdi. 

Kviklių šeima 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

see us for 
financing. 

AT OUR LOVV RATES 
V«H& 

tAlITH O f H v v l V 
TO *<T V O U O I N C O M I 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 
Peter Kazanauskas. Prs. Tel . : 847-7747 

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

A.tA. 
MARTHA DARAŠKIENĖ 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. vasario 28 d., 4:10 vai. ryto, sulaukusi 85 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 m. 
Pasiliko didelime nuliūdime sūnus John, marti Jessie, 

anūkai: Julie ir Richard Daraškos, svainė Martha Boltz ir kiti 
giminės. 

Velionė buvo našlė a.a. John Daraškos. 
Priklausė Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus moterų 

gildijai. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, kovo 1 d. nuo 3 iki 9 v.v. 

Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 2 d. Po apeigų 

koplyčioje velionė bus nulydėta į Tautines lietuvių kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus , marti , anūkai ir giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
Dr. PRANUI SUTKUI 

s ta iga mirus , dail. ADAI S U T K U V I E N E I ir seimai 
reiškiame gi l ią užuojautą. 

Ateitininkų Namų taryba 

į A.tA. 
GENEI DZIKIENEI 

Lietuvoje mirus, jos brolį ZIGMĄ ŽIUPSNI su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame 

Sporto klubas „Neris" 

A.tA • 
AUGUSTUI ARLAUSKUI 

Lietuvoje mirus, broliui ALFONSUI ir jo šeimai 
reiškiame gilią užuojautą. 

N. Balčiūnienė 
A. G. Čekauskai 
D. A. Dulaičiai 
S. Estkienė 
A. B. Nakai 
A. •/. Nakai 

E. M. Okai 
J. O. Peleckiai 
J. S. Ratnikai 
A. D. Vėlavičiai 
J. A. Vyšniauskai 
A. E. Zaikauskai 

J. V. Zubavičiai 

Sunny Hills, FL. 

1 

A.tA. 
DR. ANTANAS ČERŠKUS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. kovo 2 d.. 2 vai. ryto, sulaukęs 85 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Utenos apskrityje, Platiškių kaime. 

Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona Saiadžiūte, duktė 

Vita Memėnienė, žentas Viktoras, sūnus Raimundas, marti 
Aldona: anūkai: Viktoras ir Daiva Memenai ir kiti giminės 

Priklausė Knights of Columbus in St. Louis, Lietuvių 
Bendruomenei ir BALFui. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, kovo 3 d. nuo 3 iki 9 v.v. 
Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 St. 

Laidotuves įvyks šeštadienį, kovo 4 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, duktė, sūnus , anūka i i r kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack & Sūnūs. Tel. 
737-1213. 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR C H I C Ą G O S P R I E M I E S Č I U O S E 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 S t . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So . 5 0 t h A v . . C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest H w y . - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

i 
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Sally 

BUTKUS -
LAIDOTUVIŲ 

- PETKUS 
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 , 

T e l e f o n a s 
I l l i n o i s 
- 652-1003 

Donald M., J r . 

VANCE 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

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

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 

H 



DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. kovo mėn. 3 d. 

x Brighton Parko Nekalto 
P r a s i d ė j i m o parapijos 
bažnyčioje kovo 19 d. bus reli
ginis koncertas, kurį atliks 
„Dainavos" ansamblis su solis
tais Audrone Gaižiūniene ir 
Algirdu Braziu. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x Sol. J a n n i f e r Coch-
ran-Luiza — lyrinis sopranas 
pirmą kartą Chicagoje dainuos 
kovo 12 d. 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Margučio rengiamame 
koncerte. Akompanuos dr. 
Mark George. Jis taip pat solo 
atliks F. Chopin ir J. Švedo kū
rinius. 

x „Bohema", populiarioji 
Puccini opera, bus transliuo
jama šį šeštadienį iš Metropoli
tan operos spektaklio Xew 
Yorke per Chicagos WFMT 
radijo stotį 97.8 FM bangomis 
12:30 vai. dieną. Pagrindines 
partijas dainuos Fiamma 
D'Amico. Caro! Neblett, Placi
do Domingo, Paul Plishka. 
Paolo Coni, David Hamilton ir 
Italo Tajo. Diriguos Nello Santi. 

x Povilas Plechavičius iš 
Oak Parko, 111., Lietuviškų 
studijų ir tyrimo institutui 
paskolino savo tėvo a.a. gen. 
Povilo Plechavičiaus antpečio 
ženklą, kuris bus padaugintas. 
Karinėje vitrinoje yra taip pat 
dr. Kazio Pakšto medalių ir 
eksponatų. Stasio Butkaus, pir
mojo Lietuvos savanorio, 
daiktų. Kariuomenės reikalų 
patarėjai yra Vytenis Statkus ir 
Henrikas Gaidis. 

x Lietuvių Jaunimo Chica
gos skyriaus sąjungos susirin
kimas bus kovo 12 d., sekma
dienį, 11 vai. ryto Seklyčioje. 
Visas jaunimas kviečiamas 
dalyvauti. 

x P r ancūzų d i en raš ty j e 
„Le Monde" vasario 18 d. lai
doje yra išsamus Bernard 
Guette straipsnis apie Lietuva; 
,.Quand la Lituanie reve ae 
secession" (Kada Lietuva svajo
ja atsiskirti) . Straipsnyje 
išsamiai minimas ,,Sąjūdis" ir 
,.Seimas", taip pat minimos ir 
lietuvių pavardės. 

x Rugpjūčio 11 dieną, 8 
dienų kelionė į Siaurės Vaka
rus aplankant, Seattle, Vik
torijos sala. Vancouver, Banf 
ir Lake Luise. Skambinkite B. 
Zalatorienei: 312-524-2244, 
Travel Advisers Inc., 1515 N. 
Harlem #110. Oak Park , 111. 
60302. 

(sk) 

x A. a. dr. Antanas Čerš
kus, gyvenęs Marąuette Parke, 
mirė kovo 2 d., sulaukęs 86 
metų amžiaus. Pašarvotas St. 
Lack-Lakavičiaus laidotuvių 
koplyčioje Marąuette Parke. 
Laidojamas šeštadienį, kovo 4 
d., po pamaldų Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona Ona, 
sūnus dr. Raymundas Čerškus, 
duktė Vita Memėnienė su 
šeimomis. Velionis buvo ilgame
tis „Gajos" korporacijos narys. 

x Jungt inių Amerikos Pa-
baltiečių komitetui šiemet pir
mininkaus Amerikos Lietuvių 
Tarybo pirm. Grožvydas La
zauskas, kur i s išvyko į 
Washingtoną dalyvauti posė
dyje ir perimti pareigas. Papras
tuose posėdžiuose pirmininkaus 
atstovas Washingtone dr. Jonas 
Genys, jo pavaduotoja yra Milda 
Vaivadienė. Jungt inio 
Amerikos Pabaltiečių komiteto 
(JBANC) reikalų vedėja ir 
informatorė yra Ginta Palu
binskaitė. 

x Kražiuose, ok. Lietuvoje, 
laikraštis „Kražių aidai" lei
džiamas Persitvarkymo sąjū
džio, skelbia, kad statys pa
minklą Kražių skerdynėms 
prisiminti. Paminklo statymo 
komiteto pirmninkas yra kun. 
Stasys Anužis. 

x Tradicinė Kaziuko mugė 
vyks šį sekmadienį, kovo 5 d., 
Jaunimo centre. Visi skautai ir 
skautės, o taip pat ir jų tėveliai 
raginami 9 vai. ryto dalyvauti 
šv. Mišiose Jėzuitų koplyčioje. 
Po pamaldų 10 vai. ryto vyks 
mugės atidarymas Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Mugę 
atidarys Vaclovas Kleiza, Lie
tuvos generalinis konsulas. 
Visuomenė kviečiama at
silankyti, pasigrožėti ir įsigyti 
skautų sukurtų rankdarbių, 
tautodailės kūrinių, pasivaišinti 
gardžiais lietuviškais valgiais, 
tarpusavyje pabendrauti ir 
paremti lietuviško skautavimo 
pastangas. 

x Joniškiečių Labdarybės 
ir kultūros klubo susirinkimas 
bus antradienį, kovo 7 d., 
Anelės Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Ave. Susirinkimo pra
džia 1 vai. po pietų. Po susi
rinkimo bus vaišės. 

x Dr. Kastytis J u č a s , der
matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadienį 7 
vai. ryto. Šį šeštadienį, kovo 4 
d. dr. Arvydas Vanagūnas, 
skrandžio ir žarnyno specialis
tas Northwestern universitete 
kalbės tema: „Virškinimo trak
to problemos". 

(sk) 

Jis kalbėjo, kad praėjusieji skelbė moralinės nepri-
metai mūsų tautai atnešė daug klausomybės dokumentą, kuris 
netikėtumų, jie praėjo džiaugs- aiškiai pabrėžia, kad tauta turi 

Dainavos ansamblis atlieka programą Lietuvos Nepriklausomybės minėjime Brighton Parke. 
Kairėje — ansamblio vadovas Darius Polikaitis. 

Nuotr. M. Nagio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

mo, pakilia nuotaika ir vilty. 
Masinės demonstracijos, tau
tinių simbolių sugrąžinimas, 
Sąjūdžio įsisteigimas ir bendras 
laisvėjimo džiaugsmas — visa 
tai sukėlė nuotaikas ir pra
skaidrino mūsų pavergtų sesių 
ir brolių veidus. Pada.yta 
didelis simbolinis žingsnis į 
priekį. Lietuva ir toliau tebėra 
Sovietų okupuotas kraštas. 
Visus esminius sprendimus bei 
nurodymus nedaro lietuviai 
Vilniuje, bet juos padaro rusai 
Maskvoje. Tautos tragedija te
bėra gyva ir gili. Savo kalbą jis 
paįvairino iš Lietuvos konsula
te gautų laiškų citatomis, iš 
kurių vaizdžiai atsispindi šian
dieninis lietuvių gyvenimas. 

Tiek Lietuvoje, tiek čia sto
vime prieš didelius ateities 
uždavinius. Išeivija visuomet 

pilną teisę nesilaikyti tų įsta
tymų, kurie nesutinka su pilnu
tinės laisvės siekimu. 

Kai kurie Sąjūdžio nariai pa
brėžia, kad pilna nepriklau
somybė dabartinėse sąlygose 
yra nerealus reikalavimas, 
todėl dabar ir nesiektinas. Jie 
teigia ir turbūt teisingai, kad 
Maskva neatsisakys savo pre
tenzijų į Lietuvos teritoriją ir 
todėl šiuo metu reikia nukreip
ti visas jėgas į siekimą didesnio 
politinio, socialinio, ekonominio 
ir kultūrinio savarankiškumo 
Lietuvai. 

Išeivija džiaugiasi tautos 
pasiekimais ir pasikeitimais, 
lengvinančiais jų sunkią dalią. 
Bet tuo pačiu metu mes at
sisakome sutikti su tais, kurie 
nemato vilties atgauti visa
pusišką laisvę ir nepriklau-

x Šv. Juozapo garbei šv. 
Mišių ir maldų novena prasidės 
kovo 9 d. ir tesis iki 18 d. Mari
jonų koplyčioje, prie „Draugo". 
Norintieji šioje novenoje daly
vauti ir įsijungti su savomis 
intencijomis, kviečiami nedel
siant kreiptis: Marian Fathers, 
6336 So. Ki lbourn Ave., 
Chicago, 111. 60629. 

(pr.) 

x Meno paroda „Dailė '89", 
vykstanti Čiurlionio galerijoje, 
bus atidaryta ir šį savaitgalį, 
kovo 3—5 d. Penktd. 7-9:30 

šeštd. 11 v.r.—9 v.v., sek-v.v. 
mad. 11 v.r.—3 p.p. 

(sk) 

x Kaip padėti Lietuvai? 
Vakaronė apie Lietuvos eko
nomiją. Kalba Jonas Pabe
dinskas ir prof. dr. Feliksas 
Palubinskas. Ruošia Chicagos 
atei t ininkai sendraugiai . 
Jaunimo centro kavinė, kovo 10 
d. 7:30 v.v. 

(sk) 

x Vaistai ir medicininės 
priemonės i Lietuvą! Siunčia
me ir video, stereo magnetofo
nus, siuvimo mašinas ir pan. 
Prekes pristatome per UPS į ki
tus JAV miestus. Sudaromi iš
kvietimai, siunčiame kargo Į 
Lietuvą. Romas Pūkš ty s , 
Transpak, 2655 W. 69th St., 
Chicago, IL 60629. Darbo va
landos: 12-6 v. p.p. kasdien, 
šeštd. 10 v.r. - 4 v. p.p., arba 
susitarus. Pirmad. uždaryta. 
Tel. 312-436-7772, namų 
312-430-4145. 

(sk) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk) 

REIKŠMINGA KONSULO 
KLEIZOS KALBA 

MINĖJIME 

Lietuvių Bendruomenės 
Brighton Parko apyl inkės 
valdyba Chicagoje vasario 19 d. 
suruošė nepriklausmos Lietuvos 
atstatymo 71 metų sukakties 
minėjimą. 10 vai. Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčion su vėlia
vomis rinkosi Dariaus ir Girėno 
karių veteranų postas. Vytauto 
Didžiojo ir gen. Daukanto jūrų 
šauliai rikiuotėje, Lietuvos 
Vyčių Brighton Parko kuopa, 
visas „Dainavos" ansamblio 
choras, pasipuošęs tautiniais rū
bais. 

Iškilmingas Mišias atnašavo 

x S t u d e n t ų a t e i t i n i n k ų 
susirinkimas bus penktadienį, 
kovo 10 d., 7 vai. vak. Ateiti
ninkų namuose Lemonte. 
Svečias iš Lietuvos kun. Ričar
das Repšys vadovaus pašne
kesiui. Visi kviečiami. Studen
tai, neturintieji transportacijos 
priemonių, prašomi skambinti 
Mariui Katiliui-Boydstun arba 
Rimai Polikaitytei. 

x Pasaulio Lietuvių cent ro 
naujais nariais tapo: Rev. A. 
Bertašius, Paterson, N.J. — 
1,000 dol., G. Paketurytė , 
Chicago, IL - 1,000 dol., R. P. 
Moliai, Schrewsbury, MA — 200 
dol. Nuoširdus ačiū. 

(sk) 
x Vandens filtravimas na

mams! Pranešimą apie pro
duktą bei galimybes įsijungti į 
biznį padarys Temple universi
teto chemijos prof. J ū r a 
Viesulienė š.m. kovo 9 d., 
ketvirtadienį, 7 v.v. Jaunimo 
centro posėdžių kambaryje. 

(sk) 

x Kelionė per Didžiąją Bri
taniją! Šiais metais vėl orga
nizuojama lietuvių grupė į 
Didžiąją Britaniją — 3 kraštai. 
Pereitų metų kelionė praėjo su 
dideliu pasisekimu, todėl karto
jame tą pačią kelionę. Iš Čika
gos išvykstame birželio 13 d., 
grįžtame birželio 27 d. Registra
cija ir informacija pas Vidą 
Jonušienę, Amber Travel Ser
v ice , 11745 Southvvest 
Highway, Palos Heights, 111., 
60463. Tel. 312-448-7420. 

(sk.) 

x Lietuvių gydytojų ir me
dicinos profesionalų grupė 
išvyksta į Lietuvą birželio 14 d. 
Penkiolika dienų Lietuvoje. 
Apsistosim naujame Kauno 
viešbutyje. Bus išduodami 

ir pamokslą pasakė kun. Juozas 
Vaišnys, koncelebruojant kun. 
Fabijonui Kireliui. Gražiai 
lietuviškas giesmes bažnyčioj 
giedojo parapijos choras, vado
vaujamas muz. Juozo Sodaičio, 
maldas skaitė Antanas Drūtys. 
Kun. J. Vaišnys pasakė pras
mingą pamokslą, apžvelgdamas 
visoje pavergtoje tautoje vyks
tan t į išsilaisvinimo sąjūdį, 
palietė išeivijos lietuvių parei
gas ir lietuviškų parapijų 
nykimą dėl lietuvių kunigų 
t rūkumo. Iškilmingų Mišių 
auką nešė buv. ilgametė litua
nistinės mokyklos mokytoja So
fija Jonynienė, Eglė Milavickai-
tė, Žilvinas Lapelis, Vytautas 
Dijokas, Darius Juška ir Rūta 
Juškienė. 

Po Mišių rinkomės į aka
deminį minėjimą parapijos 
salėje. I minėjimą atsilankė Lie
tuvos gen. konsulas Vacys Klei
za ir jo žmona Asta, LB or
ganizacijų ir adm. reikalų 
vicepirm. Birutė Jasaitienė, 
kun. J. Vaišnys, kun. F. Kireilis 
ir kiti svečiai, iš viso apie 250 
žmonių. 

Akademinį minėjimą pradėjo 
valdybos pirm. Salomėja Daulie-
nė. Savo pasveikinimo žodyje 
padėkojo svečiams ir 
„Dainavos" ansamblio chorui 
už puikią programą, ruošiant 
mūsų šią tautinę šventę. Buvo 
sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai, akomp. Aud. Polikai-
čiui. Kun. Fabijonas Kireilis su
kalbėjo maldą. Darius Juška 
pe r ska i t ė Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo aktą. 
Susikaupimo minute ir atsi
stojimu buvo prisiminti ir 
pagerbt i mirusieji bei 
nukankinti dėl Lietuvos laisvės. 
Tuomet pirm. Daulienė pakvie
tė LB vicepirm. Birutę Jasai
tienę tarti žodį. Ji čia padarė 
trumpą pranešimą ir pakvietė 
pedagogus Sofiją Jonynienę ir 
Juozą Masilionį prie mikrofono 
ir kaip nusipelniusiems litua
nistinio auklėjimo bei mokymo 
darbuose LB vardu įteikė spe
cialius pagerbimo žymenis. Pub
lika gausiais plojimais taip pat 
išreiškė savo padėką. 

Po to vicepirm. Birutė Jasai
tienė kalbėjo apie okup. Lietu
voje vykstantį tautos išsilaisvi
nimo sąjūdį, apie jų prašymą 
paremti popieriumi A. Šapokos 
Lietuvos istorijos išleidimą ir 
t.t. Pavergtos Lietuvos prašyta 
parama yra teikiama ir teikia
ma ne pinigais, ne partijai, kaip 
blogos valios žmonės skelbia. 
Pildome pavergtos t au tos 
prašymą paremti legaliai 
leidžiamus trūkumus. Šiam 
reikalui Lietuvių Bendruome
nės krašto valdyba paskelbė 
Lietuvai remti piniginį vajų, 
kuriam jautrūs lietuviai jau su-

Chicagos, paaukoję 5000 
dolerių! B. Jasaitienė pakvietė 
prie mikrofono šiame minėjime 
dalyvaujančius Garbačiauskus 
ir už stambiausią auką įteikė 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybos padėkos žymenį. 
(Salėje buvo nenutrūkstantis 
plojimas, net balsai „valio". 
Aukotojas turėjo automobilių 
taisymo dirbtuvę, aukojo iš savo 
uždirbtų santaupų — jš). 

Rūta Juškienė, pakviesta va
dovauti minėjimo programai, 
sakė, kad Standard Federal 
Savings bendrovės prezidentas 
Dovidas Mackevvicz'ius (centri
nė įstaiga yra Brighton Parke, 
4192 Archer Ave.) siūlė jai čia 
atnešti 500 dol. auką (sekančią 
dieną ją padvigubino į 10CO 
dol.). Susirinkę į šį minėjimą, 
daugiausia to banko taupytojai, 
dėkodami gausiai plojo. 
Paminėtina, jog šis bankas, 
turįs vieną ir ketvirtį bilijono 
kapitalo, kiekvienieriais metais 
darbo laike švenčia Vasario 16 
minėjimą, vaišina kava ir 
bulkutėmis, būna pasišnekėji
mai ir t.t. Įstaigą puošia 
lietuviški meno dirbiniai, ginta
rai, paveikslai. Rūta Juškienė 
čia yra pasiekusi vicepre-
zidentės postą. Susirinkime 
Juškienė perskaitė JAV pre
zidento Busho Lietuvių Bend
ruomenei atsiųstą sveikinimą, 
išverstą į lietuvių kalbą. 
Tuomet ji šil tais žodžiais 
supažindino su konsulu Kleiza 
ir pakvietė jį pasakyti šiai 
šventei skirtą kalbą. 

pasisakė už laisvę ir nepriklau- somybę. Lietuvos Laisvės lyga 
somą Lietuvą. Jos pagrindinis įr k a į kurie Sąjūdžio nariai lais-
tikslas buvo priversti rusus vės atgavimą tebelaiko pagrin-
pasitraukti iš okupuotos Lie- diniu jų pastangų tikslu. Už tai 
tuvos ir leisti patiems 
lietuviams tvarkyti savo vals
tybinį gyvenimą, nes visuomet 
tikėjome ir tebetikime, kad 
lietuvis yra pajėgus būti savo 
krašto šeimininkas, ką jis pui
kiai įrodė per 22 nepriklauso
mybės metus. 

Vaclovas Kleiza kalbėjęs Lietuvos 
Nepr ik lausomybės minėjime 
Brighton Parke. 

Nuotr. M. Nagio 

Bet įvykiai Lietuvoje sukėlė 
kai kurių paradoksų. Visi džiau
gėmės Sąjūdžio susiorganiza-
vimu ir remiame jo siekius 
savarankiškai tautai tvarkytis. 
Tačiau iš kitos pusės žinome, jog 
Sąjūdis daugiau ar mažiau dir
ba su dabar t ine Lietuvos 
vyriausybe, kuri savo veidu 
dažniau būna nusisukusi į 
Maskvą negu į Lietuvą. Sąjūdis 
siekia suvereniteto Sovietų 
Sąjungos rėmuose, atseit, lais
vos Lietuvos Sovietų Sąjungos 
ribose. Tačiau pats Sąjūdis, 
nepatenkintas centrinio Lietu
vos komiteto sprendimu, pa-

pažymėjimai dėl federalinių 
x Greit parduodu vienos ir mokesčių nurašymo. Galėsite 

dviejų šeimų namus Chicagoje aplankyti ir pabuvoti visose 
ir apylinkėse. Skambinkite pageidaujamose vietose. Grupę 
RE/MAX FIRST, Rimas lydės Romas Pūkštys. Kreip- aukojo 130.000 dolerių. Paskel-
Stankus, tel. 361-5950 arba tis į American Travel Service bus vajų, buvome nustebinti— 
636-6169 Bureau, 312-238-9787. pirmas aukotojas buvo Anicetas 

(sk) (Sk) ir Angelė Garbačiauskai iš 

Paulius Klimas iš Rochesterio, N.Y., laimėjęs 12-tąja Eugenijaus Kriaučeliūno 
jaunimo premiją. Įteikimas įvyks balandžio 2 d. Liet. Tautiniuose namuose 
Chicagoje. 

mes a ts idur iame prieš 
dilemą. Padėdami Sąjūdžiui, 
mes padedame savo tautai. 
Tačiau tuo pačiu metu mes 
galime prisidėti prie nuolatinio 
Lietuvos įteisinimo Sovietų 
Sąjungos sudėtyje. 

Šiuo metu yra remtini tie 
Sąjūdžio darbai ir planai, kurie 
lengvina tautos padėtį ir su
teikia daugiau vilčių laisvei. 
Būtina padėti Lietuvos Laisvės 
lygai bei kitoms grupėms, 
kurios pasisako už pilnutinę 
laisvę. 

Tur ime du pagrindinius 
ginklus kovoje dėl nepriklauso
mybės — pirmasis tai pavergtos 
tautos gyvas laisvės troškimas 
ir konkretus jos siekimas ir 
antrasis — tai tarptautinė teisė 
ir moralė, kuri nepripažįsta ne
teisėtos okupacijos. Todėl pir
majam turime padėti visomis iš
galėmis, o antrąjį tur ime 
puoselėti ir nepažeisti. 

Buvo puiki meninė programa. 
Rima Polikaitytė padeklamavo 
A. Skirkos eilėraštį „Ilgiuos 
tavęs, Tėvyne". Eglė Mila-
vickaitė deklamavo J. Mingėlos 
„ L i e t u v a " ir du mieli 
„pipiriukai" Žilvinas ir Mindau
gas Lapeliai deklamavo V. 
Kudirkos „Tautišką giesmę". 

Didžioji meninės programos 
atrakcija buvo „Dainavos" an
samblio tautiniais rūbais pasi
puošęs choras, pripildęs sceną 
(ansamblio choras turi apie 40 
dainininkų). Gražiai ir su
t a r t i n a i dainaviečiai su 
pakar toj imu padainavo 5 
dainas: „O, Didis Dieve Vi
sagali", muz. V. Viltenio, „Einu 
per Žemę" A. Slavicko, muz. A. 
Bražinsko, „Poeto svajonė" H. 
Nagio, muz. V. Viltenio, „Oi, 
toli toli" J. Mikuckio, muz. St. 
Gailevičiaus. Dirigavo Darius 
Polikaitis, akompanavo Aud
rius Polikaitis. Publika choro 
koncertu buvo sužavėta ir savo 
padėką išreiškė ilgais plojimais. 
Paminėtina, jog šis choras, 
vadovaujamas Dariaus Polikai-
čio, kovo 19 d. Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje, berods, iš viso 
pirmą kartą ruošia religinį kon
certą. 

Sugiedojus „Lietuva brangi", 
Rūta Juškienė visus kvietė pasi
likti ir pasivaišinti Ankaus 
kepyklos dovanotais pyragais ir 
kava. O šio rašinio korespon-
dentas-stebėtojas už puikiai su
ruoštą minėjimą reiškia pagar
bą nusipelniusiai valdybai: 
pirmininkei S. Daulienei ir 
valdybai B. Rusteikienei, R. 
Darienei, E. Majauskienei, V. 
Dijokui, V. Račiūnui ir V. Uta-
rai ir kitiems, pagelbėjusiems 
valdybai. Juozas Šlajus 
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